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I. WSTĘP 
 

 

Szanowni Państwo,  

w imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku przedstawiam Państwu raport o stanie Powiatu Pułtuskiego                    

za rok 2021.  W raporcie znajduje się podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 2021,                                               

a  w szczególności zbiór wszystkich najważniejszych działań podejmowanych przez organ wykonawczy 

Powiatu, w celu realizacji zadań wynikających z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym                                   

oraz przepisów szczególnych. 

Raport obejmuje najistotniejsze informacje dotyczące realizacji programów, strategii, uchwał                     

Rady Powiatu oraz podejmowanych przedsięwzięć na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności,                      

w szczególności w obszarze: edukacji publicznej, pomocy społecznej, wsparcia osób 

niepełnosprawnych, transportu publicznego, czy też inwestycji w tworzenie infrastruktury drogowej.  

Dokument opracowano w związku z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku                          

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 528, ze zm.), na podstawie informacji i sprawozdań 

przekazanych  przez wydziały Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz jednostki organizacyjne 

Powiatu Pułtuskiego. 

  Mam nadzieję, że przygotowany raport dostarczy Państwu wielu cennych informacji                               

na temat  działalności samorządu powiatu pułtuskiego w 2021r.  

 

 

Starosta Pułtuski 

     Jan Zalewski 
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II. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU 

  

 

Powiat Pułtuski jest jednym spośród 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego, 
oraz 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. 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 obejmuje obszar 827 km2, co stanowi 2,33% powierzchni 
województwa mazowieckiego.  Powiat Pułtuski obejmuje terytorium: 
• Gminy Pokrzywnica  - 121,3 km2,  
• Gminy  Obryte -  139,7 km2,  
• Gminy Zatory - 121,1 km2,  
• Gminy  Gzy - 104,4 km2,  
• Gminy Świercze - 93,4 km2,  
• Gminy Winnica - 115,1 km2, 
• Miasta i Gminy Pułtusk - 133,5 km2. 

III. ZADANIA POWIATU 
 

  Powiat realizuje zadania na wielu płaszczyznach o charakterze ponadgminnym. Konkretne 
kompetencje wynikają z ustaw szczególnych.  Zgodnie z zapisami art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 528, ze zm.) zadania te obejmują pięć 
zasadniczych  grup tematycznych, takich jak:  
• infrastruktura społeczna – edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, opieka społeczna, pomoc 

społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka, 
• infrastruktura techniczna – transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie powiatowych obiektów       

i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,  
• porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – obronność, ochrona przeciwpożarowa, ochrona 

przeciwpowodziowa, zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska, 

• ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne – gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo               
i rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany, 

• działalność organizatorska – przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, 
ochrona praw konsumenta, wspieranie osób niepełnosprawnych, polityka prorodzinna, ochrona 
dóbr kultury, promocja powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

 Nazwa  Powiat Pułtuski  

Siedziba władz ul. Marii Skłodowskiej – Curie  11, 06-100 Pułtusk  

Okres, którego dotyczy raport  1 stycznia – 31 grudnia 2021r.  
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Liczba mieszkańców wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2021r.   

50573 

Krótki opis sytuacji 
demograficznej  

 

Powiat Pułtuski ma  50573 mieszkańców,  
w tym kobiet:  25691. 
Liczba urodzeń: 497, 
liczba zgonów: 736, 
przyrost naturalny: - 136 osób, 
Ludność  w wieku produkcyjnym: 31073, 
Przedprodukcyjnym: 10277, 
Poprodukcyjnym: 9223. 
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IV. WŁADZE POWIATU  
 

Organami powiatu są: 
1) Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny,  
2) Zarząd Powiatu – organ wykonawczy. 
 

RADA POWIATU W PUŁTUSKU  
W roku 2021 skład Rady Powiatu w Pułtusku VI kadencji nie uległ zmianie i 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 Pułtusku w 2021r. odbyła 14 posiedzeń (frekwencja ok 84,5%) i podjęła 72 uchwały. 
W Radzie Powiatu, tak jak w roku poprzednim, funkcjonowało 6 stałych komisji, tj.:  
• Komisja Budżetu i Finansów –Przewodnicząca Emilia Gąsecka (do 10.11.2021r. Wojciech  Żukowski) 
 (komisja w 2021r. obradowała na  14 posiedzeniach, frekwencja ok. 89%); 
• Komisja Spraw Społecznych – Przewodnicząca Krystyna Estkowska 
 (komisja w 2021r.  obradowała na  11 posiedzeniach , frekwencja ok. 82%); 
• Komisja Polityki Regionalnej – Przewodnicząca Małgorzata Chełstowska  
(komisja w 2021r. obradowała na 11 posiedzeniach , frekwencja ok. 83%); 
• Komisja Bezpieczeństwa – Przewodniczący Mirosław Barszcz  
(komisja w 2021r. obradowała na  11 posiedzeniach , frekwencja ok. 83%); 
• Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Włodzimierz Kaczmarczyk  
(komisja w 2021r. obradowała na 4  posiedzeniach , frekwencja ok. 90%); 
•Komisja Skarg Wniosków i Petycji-Przewodnicząca Emilia Gąsecka(do10.11.2021r.Wojciech Żukowski) 
(komisja w 2021r. obradowała na 2 posiedzeniach, frekwencja 100%). 
 

Na Sesji Rady Powiatu w dniu 10 listopada 2021r. na wniosek  radnego Wojciecha Żukowskiego                                 
oraz wyboru  jego osoby na członka Zarządu Powiatu, dokonano zmian  w Komisjach Rady Powiatu tj.: 
- odwołano  radnego Wojciecha Żukowskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu                  
i Finansów (uchwała nr XXXIII/206/2021). Na Przewodniczącą Komisji na mocy uchwały                                                       
nr  XXXIII/207/2021 powołano Radną Emilię Gąsecką,  
- odwołano radnego Wojciecha Żukowskiego ze składu Komisji Rewizyjnej (uchwała                                                    
nr XXXIII/208/2021). Na jego miejsce powołano Radną Emilię Gąsecką (uchwała nr XXXIII/209/2021), 
- odwołano radnego Wojciecha Żukowskiego ze składu oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (uchwała nr XXXIII/210/2021), na jego miejsce do składu Komisji 
powołano Radną Emilię Gąsecką (uchwała nr XXXIII/211/2021), która na mocy uchwały                                              
nr XXXIII/211/2021 została powołana na Przewodniczącą Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 
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Korespondencja  
W roku 2021  w Starostwie Powiatowym                    
w Pułtusku  zarejestrowano 34 881 korespondencji 
wpływającej, w tym  za pośrednictwem ePUAP / 
wrotamazowsza.pl – 4 864. 
Korespondencji wychodzącej odnotowano                     
25 117, w tym za pośrednictwem ePUAP/ 
wrotamazowsza.pl – 5 782. 
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej  
W roku 2021 do Starosty Pułtuskiego wpłynęło 106 
wniosków o udostępnianie informacji publicznej. 

ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU  
 

    W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu  przez Panią Emilię Agatę 
Gąsecką na członka Zarządu Powiatu w Pułtusku na mocy uchwały Nr XXXIII/205/2021 Rady Powiatu 
w Pułtusku z dnia 10 listopada 2021r., wybrano Wojciecha Waldemara Żukowskiego. W związku z 
powyższym skład Zarządu Powiatu w Pułtusku  VI kadencji  uległ zmianie i przedstawia  się następująco:  
1. Jan ZALEWSKI - Starosta Pułtuski  
2. Beata JÓŹWIAK - Wicestarosta Pułtuski  
3. Halina Zofia BANACH - członek Zarządu 
4. Zbigniew KSIĘŻYK - członek Zarządu 
5. Wojciech Waldemar ŻUKOWSKI- członek Zarządu (do 31.10.2021r. radna Emilia Gąsecka) 

   Zarząd Powiatu w Pułtusku w roku 2021 odbył 50 posiedzeń (frekwencja ok. 92%) i łącznie podjął                   
173 uchwały. 

 

V. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU PUŁTUSKIEGO 
 

Zarząd Powiatu w Pułtusku wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego                               
w Pułtusku oraz 12 jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego.  Działalność poszczególnych 
komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku można ogólnie podzielić na  zajmujące 
się stroną organizacyjno – funkcjonalną urzędu oraz na zajmujące się obsługą klienta zewnętrznego.  
W ramach struktury organizacyjnej Starostwa funkcjonują:  
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.   
 

 

Jednostki organizacyjne powiatu:  
1. Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku. 
2. Zespół Szkół  im. Bolesława Prusa w Pułtusku. 
3. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. 
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku. 
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku. 
6. Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku. 
7. Powiatowy Urząd Pracy 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. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. 
 

Zmiany na stanowiskach:  
- od 16 grudnia 2021r. Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku jest Pan Marek Kamiński. 
 

Powiatowa osoba prawna Powiatu Pułtuskiego – Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o.o. – 
posiadająca 60% udziałów w spółce: Szpital Powiatowy Gajda –Med sp. z o.o. w Pułtusku, która 
wykonuje zadania powiatu pułtuskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.  
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VI. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU W PUŁTUSKU  
 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  do zadań 
Zarządu Powiatu należy wykonywanie uchwał rady.  

W 2021 roku Rada Powiatu w Pułtusku podjęła 72 uchwały, które Zarząd Powiatu w Pułtusku 
realizował zgodnie z ich treścią. W większości dotyczyły one zmiany budżetu Powiatu  i Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, których stan realizacji został zawarty w sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Powiatu Pułtuskiego za rok 2021 (Uchwała nr 611/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia                                      
30 marca 2022r.).  

Wszystkie uchwały Rady Powiatu podjęte w 2021r., w ustawowym terminie, zostały 
przekazane  do organów nadzoru, tj.:  
  - do Wojewody Mazowieckiego - w zakresie zgodności z prawem, 
  - do Regionalnej Izby Obrachunkowej - w zakresie spraw finansowych.  
Organy nadzoru nie wydały żadnych rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących uchwał podjętych w 2021r.   
Uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, a uchwały stanowiące akty prawa 
miejscowego -  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 
 

VII. FINANSE POWIATU 
 
 
Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2021 rok został uchwalony na sesji Rady Powiatu w Pułtusku                              
w dniu  30 grudnia 2020 r. Uchwałą  Nr XXII/159/2020. 
Uchwała budżetowa określała: 
1) Dochody budżetu powiatu w kwocie: 90 465 391,24 zł, w tym: 
      a) dochody bieżące – 88 530 158,24 zł, 
      b) dochody majątkowe – 1 935 233,00 zł. 
2) Wydatki budżetu powiatu w kwocie: 92 015 391,24 zł, w tym: 
      a) wydatki bieżące – 82 650 470,24 zł, 
      b) wydatki majątkowe – 9 364 921,00 zł. 
3) Przychody budżetu powiatu w wysokości: 5 810 000 zł.  
4) Rozchody budżetu powiatu w wysokości: 4 260 000 zł. 
 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywne opinie (art. 230 ust. 4-5, art. 238 i 246 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U.  z 2021 r. poz. 305, ze zm): 
• o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok                          

oraz o możliwości sfinansowania deficytu (Uchwała Nr Ci.315.2020 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2020 r.), 

• o prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr Ci.3.j/153/2021 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021r.). 
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W wyniku podjętych w 2021r. uchwał przez organy powiatu pułtuskiego plan budżetu powiatu                          
na dzień 31 grudnia 2021 r.  przedstawiał się następująco:  
1) Dochody budżetu powiatu w kwocie: 103 248 537,85 zł (zwiększenie o kwotę 12 783 146,61 zł),                  

w tym: 
      a) dochody bieżące – 95 685 999,85 zł (zwiększenie o kwotę 7 155 841,61 zł) 
      b) dochody majątkowe –  7 562 538,00 zł (zwiększenie o kwotę 5 627 305,00 zł) 
2) Wydatki budżetu powiatu w kwocie: 109 686 969,77 (zwiększenie o kwotę 17 671 578,53 zł), w tym: 
     a) wydatki bieżące – 89 038 072,98 zł (zwiększenie o kwotę 6 387 602,74 zł) 
     b) wydatki majątkowe – 20 648 896,79 zł (zwiększenie o kwotę 11 283 975,79 zł) 
 
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. budżetu powiatu pułtuskiego przedstawia się w sposób 
następujący: 
1) Dochody budżetu powiatu ogółem – 104 005 703,52 zł, w tym: 
     a) dochody bieżące – 96 832 364,61 zł, 
     b) dochody majątkowe – 7 173 338,91 zł. 
2) Wydatki budżetu powiatu ogółem – 106 197 453,20  zł, w tym: 
    a) wydatki bieżące – 85 653 857,33 zł, 
    b) wydatki majątkowe – 20 543 595,87 zł. 
3) Przychody budżetu powiatu w wysokości: 13 054 760,65 zł. 
4) Rozchody budżetu powiatu w wysokości:  4 260 000,00 zł. 
5) Wynik budżetu (deficyt) w kwocie: 2 191 749,68 zł. 
 

 

 

103 248 537,85

95 685 999,85

7 562 538,00

104 005 703,52

96 832 364,61

7 173 338,91

DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Pułtuskiego w 2021 roku [zł]

plan wykonanie
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34,98%

20,73%
12,26%

11,74%

6,27%

5,35%

1,84%

1,30%

1,28%
1,07%

3,18%

Struktura dochodów Powiatu Pułtuskiego w 2021 roku [%]
subwencja ogólna

wpływy z usług (w tym odpłatności mieszkańców za
pobyt w DPS)

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i
prawnych

dotacje celowe na zadania z zakresu administracji
rządowej oraz zadania realizowane na podstawie
porozumień z administracją rządową

dotacje i środki otrzymane na realizację zadań
inwestycyjnych

dotacje celowe na zadania własne powiatu (w tym na
bieżącą działalność domów pomocy społecznej)

środki na uzupełnienie dochodów powiatu

wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty geodezyjne)

wpływy z opłat komunikacyjnych oraz za wydanie
prawa jazdy

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych
(przewozy autobusowe)

pozostałe dochody

109 686 969,77

89 038 072,98

20 648 896,79

106 197 453,20

85 653 857,33

20 543 595,87

WYDATKI  OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE 

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Pułtuskiego w 2021 roku [zł]

plan wykonanie
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31,92%

28,74%

18,33%

8,20%

5,19%
2,56%

1,71% 1,41% 1,93%

Struktura wydatków Powiatu Pułtuskiego w 2021 roku [%]

Pomoc społeczna oraz
pozostałe zadania w zakresie
pomocy społecznej
Oświata i wychowanie wraz z
edukacyjną opieką
wychowawczą
Tranport i łączność

Administacja publiczna

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

Ochrona zdrowia

Rodzina

Działalność usługowa

Pozostałe

43 460 161,43

45 740 161,43

44 230 161,43

42 000 000

42 500 000

43 000 000

43 500 000

44 000 000

44 500 000

45 000 000

45 500 000

46 000 000

2019 rok 2020 rok 2021 rok

Dług Powiatu Pułtuskiego w latach 2019-2021 [zł]
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Powiatu Pułtuskiego  w 2021 roku [zł] 

bieżące majątkowe
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VIII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021R. 
 

Plan wydatków majątkowych powiatu pułtuskiego w wysokości 20 648 896,79 zł został 
wykonany w kwocie 20 543 595,87zł, co stanowi 99,49 % planu.  

W 2021r. na rachunek bankowy powiatu pułtuskiego wpłynęły środki pozabudżetowe                      
m.in.  z przeznaczaniem na przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                      
im. A. Karłowicz  w Pułtusku – 649 963,47zł. Zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek                               
Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz  w Pułtusku  w latach 2020 – 2021.  Łącznie poniesione 
nakłady na realizację zadania wynoszą 2 506 184,49zł, w tym 1 464 518,00zł to wkład własny powiatu. 
Na realizację zadania pozyskano środki pozabudżetowe z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 
w łącznej wysokości 1 041 666,49 zł (w tym 2020 rok – 391 703,02 zł, 2021 rok – 649 963,47 zł).  

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi oraz dużą absencją pracowników  
wykonawców robót inwestycyjnych spowodowaną pandemią COVID-19 Rada Powiatu  w Pułtusku 
podjęła uchwałę (Uchwała Nr XXXVI/230/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  29 grudnia 2021r.)                  
w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego dla następujących zadań 
inwestycyjnych: „Budowa drogi relacji Lipniki Stare – Gromin” (kwota 2 779 461 zł), „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1242W w zakresie budowy chodnika na odc. Szyszki – Skaszewo Włościańskie”                    
(kwota 260 000 zł), „Wykonanie dokumentacji  projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” 
(kwota 102 828 zł). Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego (art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.                
o finansach publicznych). 

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w 2021r. 
 

 

Lp. 
                Nazwa zadania 

Łączne nakłady 
w 2021r. 

Pozyskane 
dofinansowanie                       

na realizację zadań 

Zespół Szkół  Zawodowych im. J. Ruszkowskiego  w Pułtusku  

1.  Modernizacja zaplecza sportowego 
przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Zawodowych im. J. Ruszkowskiego                
w Pułtusku 

        627.000,00zł 200.000,00zł- środki 
finansowe z Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Mazowieckiego 

Zespół Szkół  im. B. Prusa  w Pułtusku 

2.  Opracowanie aktualizacji 
dokumentacji technicznej dla 
inwestycji pn. „Roboty budowlane             
w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa 
w Pułtusku wraz z przebudową 
poddasza” 

5.535,00zł 0,00zł 
 
 

 
 

3.  Realizacja zadania pn.: „Budynek 
seminarium duchownego w Pułtusku 
1594r.(obecnie ZS im. B. Prusa) prace 
budowlane m.in. remont dachu, 
elewacji” 
Okres realizacji: 2021-2022 
 
 
 

1.488.000,00zł  1.488.000,00zł- dotacja                 
z budżetu Województwa 
Mazowieckiego 
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Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy w Pułtusku 

4.  Realizacja zadania inwestycyjnego 
pn.: „Przebudowa budynku 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Anny Karłowicz 
w Pułtusku” – II etap prace 
budowlane w części parterowej.  
Okres realizacji zadania: 2020-2021r. 
Łącznie poniesione nakłady: 
2.506.184,49zł, w tym 1.464.518,00zł 
to wkład własny powiatu.  

1.629.686,47zł 649.963,47zł- 
dofinansowanie  ze 
środków PFRON, 
przekazanych do 
dyspozycji samorządu 
Województwa 
Mazowieckiego 
(Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej                        
w Warszawie). 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku 

5.  Zakup fabrycznie nowego namiotu 
pneumatycznego dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej.  

35.000,00zł 35.000,00zł- dotacja 
celowa z budżetu 
państwa na realizację 
zadania z zakresu 
administracji rządowej. 

6.  Powiat przekazał środki finansowe  
na   Fundusz Wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej (z przeznaczeniem  
na zakup pojazdu specjalistycznego   
typu UTV na potrzeby Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej                          
w Pułtusku).  

20.000,00zł 0,00zł 

7.  Powiat przekazał środki finansowe           
na Fundusz Wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej z przeznaczeniem na 
zakup samochodu GCBA na potrzeby                    
KP PSP w Pułtusku.  

165.000,00zł 0,00zł 

Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku  

8.  Powiat przekazał środki finansowe na 
Fundusz Wsparcia Policji z 
przeznaczeniem na zakup 
nieoznakowanego pojazdu na 
potrzeby Komendy Powiatowej 
Policji w Pułtusku.  

34.764,50zł 0,00zł 

Starostwo Powiatowe w Pułtusku 

9.  Wykonanie dokumentacji 
projektowej dotyczącej budowy bazy 
Obwodu Drogowego Zarządu Dróg 
Powiatowych w Pułtusku. 

59.250,00zł 0,00zł 

10.  Przebudowa, rozbudowa i zmiana 
sposobu użytkowania budynku B 
przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku 
z przeznaczeniem na centrum 
opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby 
osób niepełnosprawnych.  
Okres realizacji zadania: 2019-2022 
Dotychczas poniesione wydatki to 
kwota w wysokości 81.210,00zł.                  

260,00zł 2.394.825,00zł- środki 

pozyskane z Funduszu 

Solidarnościowego.  
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w tym 80.950,00zł wydatkowane                
w  2019r. na  dokumentację 
projektową oraz 260zł wydatkowane 
w 2021r. na zakup tablicy 
informacyjnej.   

11.  Zakup urządzeń infrastruktury 
informatycznej dla potrzeb  
administracji publicznej (drukarki, 
kserokopiarki i urządzenia 
wielofunkcyjne). 

123.097,17zł 0,00zł 

 

12.  Wykonanie rzeźby grupowej w 
ramach zadania pn.: „Miejsca 
pamięci piewcy Pułtuska- Wiktora 
Gomulickiego- wpływ na walory 
estetyczne mienia i turystyki”. 
Mienie zakończonej inwestycji 
zostało nieodpłatnie przekazane na 
rzecz Liceum Ogólnokształcącego                           
im. Piotra Skargi w Pułtusku. 

160.000,00zł 80.000,00zł- dotacja 
Gminy Pułtusk. 

13.  Przekazanie dotacji celowej na rzecz 
Gminy Pułtusk, celem wspólnej 
realizacji zadania pn.: „Przebudowa 
pomnika żołnierzy  z 1920” 

49.000,00zł 0,00zł 

14.  Powiat przekazał dotację dla Miasta i 
Gminy Serock z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn. „Budowa linii 
kolejowej Zegrze – Przasnysz jako 
realizacja szlaku „Kolei Północnego 
Mazowsza” w ramach II etapu naboru 
do Programu Uzupełniania Lokalnej                 
i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej 
– Kolej+ do 2028 roku”. 

54.000,00zł 0,00zł 

15.  Realizacja zadania pn. „Odnawialne 
źródła energii szansą poprawy 
jakości środowiska naturalnego w 
Gminach Pokrzywnica, Obryte, 
Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”. 
W ramach projektu w 2020r.     
zamontowane zostały kolektory 
słoneczne i panele fotowoltaiczne                 
w DPS  w Ołdakach i Obrytem. 
Okres realizacji projektu 2019-2021. 

795.895,26zł 
 
 

636.069,41zł- dotacja  
Województwa 
Mazowieckiego 
pozyskana przez Gminę  
Pokrzywnica jako Lidera 
projektu. 

16.  Przekazanie wkładu własnego 
powiatu na realizację projektu                               
pn. „Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla 
aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie                            
e-administracji i geoinformacji”.  

351.842,16zł 
 

0,00zł 
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17.  Przekazanie wkładu własnego 
powiatu na realizację zadania                        
pn. „Zapewnienie usług utrzymania 
technicznego Systemu e-Urząd,                     
w tym oprogramowania EZD i 
portalu Wrota Mazowsza”. 

6.500,00zł  
 

0,00zł 

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku 

18.  Zakup ciągnika na potrzeby ZDP. 159.898,50zł 0,00zł 

19.  Zakup rozsiewacza nawozów, 
niezbędnego do zimowego 
utrzymania dróg. 

43.050,00zł 0,00zł 

ZADANIA DROGOWE 

20.  Przebudowa drogi powiatowej nr 
3421W  w Zatorach.   
Długość odcinka: 1,817km                                                                                              

1.279.980,41zł 
 

 250.000,00zł- ze 
środków finansowych 
budżetu Województwa 
Mazowieckiego na 
zadanie z zakresu 
budowy i modernizacji 
dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych 

(fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych), 

 250.000,00zł- środki 
Gminy Zatory. 

21.  Budowa mostu przez rzekę 
Przewodówkę w m. Borza Struimany 
wraz z rozbudową  drogi powiatowej 
nr 3429W Kozłówka – Borza 
Strumiany- Ostaszewo na odcinku    
Gzy - Borza Strumiany. 
Długość odcinka: 1km 

2.600.024,27zł 
 

 1.237.887,17zł - 
Ministerstwo 
Infrastruktury  i 
Rozwoju 

 100.000,00 zł- dotacja                       
z tytułu pomocy 
finansowej  Gminy Gzy 

22.  Przebudowa przepustu na drodze 
powiatowej nr 3401W w m. Łosewo. 

43.954,05zł 0,00zł 

23.  Przebudowa drogi powiatowej                        
nr 3401W w m. Kacice.  
Długość odcinka: 0,169km 

235.825,19zł 109.492,83zł- środki z 
rezerwy subwencji 
ogólnej. 

24.  Budowa drogi relacji Lipniki Stare- 
Gromin.   
Długość odcinka: 1, 813 km 
(Inwestycja w ramach wydatków 
niewygasających. Termin realizacji                
do 30.06.2022r.) 

2.779.461,00zł 1.370.000,00 zł-środki 
pochodzące z Funduszu 
Leśnego. 

25.  Modernizacja drogi powiatowej                   
nr 3417W w m. Kępiaste 
Długość odcinka: ok 1km 
 
 
 

480.282,47zł 100.000,00zł- środki 
Gminy Pokrzywnica. 
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26.  Przebudowa drogi powiatowej                         
nr 1242W w zakresie budowy 
chodnika na odc. Szyszki-Skaszewo 
Włościańskie.  
Długości odcinka: ok 1,1 km 
(Inwestycja w ramach wydatków 
niewygasających. Termin realizacji         
do 30.06.2022r.) 

260.000,00zł 0,00zł 

27.  Przebudowa drogi powiatowej                    
nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - 
Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek 
Nowy. 
Długość odcinka: 4,071km 
Łączne nakłady na realizację zadania 
w latach 2020-2022 wynoszą   
4.918.675,55zł, w tym środki 
Województwa Mazowieckiego 
2.951.204,53zł  oraz środki gminy 
Obryte przekazane w 2022r.                       
w wysokości 150.000,00zł.  

2.425.389,00zł  1.455.233,00zł -środki 
pozyskane z budżetu 
Województwa 
Mazowieckiego. 

 

28.  Przebudowa drogi powiatowej nr 
3441W w Pułtusku ul. Stare Miasto.                                                                           
Długość odcinka: 0,453 km 
Łączne poniesione nakłady                            
na realizację zadania w latach                             
2020-2021 wynoszą  1.852.941,81zł. 

1.852.941,81zł 1.219.215,00zł- Rządowy 
Fundusz Inwestycji 
Lokalnych  (środki 
wpłynęły  w 2020r.) 

29.  Przebudowa drogi powiatowej 
3401W Kacice - Pokrzywnica - 
Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - 
Krzyczki Szumne na odcinku od m. 
Niestępowo Włościańskie                                        
do m. Koziegłowy.     
Długość odcinka:  3,569 km   
Łączne poniesione nakłady na 
realizację zadania w latach                     
2020-2021 wynoszą  3.228.120,81zł.      

3.228.120,81zł 
 

 2.098.278,52zł- środki 
pozyskane w 2020r.                        
z Rządowego Fundusz 
Rozwoju Dróg. 

 200.000,00zł- środki 
Gminy Pokrzywnica. 

30.  Wykonanie dokumentacji 
projektowej przewidzianych                        
do realizacji inwestycji. 
(Łączne wydatki na wykonanie 
dokumentacji projektowej to kwota 
199.801,20zł, z czego kwota 
102.828,00zł to wydatki 
niewygasające, które zostaną 
wykonane do 30 czerwca 2022r.). 

199.801,20zł 0,00zł 

 

 

 



RAPORT O STANIE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA ROK 2021 
 
 
 

16 
 

IX. WAŻNIEJSZE WYDATKI REMONTOWE I BIEŻĄCE  
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU 

 

Lp. Nazwa zadania Wartość zadania Uzyskane 
dofinansowanie 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku 

1.  Zakup Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 4.700,00zł 0,00zł 

2.  Zakup Skali Inteligencji Weschlera                     
dla Dzieci WISC®-V 

5.133,56zł 0,00zł 

3.  Zakup Skali Inteligencji Weschlera                     
dla Dzieci WISC®-V 

5.200,00zł 0,00zł 

4.  Zakup Kwestionariuszy do Diagnozy 
Depresji u Dzieci i Młodzieży CDI-2 

5.000,00zł 0,00zł 

5.  Zakup Kary Oceny Logopedycznej Dziecka 
KOLD 

1.200,00zł 0,00zł 

6.  Zakup Profilu Psychoedukacyjnego                 
PEP-3-PL 

4.100,00zł 0,00zł 

7.  Zakup Baterii metod diagnozy przyczyn 
niepowodzeń szkolnych  u uczniów                    
w wieku 7-9 lat 

900,00zł 0,00zł 

8.  Zakup dwóch zestawów komputerowych 4.440,00zł 0,00zł 

9.  Zakup 10 pakietów Microsoft Office 4.000,00zł 0,00zł 

10.  Montaż drzwi i witryny okiennej 6.000,00zł 0,00zł 

11.  Remont dachu budynku 2.000,00zł 0,00zł 

12.  Zakup kosy spalinowej z 
oprzyrządowaniem 

2.500,00zł 0,00zł 

Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku 

13.  Zakup monitorów interaktywnych Avtek 
Touchscreen (2 szt.) 

17.500,00zł 14.000,00zł -środki 
uzyskane w ramach 
Rządowego programu 
„Aktywna Tablica” 

14.  Projekt remontu ogrodzenia frontowego i 
zagospodarowanie terenu przed 
budynkiem szkoły 

7.200,00zł 0,00zł 

15.  Rozbudowa sieci komputerowej 3.809,56zł 0,00zł 

16.  Naprawa i konserwacja windy 2.214,00zł 0,00zł 

17.  Malowanie auli szkolnej 400,00zł 0,00zł 

18.  Remont na II piętrze (pomieszczenie 
gospodarcze, toalety, korytarz przy 
toaletach) 

1.402,70zł 0,00zł 

Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku 

19.  Zakup sprzętu komputerowego i innych 
urządzeń TIK, interaktywnych monitorów 
dotykowych, głośników i innych urządzeń 
pozwalających na przekaz dźwięku, 
specjalistycznego oprogramowania,  
materiałów edukacyjnych. 

       57.802,00zł 42.000,00zł- środki 
uzyskane  w ramach 
Rządowego programu 
„Aktywna Tablica” 



RAPORT O STANIE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA ROK 2021 
 
 
 

17 
 

20.  Remont sekretariatu 4.821,60zł 0,00zł 

21.  Remont pracowni historycznej 4.681,76zł 0,00zł 

22.  Remont podjazdu przy wejściu głównym  
do budynku Zespołu Szkół Zawodowych 
im.   J. Ruszkowskiego  w Pułtusku 

3.690,00zł 0,00zł 

23.  Wymiana skrzynki hydrantowej                       
w budynku szkoły 

2.460,00zł 0,00zł 

24.  Przystosowanie sali „HARCÓWKA”                   
na potrzeby edukacyjne (sala 
dydaktyczna do 5 osób pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna) 

16.659,55zł 15.000,00 zł- środki 
uzyskane w ramach 
rezerwy oświatowej 
subwencji 

25.  Remont sali 93 z przebudową zaplecza 1.516,58zł 0,00zł 

26.  Remont gabinetów dyrektorów szkoły 1.172,94zł 0,00zł 

27.  Remont korytarza szkolnego 1.027,94zł 0,00zł 

28.  Remont rozdzielni elektrycznej 25.500,00zł 0,00zł 

Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku 

29.  Zakup sprzętu komputerowego (laptop 
Toshiba 5szt.)  
 

16.500,00zł 13.200,00zł- środki 
uzyskane  w ramach 
Rządowego programu 
„Aktywna Tablica” 

30.  Konserwacja sprzętu komputerowego, 
drukarek, systemu alarmowego; zakup 
drobnego sprzętu, pamięci do 
komputerów. 

19.075,95zł 0,00zł 

31.  Wykonanie drobnych prac 
konserwacyjnych  
(malarskie, stolarskie, dekarskie) 

6.027,18zł 0,00zł 

32.  Zakup licencji (Norton Security, Librus, 
Domena.pl, Vulcan Comfort, pakiet usług 
internetowych, e-doradca, Optivum) 

11.512,77zł 0,00zł 

33.  Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 
(kopiarko-drukarka, kopiarka) 

9.769,05zł 0,00zł 

34.  Zakup sprzętu do usług fryzjerskich 3.701,29zł 0,00zł 

35.  Zakup sprzętu sportowego 1.415,00zł 0,00zł 

36.  Zakup sprzętu AGD, narzędzi 
budowlanych, gaśnice 

1.486,96zł 0,00zł 
 

Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy w Pułtusku 

37.  Zakup wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych do trzech pracowni 
szkolnych. 

45.000,00zł 45.000,00 zł- środki 
uzyskane w ramach 
rezerwy oświatowej 
subwencji 

38.  Zakup wyposażenia pracowni w ramach 
realizacji projektu „Laboratoria 
przyszłości” 

30.000,00zł 30.000,00 zł - środki 
uzyskane w ramach  
projektu „Laboratoria 
przyszłości” 

39.  Zakup pomocy dydaktycznych do 
pracowni logopedycznej 

5.400,00zł 0,00zł 

40.  Zakup zmywarko – wyparzarki dla 
potrzeb bloku żywieniowego w SOSW 

6.798,00zł 0,00zł 
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41.  Zakup podręczników i materiałów 
edukacyjnych 

17.054,19zł 17.054,19 zł - środki 
uzyskane z dotacji 
celowej na zakup 
podręczników 

42.  Zakup karniszy do sal lekcyjnych 1.998,84zł 1.998,84 zł - darowizna 
rzeczowa w ramach 
współpracy z Kołami 
Łowieckimi „Nemrod”                     
i „Zieleń” 

43.  Prace remontowe szaf wnękowych w 
salach lekcyjnych 

13.000,00zł 13.000,00 zł- środki 
uzyskane w ramach 
współpracy ze 
Stowarzyszeniem                         
na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin „Skarb Nadziei 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku 

44.  Zakup wyposażenia m.in. zakup laptopa, 
artykułów dydaktycznych, montaż 
wyciągów kuchennych. 

12.861,86zł 0,00zł 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku 

45.  Zakup wyposażenia, w tym: meble, lampa 
UV, wentylatory stojące, chłodziarka, 
dysk twardy USB itp. 

6.023,98zł 3.622,13 zł z kosztów 
obsługi programu                 
„Aktywny samorząd” 
finansowanego ze 
środków PFRON; 

46.  Zakup sprzętu elektronicznego,                     
(w tym: zestaw komputerowy z  
oprogramowaniem drukarka, urządzenie 
wielofunkcyjne, skaner) 

10.450,00zł - 600,00zł – dotacja na   
realizację zadań 
rządowych 
- 1.230,00zł – z kosztów  
obsługi programu „Pomoc 
osobom 
niepełnosprawnym(…)” 
finansowego ze środków 
PFRON; 

47.  Wykonanie strony internetowej 
dostosowanej do osób z 
niepełnosprawnościami. 

2.767,50zł 2.767,50 zł z kosztów 
obsługi programu                 
„Aktywny samorząd” 
finansowanego z PFRON; 

Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku 

48.   Zakup środków ochrony osobistej 
niezbędnych do zachowania 
bezpieczeństwa pracowników i 
podopiecznych przed zakażeniem                    
w związku z COVID-19 

  Dodatki do wynagrodzeń dla kadry                    
za sprawowanie właściwej opieki nad 
mieszkańcami ,a także 
zapewniającymi ciągłość funkcjonowania 
jednostki 

46.017,65zł 36.600,00zł- dotacja 
celowa ze środków 
Województwa 
Mazowieckiego 
(prowadzenie i rozwój 
infrastruktury domów 
pomocy społecznej) 
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49.   Zakupy niezbędne do zachowania 
bezpieczeństwa pracowników i 
podopiecznych przed zakażeniem                      
w związku z COVID-19 tj.: 
proszek odkażający, płyny do dezynfekcji, 
kombinezony ochronne, rękawice 
nitrylowe, płyny do dezynfekcji, 

 Zakup niezbędnego sprzętu i 
wyposażenia: wózki do sprzątania, kosze 
z pedałem nożnym, mata dezynfekcyjna, 
mopy, 

 Zakup materacy rehabilitacyjnych 
przeznaczonych  dla podopiecznych, 
którzy są w ciężkich stanach, 
niepełnosprawni ruchowo, mający 
trudności z samodzielnym  
poruszaniem się, 

 Wypłata wynagrodzeń i  gratyfikacji dla 
osób świadczących pracę   w celu 
zapewnienia właściwej opieki nad 
mieszkańcami oraz zapewniającymi 
ciągłość funkcjonowania placówki. 

60.892,74zł 60.700,00 zł - dotacja 
celowa ze środków 
Województwa 
Mazowieckiego  
(Fundusz przeciwdziałania 
COVID-19) 

50.  Dodatki wypłacone pielęgniarkom 
pracującym w DPS w  Pułtusku. 

16.292,42zł 16.292,42zł- Umowa                   
o powierzenie grantu                  
w ramach Programu  
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój                    
2014-2020 
współfinansowanego ze  
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem 

51.  Remont instalacji wentylacyjnej z jej 
usprawnieniem poprzez dostawę i montaż 
urządzeń klimatyzacyjnych  w 
pomieszczeniach kuchni i pralni. 

23.868,00zł 0,00zł 

52.  Remont wewnętrznych ciągów 
komunikacyjnych na trenie DPS w 
Obrytem (ułożenie kostki brukowej). 

132.865,83zł 0,00zł 

53.   Zakupy niezbędne do zachowania 
bezpieczeństwa pracowników i 
podopiecznych przed zakażeniem                      
w związku z COVID-19 tj.: jednorazowe 
rękawiczki nitrylowe, wózki do 
sprzątania, samoprzylepne maty 
dekontaminacyjne, środki biorące, 

 Wypłata gratyfikacji dla pracowników 
DPS w związku z COID-19. 
 

181.101,49zł 181.100,00zł- dotacja 
celowa ze środków 
Województwa 
Mazowieckiego  
(Fundusz przeciwdziałania 
COVID-19) 
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54.   Wypłata gratyfikacji dla pracowników 
DPS w związku  z COVID-19, 

 Zakup profesjonalnych środków 
chemicznych (koncentraty do mycia 
podłóg, płyny do szyb itp.), 

 Zakup osprzętu do utrzymania czystości 
(mopy płaskie i nakładki na mopy), 

 Zakup pościeli bawełnianej, ręczników, 
prześcieradeł, 

 Zakup farb i akcesoriów malarskich do 
odnawiania powierzchni i ścian. 

137.582,44zł 110.000,00zł- dotacja 
celowa ze środków 
Województwa 
Mazowieckiego 
(prowadzenie i rozwój 
infrastruktury domów 
pomocy społecznej) 

55.  Dodatki wypłacone pielęgniarkom 
pracującym w DPS w  Obrytem. 

50.297,36zł 62.768,42 zł- Umowa                     
o powierzenie grantu                 
w ramach Programu  
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój                   
2014-2020 
współfinansowanego ze  
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Zwrócono 
niewykorzystany grant w 
kwocie 12.471,06zł 

Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach 

56.  Prace remontowo-konserwacyjne na 
jednym z działów, celem dostosowania 
do obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych. 

9.840,00zł 0,00zł 

57.  Bieżące remonty, naprawy wyposażenia i 
środków trwałych. 

8.880,15zł 0,00zł 

58.   Zakupy niezbędne do zachowania 
bezpieczeństwa pracowników i 
podopiecznych przed zakażeniem                      
w związku z COVID-19 tj.: rękawiczki 
jednorazowe, proszki do dezynfekcji, 
płyny do prania i płyny do  dezynfekcji 
rąk i powierzchni, podajniki do ręcznika 
papierowego,  dozowniki łokciowe do 
mydła, ręczników, pościel, materace,  
podkłady, ciśnieniomierze oraz łóżka 
rehabilitacyjne, 

 Wypłata  dodatków do wynagrodzeń dla  
osób niezbędnych do utrzymania 
ciągłości usług świadczonych przez 
jednostkę. 
 
 
 

75.637,66zł 
 

75.600,00 zł- dotacja 
celowa ze środków 
Województwa 
Mazowieckiego                
(Fundusz przeciwdziałania 
COVID-19) 
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59.  Zakup  materiałów i wyposażenia: 
pojemniki i lodówka na odpady 
medyczne, pojemniki na leki,  pościel, 
ręczniki, bielizna, rękawiczki jednorazowe 
płyn do czyszczenia  powierzchni,  płyn do 
dezynfekcji rąk, zestawy mop i wózek 
oraz inny sprzęt myjąco-sprzątający.  

58.010,41zł 46.400,00zł- dotacja 
celowa ze środków 
Województwa 
Mazowieckiego 
(prowadzenie i rozwój 
infrastruktury domów 
pomocy społecznej) 

60.  Dodatki wypłacone pielęgniarkom 
pracującym w DPS w  Ołdakach. 

18.719,58zł 18.719,50 zł - Umowa                  
o powierzenie grantu                
w ramach Programu  
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój                  
2014-2020 
współfinansowanego ze  
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  

Starostwo Powiatowe w Pułtusku 

61.  Realizacja zadania pn. „Nowe 
Niestępowo, roboty budowlane                        
oraz prace konserwatorskie                            
i restauratorskie związane                            
z remontem zabytku, Kapliczka 
Przydrożna w miejscowości Nowe 
Niestępowo,   gm. Pokrzywnica, Powiat 
Pułtuski”. 

76.704,00zł 
 

50.000,00zł- dotacja od 

Mazowieckiego 

Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

62.  Powiat przekazał dotację na prace 
remontowe przy zabytku – ołtarz boczny 
p.w. św. Antoniego Padewskiego w 
kościele parafialnym pw. Matki Boskiej 
Szkaplerznej    w Strzegocinie. 

18.000,00zł 0,00zł 
 

63.  Powiat przekazał środki finansowe z 
przeznaczeniem na nagrody dla trzech 
wyróżniających się funkcjonariuszy 
Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. 

2.100,00zł 0,00zł 

64.  Przekazano środki finansowe dla 
Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 
Pułtuskiego z przeznaczeniem na zakup 
paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i 
ludzi. 

3.821,86zł 0,00zł 

65.  Przekazanie środków finansowych           dla 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego   z przeznaczeniem na zakup 
paliwa oraz konserwację sprzętu 
ratowniczego. 

2.221,68zł 0,00zł 
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X. DOKUMENTY PROGRAMOWE POWIATU PUŁTUSKIEGO  
 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016 – 2030 (Uchwała Nr XXV/143/2016                             
Rady   Powiatu w Pułtusku z dnia 28.12.2016r.). 

2. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021-2024 z perspektywą                       
do 2028 roku (Uchwała Nr XXXVI/227/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.). 

3. Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy                                       
na lata 2021-2030 (Uchwała Nr XXVIII/179/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26.05.2021r.). 

4. 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). 

5. 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.).  

6. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskiem na lata 2021-2023 (Uchwała 
Nr XXII/151/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30.12.2020r.). 

7. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                                  
w Rodzinie w Powiecie Pułtuskim na lata 2021 – 2025 (Uchwała Nr XXII/150/2020 z Rady Powiatu 
w Pułtusku dnia 30.12.2020r.). 

8. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2022" 
(Uchwała Nr XXVI/172/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 31.03.2021r.). 

9. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli                             
i Porządku Publicznego na lata 2019-2023 (Uchwała Nr X/67/2019 Rady Powiatu w Pułtusku                     
z dnia 11.09.2019r.).  

10. Program Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Powiatu w Pułtusku                       
z dnia 10.11.2020r.). 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016-2030  jest dokumentem długofalowym 
określającym   ramy konstruowania lokalnej polityki. Zadania realizowane przez samorząd terytorialny 
mają charakter zadań publicznych i są fundamentem do prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. 
Strategia Powiatu Pułtuskiego określa obszary, cele oraz kierunki interwencji polityki rozwoju, 
prowadzonej w przestrzeni powiatowej, wskazuje obszary problemowe wymagające poprawy. 

Celem głównym rozwoju Powiatu Pułtuskiego do roku 2030 jest dążenie do zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego gwarantującego wysoką jakość życia, rozwiniętą infrastrukturę                                           
i gospodarkę w oparciu o zasoby i walory powiatu, aktywność mieszkańców, partnerską współpracę                   
i efektywną promocję. W Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego w perspektywie lat 2016 – 2030 
wyznaczono następujące cele strategiczne: 
Cel strategiczny 1 - Rozwój edukacji publicznej i poprawa jakości kształcenia; 
Cel strategiczny 2 - Drogi publiczne; 
Cel strategiczny 3 - Promocja i ochrona zdrowia mieszkańców powiatu; 
Cel strategiczny 4 - Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona środowiska naturalnego; 
Cel strategiczny 5 - Rozwój kultury i dziedzictwa historycznego; 
Cel strategiczny 6 - Rozwój przedsiębiorczości i turystyki; 
Cel strategiczny 7 - Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; 
Cel strategiczny 8 - Przeciwdziałanie bezrobociu; 
Cel strategiczny 9 - Zapewnienie efektywnej pomocy społecznej, skutecznej polityki prorodzinnej                  
oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami; 
Cel strategiczny 10 - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego. 
Informacja za rok 2021 z osiągniętych wartości wskaźników obrazujących miarę postępu i skuteczności 
realizacji celów zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego, stanowi załącznik nr 1 do raportu. 
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XI. EDUKACJA PUBLICZNA 
 

Samorząd Powiatu Pułtuskiego w roku 2021 był organem prowadzącym dla następujących szkół                        
i placówek: 
 

 Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku; 

 Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, w którym funkcjonują: 
 
I Liceum Ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną w zakresie: 

 bezpieczeństwa narodowego, 

 biznesowo-menedżerskim; 
 

Technikum Nr 1  kształcące w zawodach: 
- technik logistyk, 
- technik informatyk, 
- technik ekonomista, 
- technik elektronik; 
 

Branżowa Szkoła  I Stopnia Nr 1 kształcąca w zawodach: 
- klasa wielozawodowa z zawodami wg wykazu obowiązującej klasyfikacji zawodów; 
 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; 
 

Szkoła Policealna; 
 

 Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa  w Pułtusku, w którym funkcjonują: 
 

Technikum Nr 2 kształcące w zawodach: 
- technik żywienia i usług gastronomicznych, 
- technik reklamy, 
- technik usług fryzjerskich; 
- technik organizacji turystyki; 
- technik organizacji reklamy; 
 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 kształcąca w zawodach: 
- kucharz, 
- klasy wielozawodowe z zawodami wg wykazu obowiązującej klasyfikacji zawodów; 

 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku, w skład którego 
wchodzą: 
Przedszkole Specjalne; 
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna; 
Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 

 

 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku 
 

W ramach działalności statutowej w roku 2021 Poradnia prowadziła: 
- 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, surdopedagog, tyflopedagog, pedagog 
resocjalizacji), logopedów (neurologopeda, surdologopeda) oraz doradców zawodowych;                                     
W roku 2021 przeprowadzono 721 konsultacji i 1 459 diagnoz; 
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- działalność opiniująco- orzeczniczą (wydaje informacje, opinie i orzeczenia, udziela porad i wskazówek 
do pracy z dzieckiem). W roku 2021 wydano 443 opinie (w tym 46 opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka), 159 orzeczeń i 97 informacji;  
- działalność terapeutyczną (terapia psychologiczna – 27 dzieci/uczniów, pedagogiczna – 96 
dzieci/uczniów, logopedyczna – 85 dzieci/uczniów, terapia Metodą Integracji Sensorycznej – 16 
dzieci/uczniów, rehabilitacja ruchowa – 3 dzieci/uczniów). W roku 2021 terapią na terenie Poradni 
objętych zostało 227 dzieci/uczniów; 
- zajęcia z zakresu doradztwa (grupa wsparcia dla szkolnych doradców zawodowych – 5, praca w terenie 
- 12 spotkań, w których uczestniczyło 232 uczniów, stanowisko w sprawie podjęcia kształcenia 
w zawodzie – 6 opinii);  
- 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.);  
- działalność wspomagającą pracę szkół, przedszkoli i placówek ukierunkowaną na podnoszenie jakości 
ich pracy; 
- działalność konsultacyjną lekarzy (psychiatra dziecięcy – 40 dzieci); 
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w roku 2021 korzystało z niego w okresie od stycznia                            
do sierpnia– 26 dzieci, od września do grudnia – 38 dzieci do 7 r.ż. 

Poradnia, jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, realizowała                           
w 2021r. program kompleksowego wspierania rodzin ,,Za życiem”, w ramach którego organizowała 
wielokierunkowe wsparcie terapeutyczne dla 29 dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych 
niepełnosprawnością oraz ich rodziców.  

 
Finansowanie zadań oświatowych. 

Podstawowym źródłem finansowania zadań oświatowych jest część oświatowa subwencji 
ogólnej. Subwencja oświatowa w roku szkolnym 2020/2021 kształtowała się odpowiednio: 

 w 2020r. – 22 373 772,00zł 

 w 2021r. – 22 467 816,00zł 
Standard finansowy A (algorytm podstawowy) w roku szkolnym 2020/2021 wynosił odpowiednio: 

 w 2020r. – 5 917,8938zł 

 w 2021r. – 6 069,3770zł 
 

Liczba uczniów/słuchaczy z podziałem na szkoły prowadzone przez Powiat Pułtuski wg  danych SIO 

na 30 września 2020r. i 30 września 2021r. 
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1. Liczba etatów nauczycielskich wg stopnia awansu zawodowego z podziałem na szkoły 

prowadzone przez Powiat Pułtuski wg stanu na 30 września 2021r. 

 

Szkoła / Stopień 

awansu 

zawodowego 

 

Stażysta 

 

Kontraktowy 

 

Mianowany 

 

Dyplomowany 

 

Ogółem 

Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Piotra Skargi  

 

0,00 

 

1,56 

 

2,44 

 

34,06 

 

38,06 

Zespół Szkół 

Zawodowych  

im. Jana 

Ruszkowskiego  

 

0,00 

 

7,00 

 

10,21 

 

31,65 

 

48,86 

Zespół Szkół im. 

Bolesława Prusa 

 

0,67 

 

7,07 

 

9,00 

 

18,56 

 

35,30 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna  

 

0,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

12,00 

 

14,00 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy im. 

Anny Karłowicz 

 

 

3,00 

 

 

11,00 

 

 

19,00 

 

 

44,33 

 

 

77,33 

Razem:  3,67 27,63 41,65 140,60 213,55 

 

 

2. Liczba etatów administracji i obsługi z podziałem na szkoły prowadzone przez                            

Powiat Pułtuski wg stanu na 30 września 2021r. 
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Stanowiska 
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2 

 

3 

 

3 

 

1 ¾  
 

 

3 
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10 

 

10 
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31 

Pracownik służby 
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- - - - 0,5 
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3. Średnie wyniki egzaminów maturalnych  
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 W 2021 roku, uchwałą Nr 591/2021 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 26 stycznia 2021r., 
przeznaczono kwotę 101.145,00 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski. 

 

Ustalono następujące specjalności i formy kształcenia, na które przyznane było dofinansowanie: 

1) studia podyplomowe z zakresu: doradztwo zawodowe, ekonomia, pedagogika specjalna                          

w zakresie edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, logopedia, 

surdopedagogika, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, neurologopedia, diagnoza, 

rewalidacja i terapia pedagogiczna; 

2) kursy kwalifikacyjne, seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego z zakresu: realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego 

i zawodowego; prawa oświatowego; oceniania kształtującego; wykorzystania w procesach 

edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość; podnoszenia 

umiejętności terapeutycznych i diagnostycznych w oparciu o nowe metody diagnozy: 

pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej; kształtowania u uczniów kompetencji 

kluczowych; wzmacniania kompetencji wychowawczych; udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej; 

3) szkolenia branżowe. 
 

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. 

Udział nauczycieli w seminariach, 
konferencjach, wykładach, warsztatach, 
szkoleniach, studiach podyplomowych 
oraz innych formach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli prowadzonych 
odpowiednio przez placówki doskonalenia 
nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, 
których zadania statutowe obejmują 
doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

8.778,50 15.600,00 9.000,00 17.241,00 22.928,50 73.548,00 

2. 
Udział nauczycieli w formach kształcenia 
nauczycieli prowadzonych przez uczelnie 
 i placówki doskonalenia nauczycieli. 

4.000,00 4.200,00  5.723,00 360,00 14.283.00 

3. 

Wspomaganie szkół i placówek oraz sieci 
współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli, prowadzone przez placówki 
doskonalenia nauczycieli, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne  
i biblioteki pedagogiczne. 

    1.500,00 1.500,00 

4. 

Udział nauczycieli, o których mowa w art. 
70c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. poz. 
1762) w szkoleniach branżowych 

 3.200,00 8.614,00   11.814,00 

 
Razem:    12.778,50 23.000,00 17.614,00 22.964,00 24.788,50 101.145,00 
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W roku szkolnym 2020/2021 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  
im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku 

Jarosław Chrobot, 
Katarzyna Wojda 

dotacja Powiatu 

 2.  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w Pułtusku 
Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
w Pułtusku 

Wiesław Kołakowski dotacja Powiatu 

 3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Pio 
w Pułtusku 

Katarzyna 
Sieczkowska 

dotacja Powiatu – 
wczesne 
wspomaganie 
rozwoju dziecka 

4. Akademia Oświaty Robert Paweł 
Wilczek  

Placówka Kształcenia 
Ustawicznego  
 

 

 

   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 uczniów 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 2021 przyznał stypendia 152 uczniom na łączną kwotę  119.800,00zł. 
 
Stypendia za wybitne wyniki w nauce otrzymało: 
- 51 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku na kwotę 40.800,00zł, 
- 66 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku na kwotę 52.800,00zł, 
- 20 uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku na kwotę 16.000,00zł. 
 
Stypendia za osiągnięcia wysokich wyników sportowych otrzymało: 
- 10 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku na kwotę 6.800,00zł. 
- 5 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku na kwotę 3.400,00zł. 
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PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 
POWIATU  
 

 „Laboratoria przyszłości” – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone 
na wsparcie w postaci środków finansowych na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu 
terytorialnego polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury (zakup wyposażenia stanowisk do pracy 
narzędziowej, sprzętu, narzędzi, materiałów i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu 
umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży).  
W ramach ww. wsparcia Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku 
pozyskał środki finansowe w wysokości 30.000,00zł, z których zakupione zostało wyposażenie                      
do pracowni w skład którego wchodzą m.in.: Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, lutownica, 
drukarka 3D z akcesoriami oraz sprzęty audio-wideo, które pozwolą na utrwalanie projektów (kamera 
cyfrowa, aparat, statyw, mikroporty, oświetlenie do nagrań, mikrofony kierunkowe oraz gimbal). 
Liczba osób objętych wsparciem: 64 uczniów. Projekt bez wymaganego wkładu własnego. 

 

 „Aktywna tablica” - rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. 
Szkoły ponadpodstawowe otrzymały z programu wsparcie na łączną kwotę 69.200,00 zł. Środki 
przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK, monitorów 
interaktywnych, głośników i urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, specjalistycznego 
oprogramowania, materiałów edukacyjnych. 
 

  „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków”.  
Projekt z którego skorzystali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego  w Pułtusku 
w  roku szkolnym 2020/2021,  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Całkowity koszt dofinansowania dla szkoły wyniósł 
199 206 zł. (W 2021 wydatkowano zgodnie z założeniami projektu 198 206,00zł, 1000,00zł                                       
w roku 2020). Wkład własny to praca szkolnego koordynatora. W ramach tego projektu 33 uczniów 
wraz z 6 nauczycielami wyjechało na 9 dni do Grecji. W ramach bezpłatnego udziału w projekcie, 
uczestnicy mieli zapewniony: transport, ubezpieczenie, testy na obecność koronawirusa, opiekę, 
wyżywienie, zakwaterowanie i wycieczki kulturowe po Grecji, warsztaty „Miasto-Ludzie-Sztuka”, 
obejrzeli film zrealizowany w technologii wirtualnej rzeczywistości. Ponadto uczniowie  wzięli udział                  
w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, podstaw greckiego  i zajęciach z pedagogiem.                           
Dzięki partycypacji  w przedsięwzięciu uczestnicy wzbogacili swoje kompetencje: 
– językowe – m.in. rozwinęli zasób słownictwa w języku angielskim oraz wykształcili płynność 
komunikacji w rzeczywistych warunkach użycia tego języka, a także poznali podstawy języka greckiego; 
– kulturowe – m.in. rozwinęli zmysł tolerancji i szacunku wobec innych kultur, nauczyli się niwelować 
stereotypy; 
– oraz społeczne – m.in. nauczyli się radzić sobie ze stresem, aktywnie słuchać, efektywnie przekazywać 
informacje czy też kształcili postawy wytrwałości i dążenia do celu. 
 

 „Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół 
Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku”- projekt realizowany w latach 2021 – 2022 przez 
Zespół Szkół Zawodowych  im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt                  
ma na celu wyjazdy do greckiej szkoły artystycznej, w której młodzież odbędzie warsztaty fotograficzne 
i wokalne.Zrealizowane wydatki dotyczyły: 
- zajęć wspomagających i z języka angielskiego: 2 384,92 zł,  
- zakupu aparatu fotograficznego Canon: 3 000,00 zł,  
- wykonania wydruków komputerowych: 1 500,00 zł.  
Plan na 2021 rok w wysokości 7 000 zł został wykonany w kwocie 6 884,92 zł, co stanowi 98,36% planu.  
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania na lata 2021-2022 wynoszą 249 742zł.  
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 Projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 
zdalnego” -  realizacja projektu rozpoczęła się w 2020r. na podstawie umowy o partnerstwie                                   
z 23.07.2020r. oraz Aneksu nr 1 z 03.11.2021 r. zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim                    
a partnerami,  w tym Powiatem Pułtuskim. Projekt realizowany w ramach X Osi priorytetowej 
„Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 
10.1.1 „Edukacja ogólna”.   

Celem  projektu jest podniesienie w ponad 472 szkołach z terenu województwa mazowieckiego 
jakości nauczania poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających 
na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. Wsparciem w projekcie objęty 
został Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku. Szkoła otrzymała pakiet sprzętu                    
w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, 
projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających 
naukę zdalną.  

Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostali nauczyciele i 
uczniowie.  Wartość projektu po zmianach objętych Aneksem nr 1 wynosi 55 624 305,00 zł, z czego 
dofinansowanie z UE wynosi 40 374 335,00zł.   
Projekt bez wymaganego wkładu własnego. 
 

 Projekt pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” -  projekt realizowany w latach 
2018-2023 na podstawie umowy zawartej 24.04.2018 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a 
Powiatem Pułtuskim, współfinansowany ze środków UE w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla 
rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie 
zawodowe uczniów” w ramach RPO WM 2014-2020. W projekcie uczestniczą uczniowie i nauczyciele 
Technikum w ZS im. B. Prusa w Pułtusku, Szkoła branżowa I stopnia w ZS im. B. Prusa w Pułtusku i 
Technikum w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, łącznie 100 uczniów. 

W ramach projektu w szkołach przewidziane zostały do realizacji następujące zadania: 
Zadanie 1: „Praktyki zawodowe lub staże zawodowe”;  
Zadanie 2: „Szkolenia zawodowe dla uczniów”; 
Zadanie 3: “Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy”; 
Zadanie 4: „Wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe”; 
Zadanie 5: „Opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych”; 
Zadanie 6: „Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na 
potrzeby innowacji pedagogicznej”; 
W roku 2021 prowadzone były działania zmierzające do opracowania programów innowacji 
pedagogicznych. Wkład własny niepieniężny. 
 

 „Dotacja podręcznikowa 2021r.” – udzielana w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół 
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Środki uzyskane w ramach dotacji 
w wysokości 17.054,19 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz                             
w Pułtusku zostały przekazane na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. 

 

 „Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną                           
w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno – opiekuńczego                          
na obszarze powiatu pułtuskiego”. 

Plan wydatków na rok 2021 w wysokości 72 800 zł został wykonany przez Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną w Pułtusku w kwocie 63 381,18 zł, co stanowi 87,06% planu. 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2021 wynoszą 253 020 zł. Zrealizowane 
wydatki w latach 2017-2021 stanowią 90,32% łącznych nakładów.  
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Ponadto w roku 2021 pozyskane zostały fundusze, ze środków rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach/placówkach 
publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w Zespole Szkół 
Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
im. Anny Karłowicz w Pułtusku na kwotę 60.000,00zł. 

W szkołach ponadpodstawowych realizowane były również zajęcia wspomagające dla uczniów 
powracających do nauki stacjonarnej w celu opanowania i utrwalania wiadomości i umiejętności 
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

W ramach powyższego działania szkoły pozyskały środki finansowe z rezerwy oświatowej 
subwencji ogólnej na prowadzenie zajęć wspomagających, tj. 650 godzin realizowanych w okresie 
od 2 września 2021r. do 22 grudnia 2021r. na łączną kwotę 45.500,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
 

XII. SPORT 
 

Zarząd Powiatu każdego roku przyznaje 20 000 zł na organizację zawodów sportowych dla uczniów 

wszystkich szkół z terenu powiatu pułtuskiego.  
 

W roku 2021 zorganizowano: 

 11 zawodów sportowych – mistrzostw powiatu pułtuskiego, w tym 8 zawodów dla uczniów 

szkół podstawowych i 2 zawody sportowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych, 1 zawody 

(biegi) zarówno dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych; 

  na każdych zawodach sportowych zapewniona była opieka medyczna. 

 
 

Poniesione koszty w okresie styczeń – czerwiec 2021r. (II semestr roku szkolnego 2020/2021) 

0,00 zł - zawody sportowe nie odbyły się ze względu na sytuację epidemiczną w kraju 

Poniesione koszty w okresie wrzesień- grudzień 2021r. (I semestr roku szkolnego 2021/2022) 

3.901,13 zł 

Nagrody (medale, dyplomy) 1.701,13 zł 

Opieka medyczna 2.200,00 zł 
 
 
 
 
 
 

W ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez Starostę Pułtuskiego aktualnie wpisane są: 

 21 uczniowskie kluby sportowe, 

 13 klubów działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
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XIII. POMOC SPOŁECZNA 
 

1. JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ NA SZCZEBLU POWIATOWYM W 2021R. 
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – wykonuje zadania własne i zlecone powiatu 

pułtuskiego z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2) Dom Pomocy Społecznej w Obrytem  - przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. 
Liczba miejsc: 290, koszt utrzymania jednego  mieszkańca – (stan na 31.12.2021r.)  4 170,00zł. 

3) Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach - przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Liczba miejsc: 118, koszt utrzymania jednego  mieszkańca 
–  (stan na 31.12.2021r.) 4 259,00 zł. 

4) Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku -  przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. 
Liczba miejsc  96, koszt utrzymania mieszkańca jednego (stan na 31.12.2021r.) 4 737,63 zł. 

5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku jest dziennym ośrodkiem wsparcia typu A – dla osób 
przewlekle psychicznie chorych oraz typu B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Liczba 
miejsc: 60. 

6) Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego w Świeszewie                                
gm.  Świercze. Liczba uczestników WTZ: 50 oraz 36 uczestników zajęć klubowych.  

 
 
2. DECYZJE WYDANE PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁTUSKU                                  

W 2021R.  
 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2021 działając z upoważnienia Starosty 
Pułtuskiego wydało  192 decyzji.  Poniższa tabela zawiera szczegółowe dane dotyczące ilości i rodzajów 
decyzji: 

Decyzje dot. Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego 

Rodzaj decyzji Ilość decyzji 

Decyzja umieszczająca w DPS 57 

Decyzja zmieniająca odpłatność w DPS 24 

Decyzja uchylająca decyzję umieszczającą w DPS 5 

Decyzja wygaszająca umieszczenie w DPS 30 

OGÓŁEM 116 

Decyzje dot. Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku 

Rodzaj decyzji Ilość decyzji 

Decyzja zmieniająca odpłatność za pobyt w ŚDS 1 

Decyzja kierująca do ŚDS 22 

Decyzja zwalniająca z odpłatności za pobyt w ŚDS            52 

Decyzja wygaszająca pobyt w ŚDS 1 

OGÓŁEM 76 
 

 Na umieszczenie w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego,  
wg stanu na 31 grudnia 2021r. - oczekiwało 9 osób.  
 W roku 2021 przyjęto do domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu 
pułtuskiego - 57 osoby.  
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3. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności został powołany Zarządzeniem  
Nr 1/2000 Starosty Pułtuskiego  z dnia 10 stycznia 2000r. 
Zespół realizuje zadania z zakresu administracji rządowej działając przy Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pułtusku. Obszarem działania Zespołu jest powiat pułtuski. W skład Zespołu wchodzą: 
przewodniczący, sekretarz, lekarze, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni.  

W 2021r. odbyło się 86 posiedzeń Zespołu, średnio 5 razy w miesiącu podczas których 
rozpatrywanych było od 12 do 24 spraw,  w wyniku których wydano:  
liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia - 661, w tym : 

 lekki stopień niepełnosprawności – 74, 

 umiarkowany stopień niepełnosprawności – 356, 

 znaczny stopień niepełnosprawności – 196, 

 niezaliczenie – 10,   

 orzeczenia o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - 25.  
liczba wydanych orzeczeń dla osób do 16 roku życia – 95, w tym: 

 zaliczenie dzieci do osób niepełnosprawnych – 91, 

  nie zaliczeniu dzieci do osób niepełnosprawnych – 3, 

 o odmowie ustalenia niepełnosprawności – 1. 
Ponadto Zespół wydał: 

 122  legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym 108 dla osoby dorosłej i 14 dla dziecka,  

 99 kart parkingowych dla osoby dorosłej,  

 7 kart parkingowych na wniosek rodzica/opiekuna dla dziecka,  

 8 kart parkingowych dla placówek. 
 

Od 25 marca 2020r. orzeczenia, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, wydawane były w trybie 
zaocznym, bez udziału osoby zainteresowanej, na podstawie dokumentacji załączonej do akt sprawy.   
 

4. POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

 Organem opiniującym i doradczym Starosty jest Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych. W roku sprawozdawczym Rada funkcjonowała na podstawie zarządzenia                             
nr 65/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., od dnia 29 maja 2021 r. na podstawie zarządzenia nr 30/2021 
Starosty Pułtuskiego w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych w Pułtusku.  
 W 2021 roku odbyło się 5 posiedzeń w postaci konsultacji z członkami drogą elektroniczną, podczas 
których opiniowano i podejmowano decyzje dotyczące podziału i wykorzystania środków przyznanych 
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu pułtuskiego                                        
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych oraz wydano opinie dotyczące 
dofinansowania ze środków PFRON projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” dla czterech placówek. 
 

5. 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 to dokument wyznaczający ramy systemu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym oraz warunki dla rozwoju społeczności lokalnej, w celu polepszenia jakości życia 
mieszkańców, w szczególności tych zagrożonych marginalizacją, a także budowanie skutecznego 
systemu ochrony socjalnej mieszkańców powiatu pułtuskiego. 
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Monitoring z poszczególnych zadań strategicznych za rok 2021 dotyczy następujących celów: 
 

1) Stworzenie systemowych rozwiązań wspierających rodzinę oraz rozwój pieczy zastępczej 
Cele operacyjne Wskaźnik monitorujący Założenia 

na 2021r. 
Rezultaty 

Zwiększanie społecznej 
świadomości  
o znaczącej roli rodziny 

Kampanie społeczno-edukacyjne, festyny i imprezy 
okolicznościowe dotyczące promowania pozytywnego 
wizerunku rodziny 

5 19 

Liczba pozyskanych wolontariuszy 25 0 

Liczba rodzin naturalnych objęta wsparciem wolontariatu 25 0 

Wspieranie działań w 
obszarze pracy z 
rodziną oraz pomocy 
w opiece 
i wychowaniu dziecka 

Liczba rodzin objętych działaniami profilaktycznymi 
zapobiegającymi powstawaniu zjawisk patologicznych 
(głównie praca socjalna) 

40 205 

Liczba rodzin objętych wsparciem wykorzystując takie formy 
pomocy jak: poradnictwo specjalistyczne, terapię, pomoc 
prawną 

58 398 

Liczba nowo otwartych placówek wsparcia dziennego 2 0 

Liczba podpisanych umów z rodzinami wspierającymi 7 0 

Liczba nowo powstałych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 1 0 

Liczba zatrudnionych asystentów rodziny na koniec roku 
kalendarzowego 

15 9 

Rozwój systemu 
rodzinnej pieczy 
zastępczej 

Liczba kandydatów na rodziny zastępcze 5 5 

Liczba podpisanych umów z rodzinami pomocowymi 1 1 

Liczba nowo powstałych rodzin spokrewnionych 4 3 

Liczba nowo powstałych rodzin niezawodowych 4 1 

Liczba dzieci skierowanych do adopcji 2 1 

Liczba dzieci, które powróciły do rodziny naturalnej 4 6 

Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 3 1 

Liczba usamodzielnionych wychowanków 28 19 

Liczba mieszkań chronionych i mieszkań socjalnych 1 0 
 

2) Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność 
społeczną 

Cele operacyjne Wskaźnik monitorujący Założenia 
na 2021r. 

Rezultaty 

Wzrost aktywności 
społecznej osób 
starszych  

Liczba nowo utworzonych klubów seniora 2 2 

Liczba seniorów uczęszczających na zajęcia edukacyjne  55 232 

Liczba seniorów biorących udział w szkoleniu (szkolenia 
poświęcone wzrostowi kompetencji cyfrowych i nauce obsługi 
komputera)   

10 0  

Działania na rzecz 
poprawy 
funkcjonowania osób 
starszych 

Liczba pozyskanych wolontariuszy 7 0 

Liczba osób starszych objęta wsparciem wolontariatu 14 0 

Liczba nowo zatrudnionych opiekunek środowiskowych 4 6 

 
3) Wsparcie systemu edukacji i opieki zdrowotnej  
Cel operacyjny: usprawnienie systemu edukacji: 

 w placówkach oświatowych (w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) został zatrudniony                               
1 specjalista (zakładano 4).  

Cel operacyjny: usprawnienie systemu opieki zdrowotnej: 
Na terenie powiatu pułtuskiego funkcjonuje Szpital Powiatowy Gajda – Med. Sp. z.o o., który 

poinformował, iż zorganizował 4 kampanie  profilaktyczne mające na celu upowszechnienie badań 
profilaktycznych z zakresu rozpoznania i wczesnej diagnostyki chorób i schorzeń. Czas oczekiwania                       
na wizytę u lekarza specjalisty, według informacji przekazanych przez Szpital, trwa od 0 do 149 dni.   
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4) Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, w tym cele operacyjne: zwiększenie 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zapewnienie sprawnie 
działającego systemu informacyjnego dotyczącego możliwości wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych, zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, poprawa stanu 
zdrowia osób niepełnosprawnych, współpraca jednostek pomocy społecznej z organizacjami 
pozarządowymi na rzecz osób niepełnosprawnych 
 

Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym:  

 Przyznano dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych                            
i sprzętu rehabilitacyjnego dla 138 osób z terenu powiatu pułtuskiego (zakładano 150);  

 Z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
skorzystało 78 osób (zakładano 20);  

 W ramach programu „Aktywny samorząd” zakładano liczbę 50 osób, która skorzysta                                                  
z dofinansowania, jednak liczba beneficjentów wyniosła 70.  

 Zorganizowano łącznie 67 imprez kulturalno-rekreacyjnych mających za zadanie wsparcie społeczne 
osób niepełnosprawnych (zakładano 4),(tj. ŚDS -8, SOSW- 9, Stowarzyszenie Skarb Nadziei- 1,                                 
DPS Pułtusk- 4 , DPS Obryte- 10 , DPS Ołdaki- 5,  WTZ- 18,  Stowarzyszenie Pod Jednym Dachem- 6,                               
CECH Rzemiosł Różnych- 5, PCPR Pułtusk- 1 ). 

  Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju w związku z COVID-19 nie udało się stacjonarnie  
zorganizować  wystawy twórczości osób niepełnosprawnych, odbyła się  w formie online. 

 5 osób niepełnosprawnych podniosło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach 
i szkoleniach.  

 

Od 1 stycznia 2019r. w miejscowości Świeszewo funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej.  
 

W poniższej tabeli prezentujemy najważniejsze dane dotyczące Warsztatu.  

Nazwa i adres placówki 
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wsparcia Świeszewo 8, 
06-150 Świercze 

Podstawa finansowania Umowa nr 176/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. wraz z aneksami. 

Liczba uczestników 
50 osób w tym: powiat pułtuski - 11 osób, powiat nowodworski - 35 osób, 
powiat płoński - 4 osoby 

Liczba zatrudnionych pracowników 14 osób 

Całość środków finansowych 
przeznaczonych na funkcjonowanie 

WTZ w 2021r. 

1 205 334,00 zł w tym:                                                                                                                                                                            
finansowane ze środków PFRON (90%) – 1 084 800,00 zł                                                                                      
finansowane ze środków własnych powiatu (10%) – 120 534,00 zł 

Program "Zajęcia Klubowe  
w WTZ" finansowany ze środków 

PFRON 

Umowa nr PCPR.PN.WTZ.4210.5.1.2021 z dnia 29.03.2021 r.                                                                                  
Liczba osób objętych programem: 36                                                                                                                        
Kwota dofinansowania: 194 400,00 zł  

 
5) Zmniejszenie skali bezrobocia i jego skutków, w tym cele operacyjne: aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych. 
 

 Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym: 

 zgodnie z danymi z Powiatowego Urzędu Pracy 20 osób wzięło udział w poradnictwie 
zawodowym indywidualnym i grupowym, które miało na celu rozwój poradnictwa zawodowego 
i oferty szkoleniowej w 2021r.;   

 5 osób brało udział w kursach i szkoleniach zawodowych w ramach posiadania statusu osoby 
bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku, jak również w ramach 
działań Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy MOPS w Pułtusku. 
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6) Profilaktyka w zakresie ograniczenia zjawisk patologicznych wśród dzieci, młodzieży                               
i dorosłych, w tym cele operacyjne: przeciwdziałanie uzależnieniom i ich następstwom, 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i jej następstwom. 
 

Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym: 

 zrealizowano łącznie 34 kampanie społeczne poświęcone profilaktyce uzależnień                                            
oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom (zakładana wartość to 2), na terenie powiatu pułtuskiego 
został zatrudniony 1 specjalista do pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków (zakładano 6);  

 zorganizowano 30 kampanii profilaktyczno-edukacyjnych poświęconych zjawisku przemocy                        
w rodzinie (zakładana wartość to 6). Kampanie skierowane były zarówno do sprawców przemocy, 
jak i do ofiar przemocy w rodzinie.  
  

 

7) Doskonalenie systemu funkcjonowania pomocy społecznej 
 

Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym - wzmacnianie potencjału kadr pomocy społecznej  
W 2021r. kadra zatrudniona w jednostkach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu 
pułtuskiego uczestniczyła łącznie w 153 szkoleniach (zakładano 28), tj. łącznie 157 osób (zakładano 40) 
z jednostek pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu. Zorganizowano również 6 spotkań 
(zakładano 10) poświęconych wymianom dobrych praktyk w pomocy społecznej.  
 

6. POWIATOWY  PROGRAM 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.)  

Program ma na celu zapewnienie szerokiego wsparcia i pomocy osobom z niepełnosprawnościami.  
W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021r. dokonano realizacji zadań  na łączną kwotę 
1 389 154,00 zł zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 
Rehabilitacja społeczna Kwota 

dofinansowania 
Liczba osób objętych 

dofinansowaniem 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,  
w komunikowaniu i technicznych 

264 876, 00zł 78 

Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji 
– dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych 

116 885, 00 zł 66 (oraz 37 
opiekunów) 

Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych, 
środków pomocniczych i zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

196 184, 00zł 138 

Razem  577 945 ,00zł  103 w tym 37 
opiekunów 

 
Rehabilitacja zawodowa Kwota 

dofinansowania 
Liczba osób objętych 

dofinansowaniem 

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku 
pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy 
niepozostające w zatrudnieniu  

11 616,00 zł 2 

Przyznanie osobom niepełnosprawnym  środków na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 

62 380,00 zł 1 

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy 
osoby niepełnosprawnej 

80 000,00 zł 1 

Razem  153 996, 00 zł 4 
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Realizacja  zadań związanych z działalnością warsztatów zajęciowych (WTZ) – 1 084 800,00 zł 
 

Powiat Pułtuski w ramach umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przystąpił do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu 
było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. Celem nadrzędnym programu                                             
jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu 
społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Program realizowany był w dwóch obszarach: 

 likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (Moduł I)  

 pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II).  
W 2021r. ostatecznie podpisano 67 umów dofinansowania na łączną kwotę 323 097,00 zł. 

 

W tabeli poniżej zestawienie rodzaju udzielonej pomocy w ramach poszczególnych Modułów: 
Moduł I 

 Rodzaj dofinansowania Liczba osób, 
które 

otrzymały pomoc 

Kwota 
dofinansowania 

Obszar A – 
likwidacja bariery 
transportowej  

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

2 8 515,00 zł 

Zadanie  2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy   2 4 409,71 zł 

Obszar B – 
likwidacja barier                   
w dostępie do 
uczestnictwa w 
społeczeństwie 
informacyjnym 

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania 

4 21 338,10 zł 

Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania 

3 19 528,00 zł 

Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania 

4 15 472,00 zł 

Zadanie 5 :pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego sprzętu 
elektronicznego, zakupionego w ramach 
programu  

1 1 500,00zł 

Obszar C – 
likwidacja barier w 
poruszaniu się 

Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 
oprzyrządowania elektrycznego  do wózka 
ręcznego 

2 11 550,00 zł 

Obszar D – pomoc 
w utrzymaniu 
aktywności 
zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej 

Zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

3 4 789, 00 zł 

Moduł II 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 48 232 289,00 zł 
 

Z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego zrealizowano szereg działań dla osób                                                      
z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku jako osoby 
bezrobotne lub poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu. Formy wsparcia wykazane                       
przez PUP w Pułtusku: 
- środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymała 1 osoba z niepełnosprawnością;  
- ze zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej skorzystała 1 osoba,  
- staż odbywały 2 osoby niepełnosprawne,  
- z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych skorzystały 4 osoby niepełnosprawne, zaś na podstawie 
umowy o roboty publiczne zatrudniono 1 osobę niepełnosprawną. 
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W ramach zapewnienia sprawnie działającego systemu informacyjnego dotyczącego możliwości 
wsparcia dla osób niepełnosprawnych podjęto następujące działania:  
 

 W maju 2021r. uchwalono Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego 
Rynku Pracy na lata 2021 – 2030r, w którym wskazano cele oraz działania  PUP  w zakresie 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym osób niepełnosprawnych. 

 PUP w Pułtusku prowadził w lokalnej prasie, na portalach internetowych oraz na stronie 
internetowej i tablicy ogłoszeń kampanie informacyjne nt. działalności Urzędu tj. realizowanych 
programów i projektów, pomocy oferowanej osobom oraz pracodawcom.  

 W celu usprawnienia kontaktu powiatowych urzędów pracy z klientami, w tym z osobami 
niepełnosprawnymi, w listopadzie 2021 r. wdrożono aplikację Ministerstwa Rodziny, Pracy                            
i Polityki Społecznej: epraca, która ułatwia klientom urzędu możliwość skorzystania z usług                             
i instrumentów rynku pracy.  

 Zorganizowano 2 spotkania informacyjno- rekrutacyjne z udziałem lokalnych przedsiębiorców,                         
w trakcie których osoby bezrobotne, w tym osoby niepełnosprawne, mogły uzyskać informacje 
nt. zatrudnienia u tych pracodawców. 

 W ramach kampanii promującej działalność PUP w Pułtusku pracownicy Urzędu kontaktują                       
się telefonicznie z pracodawcami /przedsiębiorcami  informując o możliwości współpracy. 

 W dniach 13 – 20 września 2021 r. odbyły się Dni Patrona Pułtuska, w których Powiatowy Urząd 
Pracy wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wzięli czynny udział poprzez 
wystawienie stoiska, przy którym pracownicy udzielali zainteresowanym informacji                                     
nt. możliwości aktywizacji zawodowej oraz promowali ideę rodzicielstwa zastępczego, 
informowali o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku stworzyło plakaty oraz ulotki informujące                                       
o możliwości ubiegania się m. in. o dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym oraz innych 
dofinansowaniach w ramach programu „Aktywny samorząd”.  
 

W ramach współpracy jednostek pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych podjęto następujące działania: organizacje wykonujące zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych np. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych 
,,Otwarte Serca” działające przy DPS w Ołdakach, „Pod jednym dachem” działające przy DPS w Obrytem 
oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin ,,Skarb Nadziei”                                   
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku zorganizowały                       
na rzecz osób niepełnosprawnych 5 wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych oraz kampanii społecznych.                 
 
 
7. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE PUŁTUSKIEM                                        

NA LATA 2021-2023 (Uchwała Nr XXII/151/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30.12.2020r.) 
 

Program ma na celu objęcie wsparciem, opieką i wychowaniem w formie pieczy zastępczej dzieci                             
z powiatu pułtuskiego pozbawionych opieki rodziców naturalnych. 

Cel ten jest realizowany poprzez wykonywanie działań stanowiących zadania własne i zlecone 
powiatu. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Na terenie powiatu pułtuskiego zarządzeniem nr 73/2011 
Starosty Pułtuskiego z dnia 24 października 2011r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku 
zostało wyznaczone do pełnienia tej funkcji.  
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Tabela poniżej przedstawia liczbę poszczególnych typów rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonującej                  
na terenie powiatu pułtuskiego oraz liczbę dzieci znajdujących się pod ich opieką stan na dzień 
31.12.2021r. 
 

Formy rodzinnej 
pieczy zastępczej  

Liczba 
rodzin  

Rodziny 
rozwiązane  

w 2021r. 

Liczba dzieci Liczba dzieci, które 
opuściły pieczę 

zastępczą 

Spokrewnione 21 5 26 (w tym 7 pełnoletnich) 6 

Niezawodowe 14 1 17 (w tym 1 pełnoletni) 4 

Zawodowe  2 0 10 ( w tym 1 pełnoletni) 0 

Rodzinny dom 
dziecka 

1 0 4 ( w tym 2 pełnoletnich) 6 

Razem  38 6 57 16 

 
 
Poniżej zestawienie świadczeń pieniężnych wypłaconych w 2021r. dotyczące dzieci  z terenu powiatu 
pułtuskiego umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na jego terenie lub na terenie innego powiatu: 
 

 Ilość świadczeń Kwota 

Rodziny zastępcze spokrewnione 370 249 433,00 zł 

Rodziny zastępcze niezawodowe 278 282 229,00 zł 

Rodziny zastępcze zawodowe 142 115 460,00 zł 

Rodzinny dom dziecka 101 110 875,00 zł 

Dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 77 15 864,00 zł 

Świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów 
związanych z potrzebami przyjmowanego 
dziecka 

 

0 

 

0 zł 

Świadczenie związane z wystąpieniem 
zdarzenia losowego 

9 16 424,00zł 

Dofinansowanie do wypoczynku 1 500,00zł 

Utrzymanie lokalu mieszkalnego 18 48 772,00 zł 

Świadczenie na pokrycie kosztów 
przeprowadzenia niezbędnego remontu 

1 750,00 zł 

Świadczenie na pokrycie innych niezbędnych i 
nieprzewidzianych kosztów związanych z 
opieką i wychowaniem dziecka oraz 
funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka 

1 5 184,00 zł 

RAZEM: 998 848 491,00 zł 
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ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ 
 

W Zespole ds. Pieczy Zastępczej w ciągu roku pracował 1 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, 
obejmujący w roku sprawozdawczym swoim wsparciem 16 rodzin zastępczych i rodzinny dom dziecka. 
W 2021 r. odbyło się 50 posiedzeń Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, na których dokonywano oceny sytuacji 
dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej pod kątem zasadności dalszego pobytu dziecka w 
rodzinnej pieczy zastępczej, oceny kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, omawiano 
sytuacje dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, sporządzano opinie dotyczące wszczęcia procedury 
poszukiwania rodziny adopcyjnej oraz omawiano sytuacje rodzin zastępczych oraz dzieci, 
niezwiązanych z okresową oceną. Ciągłym zadaniem Zespołu jest współpraca z pracownikami ośrodków 
pomocy społecznej, w szczególności z pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin, ale także z 
nauczycielami i wychowawcami, pedagogami szkolnymi, kuratorami zawodowymi i społecznymi, policją 
oraz innymi osobami, których działania były związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych i 
przebywających pod ich opieką dzieci. W roku sprawozdawczym, w grudniu, dokonano umieszczania 
noworodka (chłopiec) w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku.                             

 Do tut. Centrum w roku 2021 nie wpłynął wniosek o zawarcie umowy  do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej.  Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku wspierają 
wychowanków   w procesie usamodzielniania się dokonując okresowych opisów sytuacji tych osób, 
mobilizując  do kontynuowania nauki, prowadząc rozmowy wspierające,  jak również udzielając pomocy 
w wyborze najkorzystniejszych dla zainteresowanych rozwiązań w zakresie usamodzielnienia                                                    
bądź zagospodarowania. Osobom usamodzielniającym przyznawana jest comiesięczna pomoc 
finansowa na pokrycie kosztów związanych z kontynuowaniem nauki, po pomyślnym zrealizowaniu 
Indywidualnego Planu Usamodzielnienia pomoc finansowa na zagospodarowanie i usamodzielnienie.  

 

Formy pomocy udzielonej w 2021r. dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (z podziałem  
na osoby korzystające z pomocy finansowej określonej w ustawie o pomocy społecznej i w ustawie                       
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej): 

 Zgodnie z ustawą z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

Liczba osób Kwota 
świadczeń 

Liczba osób Kwota 
świadczeń 

Pomoc na kontynuowanie 
nauki 

0 0 zł 24 98 229,00 zł 

Pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie 

0 0 zł 2 14 916,00 zł 

Pomoc rzeczowa na 
zagospodarowanie 

0 0 zł 3 5 085,00 zł 

 

REALIZACJA PROGRAMU 500+: 
Na świadczenie w 2021r. wydano łącznie 2 882,00 zł. W 2021r. podejmowano działania mające 

na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych osób sprawujących pieczę zastępczą. Poprzez 
szkolenia podnoszono wiedzę  i umiejętności w zakresie zadań opiekuńczo - wychowawczych osób 
pełniących funkcję rodziny zastępczej. Organizowano wsparcie dla rodzinnej pieczy zastępczej, poprzez 
zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego tj. prawnego, psychologicznego i 
pedagogicznego oraz grup wsparcia. Rodziny miały możliwość spotkań i integracji podczas imprez 
okolicznościowych.  Zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej, powiaty zawierają stosowne porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do 
pieczy zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków. Powiat właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go   po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 
wydatki  na jego opiekę i wychowanie w pieczy zastępczej. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy 
Zastępczej uwzględnia potrzebę tworzenia zawodowych rodzin zastępczych, wzmacniania istniejących 
form rodzinnej pieczy. 
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8. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY 
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE PUŁTUSKIM NA LATA 2021 – 2025                               
(uchwała nr XXII/150/2020 Rady Powiatu w Pułtusku dnia 30.12.2020r.) 

 
 

Program przygotowany został z myślą o zwiększeniu skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, którego odbiorcami są w szczególności: dzieci, współmałżonkowie lub partnerzy 
w związkach nieformalnych, osoby niepełnosprawne, osoby starsze. Działania Programu skierowane                  
są także do sprawców przemocy w rodzinie, świadków przemocy oraz przedstawicieli władz lokalnych, 
instytucji i służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin. Cele oraz efekty z realizacji działań odnosiły                       
się  do obszarów: profilaktyka, edukacja, interwencja oraz wspieranie.  

Organizowaniem i prowadzeniem pomocy indywidualnej dla ofiar przemocy na terenie powiatu 
pułtuskiego zajmowały się: Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, Gminne Zespoły Interdyscyplinarne 
do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminne Punkty Konsultacyjno-Informacyjne,                   
Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnie Terapii Uzależnień                                        
oraz poradnictwo specjalistyczne prowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  
Na terenie powiatu pułtuskiego funkcjonują dwa Interdyscyplinarne Punkty Konsultacyjno-
Informacyjne tj.:  

 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku 

 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy.  
Osoby zgłaszając się do Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych otrzymują profesjonalną pomoc                            
i wsparcie specjalistów: prawników, psychologów, terapeutów.  W pozostałych pięciu gminach                              
w ramach  działalności Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy                         
w Rodzinie mieszkańcom udziela się  bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej. Gminne Komisje 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonują we wszystkich  gminach powiatu pułtuskiego.                     
W ramach swojej działalności prowadzą rozmowy interwencyjno-profilaktyczne z osobami 
nadużywającymi spożywania alkoholu. Zgodnie ze swoimi kompetencjami komisje kierują wnioski do 
Sądu o zastosowanie zobowiązania do leczenia, a dla poprawy bezpieczeństwa ofiar przemocy 
współpracują z kuratorami sądowymi, służbą zdrowia oraz Policją.  W Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie funkcjonuje poradnictwo specjalistyczne, które prowadzi między innymi indywidualną pomoc 
dla ofiar przemocy.  Osoby i rodziny zgłaszające się do PCPR mogą skorzystać z porad prawnika, 
psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego oraz z poradnictwa rodzinnego.  Większość gmin 
powiatu pułtuskiego bierze udział w ogólnopolskich kampaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy   
w rodzinie pozyskując i rozpowszechniając materiały edukacyjne:  ulotki, broszury i plakaty.  W szkołach 
realizowane są programy profilaktyki środowiskowej poruszające problematykę przeciwdziałania 
przemocy oraz promujące zdrowy styl życia.  Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku oraz podległe 
Posterunki Policji w celu zwrócenia uwagi na potrzeby  i prawa ofiar przemocy domowej, 
przeprowadzają cykliczne spotkania ze społeczeństwem. Wszelkie informacje związane z działalnością 
instytucji pomocowych w tym działań  dot. problematyki przemocy umieszczane są na bieżąco na 
stronach internetowych. Dodatkowo Komenda Powiatowa Policji umieszcza materiały informacyjne i 
profilaktyczne na stronach internetowych lokalnych mediów.  Większość kadry zawodowej pracującej 
na rzecz rodzin będących w kryzysie, jest w tym zakresie systematycznie szkolona. Wszystkie Ośrodki 
Pomocy Społecznej corocznie uczestniczą w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy                                    
w rodzinie. Na terenie powiatu pułtuskiego w trzech gminach: Pułtusk, Zatory i Pokrzywnica  
funkcjonują świetlice środowiskowe, z których między innymi korzystają dzieci z rodzin niewydolnych 
wychowawczo, gdzie w wielu przypadkach występuje przemoc. Pobyt dzieci  w świetlicach jest 
nieodpłatny.  
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9. POMOC DLA REPATRIANTÓW  W 2021 ROKU 
 

Dotacja celowa w kwocie 1 532 366,74  zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej została 
wykonana w wysokości 1 532 366,74 zł, co stanowi 100% planu. Dotację przeznaczono na: 
- pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie na podstawie decyzji 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji – 1 430 573,36 zł, 
- częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego                          
na podstawie decyzji Starosty Pułtuskiego – 101 793,38 zł. 
Zrealizowane wydatki dotyczyły pomocy dla repatriantów i ich rodzin (pokrycie kosztów związanych                    
z przejazdem, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, podjęcie w RP nauki przez małoletnie dzieci, 
remont i wyposażenie lokalu mieszkaniowego).  
 

10. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DLA POSIADACZY KARTA POLAKA 
 

Dotacja celowa w kwocie 17 160,00zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej została 
wykorzystana  w wysokości 17 160,00zł, co stanowi 100 % planu. Świadczenia pieniężne przyznano                    
na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego. 
 
 

XIV. OCHRONA ZDROWIA 
 

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

 

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.                                         
Od dnia 1 sierpnia 2015r. Szpital Powiatowy Gajda - Med sp. z o.o. przejął dotychczas wykonywane 
zadania  Szpitala Powiatowego w Pułtusku Sp. z o.o. związane  z działalnością leczniczą 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                              
(z wyłączeniem nieruchomości użytkowanej przez DPS w Pułtusku), nieruchomości położonej                                
w Pułtusku przy ulicy 3 Maja 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 – 2021 

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 

2019 38 163 413,23 zł 

2020 42 033 657,91 zł  

2021                              39 554 916,33zł 
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1. INFORMACJA O WYGRANYCH KONKURSACH OGŁOSZONYCH PRZEZ NFZ 
 

 

INFORMACJA O WYGRANYCH W 2021 ROKU KONKURSACH OGŁOSZONYCH PRZEZ MAZOWIECKI 
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 
 
 

1) Umowa w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 
Zakres podstawowy:  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ  
Okres obowiązywania umowy od 2021-07-01 do 2026-06-30 

2) Umowa w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 
Zakres podstawowy:  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU 
DLA DZIECI  
Okres obowiązywania umowy od 2021-07-01 do 2026-06-30 

3) Umowa w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 
Zakres podstawowy:  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY  
Okres obowiązywania umowy od 2021-07-01 do 2026-06-30 

4) Umowa w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 
Zakres podstawowy:  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII  
Okres obowiązywania umowy od 2021-07-01 do 2026-06-30 

5) Umowa O REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO „PROFILAKTYKA40 PLUS” 
Okres obowiązywania umowy od 2021-08-10 do 2022-02-28 

 
 

2. LICZBA ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW Z PODZIAŁEM NA USŁUGI SZCZEGÓŁOWE                     
DO SZPITALA POWIATOWEGO GAJDA-MED SP. Z O.O.  WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R. 

 
 

typ deklaracji - usługa kontraktowa ilość zadeklarowanych pacjentów  

świadczenia lekarza poz  4 233 

świadczenia pielęgniarki poz  4 207 

świadczenia położnej poz  2 461 

transport sanitarny w poz  30 804 

świadczenia pielęgniarki szkolnej  3 800 

świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w  
ramach grupowej profilaktyki fluorkowej  

1 409 
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3. LICZBA LECZONYCH PACJENTÓW NA ODDZIAŁACH W SZPITALU POWIATOWEGO                      
GAJDA-MED SP. Z O.O.  

 
 

 

 
4. DECYZJE MINISTRA ZDROWIA  NAKŁADAJĄCE NA SZPITAL POWIATOWY GAJDA-MED                       

SP. Z O.O. OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA ŁÓŻEK DLA PACJENTÓW Z POTWIERDZONYM 
ZAKAŻENIEM  WIRUSEM SARS-CoV-2 I PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA  

 
1) od 15.09.2020r. – 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia; 
2) od 08.10.2020r. – 34 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, w tym 3 łóżka 

intensywnej terapii; 
3) od 22.10.2020r. - 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, w tym 5 łóżek 

intensywnej terapii; 
4) od 05.11.2020r. - 125 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, w tym 5 łóżek 

intensywnej terapii; 
5) od 14.12.2020r. - 96 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, w tym 5 łóżek 

intensywnej terapii, oraz 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia; 
6) od 14.01.2021r. - 25 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, w tym 5 łóżek 

intensywnej terapii, oraz 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia; 
7) od 21.01.2021r.- 60 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, w tym 5 łóżek 

intensywnej terapii, oraz 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia; 
8) od 11.03.2021r. - 75 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, w tym 5 łóżek 

intensywnej terapii, oraz 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia; 
9) od 31.03.2021r. - 87 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, w tym 7 łóżek 

intensywnej terapii, oraz 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia; 
10) od 02.06.2021r. - 20 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, w tym 5 łóżek 

intensywnej terapii, oraz 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia; 
11) od 11.06.2021r. - 5 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, w tym 1 łóżko 

intensywnej terapii; 

Rok 2021 

Oddziały 

Liczba łóżek  
wg stanu                          

na 31.12.2019r. 
zgodnie z RPWDL 

Liczba 
leczonych 

razem                       
w 2021r. 

Geriatryczny 20 704 

Chorób Wewnętrznych 29 1 126 

Chirurgii Ogólnej 14 1 165 

Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 6 306 

Położniczo-ginekologiczny 21 1 891 

Pediatrii 14 516 

Neonatologii 11 621 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5 100 

Rehabilitacji Kardiologicznej 10 47 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 30 59 

Oddział Detoksykacji 5 13 

Oddział dla pacjentów z COVID-19 średnia ilość łóżek w 2021r. 66 904 

                                                                                                                               Ogółem         7 452 
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12) od 23.06.2021r. - 5 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, w tym 1 łóżko 
intensywnej terapii, oraz 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia; 

13) od 01.07.2021r. - 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia; 
14) od 25.10.2021r. - 22 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, w tym 2 łóżka 

respiratorowe, oraz 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia; 
15) od 08.11.2021r. - 32 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, w tym 2 łóżka 

respiratorowe, oraz 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia; 
16) od 29.11.2021r. - 52 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, w tym 2 łóżka 

respiratorowe, oraz 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia. 
 

 
5. LICZBA UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ W AMBULATORYJNEJ OPIECE SPECJALISTYCZNEJ. 

 

Nazwa zakresu 
Liczba wizyt 
w 2021 roku 

PORADNIA ALERGOLOGICZNA 4 850 

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ 6 050 

PORADNIA DIABETOLOGICZNA 918 

PORADNIA NEUROLOGICZNA 3 376 

PORADNIA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU 10 263 

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA 178 

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA 1 498 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA 665 

PORADNIA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII 4 754 

PORADNIA NEONATOLOGICZNA 762 

PORADNIA REUMATOLOGICZNA 2 014 

PORADNIA ONKOLOGICZNA 859 

PORADNIA PULMONOLOGICZNA 5 128 

PORADNIA UROLOGICZNA 1 315 

PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 300 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA 3 074 

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA 2 773 

PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH 849 

PORADNIA GERIATRYCZNA 652 

PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 4 

PORADNIA PEDIATRYCZNA 0 

PORADNIA REHABILITACYJNA 553 

PORADNIA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI 1 182 

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI 47 

PORADNIA LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY 0 

PORADNIA LOGOPEDYCZNA 0 

RAZEM 52 064 

PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 22 623 

 
 ILOŚĆ WYKONANYCH SZCZEPIEŃ PRZECIWKO SARS-COV-2  w  2021 r. -  22 174 
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W 2021 roku największym wyzwaniem dla Szpitala Powiatowego Gajda-Med  sp. z o.o. było 
przystosowanie się do funkcjonowania w warunkach pandemii.  

W pierwszej kolejności Szpital Powiatowy Gajda-Med skupił się na zapewnieniu 
bezpieczeństwa epidemiologicznego. Zwrócić należy uwagę na trzy podstawowe elementy, które 
pomagały zachować reżim sanitarny: możliwie najbardziej szczelny triaż, sprawna diagnostyka oraz 
dostosowanie działań do zmieniającej się w szybkim tempie sytuacji epidemiologicznej i włączenie w 
nie wszystkich pracowników. Kluczowym elementem zabezpieczenia epidemiologicznego było 
testowanie w kierunku koronawirusa wszystkich pacjentów przyjmowanych do szpitala.  

Od początku zdawano sobie sprawę z tego, że ochrona personelu lekarskiego, to warunek 
prawidłowego funkcjonowania szpitala. Zabiegano o to od pierwszego dnia, w którym w szpitalu 
otwarty został oddział dla pacjentów z COVID-19. Dla tego oddziału wyłączono jedno całe piętro, aby 
w pozostałej części mogły funkcjonować wszystkie inne oddziały, m.in. oddziały wewnętrzny, geriatria, 
oddział dziecięcy, położniczo-ginekologiczny, chirurgiczny. Priorytetem była taka organizacja pracy, aby 
zapewnić opiekę zdrowotną zarówno pacjentom z COVID-19 jak i pozostałym, dzięki temu na 
pozostałych oddziałach udzielona została podobna liczba świadczeń, co w roku poprzednim. To 
wszystko możliwe było jedynie dzięki trafnym decyzjom oraz dostosowywaniu procedur do warunków 
bezpieczeństwa. 

Na mocy decyzji Ministra Zdrowia w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med w Pułtusku 
funkcjonował 78 łóżkowy oddział dla pacjentów z COVID-19, gdzie hospitalizowano pacjentów z całego 
województwa mazowieckiego. 

Godne zauważenia jest również zaangażowanie Szpitala Powiatowego Gajda-Med w proces 
szczepień przeciw COVID-19.  Jako szpital węzłowy zaczęto szczepić w pierwszej kolejności  personel z 
grupy „zero”, potem nauczycieli, a następnie pozostałe grupy skierowane do szczepień. 

 
Pozostałe podejmowane działania: 

- prowadzenie edukacji z zakresu zdrowia publicznego na łamach strony internetowej Szpitala                            
( www.gajdamed.pl), 
- informowanie społeczeństwa o zagrożeniach zdrowotnych z związanych z pandemią koronawirusa, 
- preferowane zdrowego stylu życia ( Facebook i storna internetowa Szpitala), 
- informacje o organizowanych akcjach zdrowotnych i badaniach medycznych (fora internetowe, 

storna internetowa). 
 
 

6. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU 
 

W 2021r.  w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med w Pułtusku realizowano następujące inwestycje: 
- nowe schody przed wejściem głównym do Szpitala – koszt – 225 000zł, 
- remont holu wejściowego wraz z kioskiem w Szpitalu – koszt – 110 000zł, 
- wymiana pokrycia dachowego nad wejściem głównym do Szpitala – koszt – 240 00zł, 
- rozpoczęto prace polegające na  wykończeniu bloku B szpitala.  
   (Inwestycja w trakcie realizacji – szacowany koszt – ok. 18 000 000,00zł). 
Ponadto pozyskano sprzęt medyczny, ambulans oraz środki ochrony indywidualnej na łączną                          
kwotę – 10 525 895,66zł.  

Szczegółowe informacje przedstawia poniższa tabela. 
 
 
 
 
 

 

http://www.gajdamed.pl/
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Sprzęt medyczny, ambulans oraz środki ochrony indywidualnej pozyskane w 2021 roku 
 

Lp. WYKAZ SPRZĘTU Ilość szt. Wartość brutto 

1 REZONANS MAGNETYCZNY 1 4 499 699,00 zł 

2 TOMOGRAF KOMPUTEROWY TYP TSX-303B/5K 1 2 905 854,00 zł 

3 AMBULANS TYPU C VOLKSWAGEN CRAFTER 1 634 139,13 zł 

4 APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO 2 293 760,00 zł 

5 APARAT DO CIĄGŁEGO LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO 1 118 800,00 zł 

6 RESPIRATORY STACJONARNE  2 144 720,00 zł 

7 KARDIOMONIOTORY OIT 4 75 168,00 zł 

8 APARATY USG  3 364 000,00 zł 

9 APARAT USG WYSOKOSPECJALISTYCZNY EPIQ  1 435 773,50 zł 

10 
DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ 
STYMULACJI I KARDIOWERSJI 

3 50 220,00 zł 

11 
APARAT RTG CYFROWY SAMSUNG GM85 Z 
WYPOSAŻENIEM 

1 399 999,77 zł 

12 
APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TLENOTERAPII 
DONOSOWEJ AIRVO 2 

4 38 011,68 zł 

13 
POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA PERFUSOR 
COMPACT PLUS 

10 29 700,00 zł 

14 SSAKI ELEKTRYCZNE 4 34 974,72 zł 

15 
APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII 
TLENOWEJ HUMID - BH WRAZ Z AKCESORIAMI 

4 38 880,00 zł 

16 KANIULE DO APARATÓW HIFENT 118 11 426,4 

                      Łącznie:             10 075 126,20 zł 

 
 

Lp. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  ilość szt. Wartość brutto 

1 Rękawiczki nitrylowe  231 200 134 800,00 zł 

2 gogle ochronne 200 4 504,14 zł 

3 przyłbice ochronne  700 9 187,56 zł 

4 termometry bezdotykowe 50 10 827,25 zł 

5 maski KN 95 / FFP2 10 120 108 031,08 zł 

6 maski FFP3 3 660 36 901,20 zł 

7 kombinezon ochronny 2 478 72 275,60 zł 

8 fartuchy 2 160 23 785,20 zł 

9 płyn do dezynfekcji rąk opakowanie 5L 30 3 008,88 zł 

10 płyn do dezynfekcji powierzchni opakowanie 5l 35 2 914,95 zł 

11 ochraniacze na buty (para) 1 178 8 365,60 zł 

12 maseczki medyczne jednorazowe 29 400 36 168,00 zł 

                                                                                                                     Łącznie:                      450 769,46 zł 
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Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o.o. 

Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o.o. powstał 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.  

Priorytetowym celem działania Spółki jest pełne wykorzystanie posiadanych zasobów, bazy 
materialnej, infrastruktury umożliwiających zabezpieczenie ciągłości udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej dla mieszkańców powiatu pułtuskiego, a także zapewnienie wykonywania zadań własnych 
powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Od dnia 1 sierpnia 2015r. Spółka  przekazała 
dotychczas wykonywane  zadania związane z wykonywaniem działalności leczniczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych Spółce Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o.o. na podstawie 
umowy w celu konsolidacji podmiotów leczniczych  i współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia 
na obszarze powiatu pułtuskiego z dnia 16 marca 2015r. Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o.o. 
udostępnił posiadane zasoby, a w szczególności nieruchomości i ruchomości na warunkach, 
określonych w. umowie poddzierżawy  i dzierżawy nieruchomości i ruchomości z dnia 18 maja 2016r.   
Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o .o. zarządza nieruchomością wraz z budynkiem, położonymi                               
w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11. Spółka  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 obiektów 
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 2021 roku Spółka zwiększyła wartość posiadanych udziałów w Spółce Szpital Powiatowy 
Gajda-Med Sp. z o.o. o kwotę 460 000,00 zł i obecnie posiada 18 460 udziałów o łącznej wartości 
18 460 000,00 zł. Spółka jest większościowym udziałowcem. Ponadto w 2021 rok Zgromadzenie 
Wspólników Spółki  Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z o.o.  w dniu 17 marca 2021r. podjęło uchwałę 
w sprawie nałożenia na wspólnika obowiązku uiszczenia dopłat w wysokości 320 000,00 zł.                            
Kwota została pokryta w całości.  

 
 
 

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2022" 

(Uchwała Nr XXVI/172/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 31.03.2021r.) 

Powiat Pułtuski w 2021 roku realizował założenia wynikając z „Powiatowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2022”, który został opracowany                   

w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 458)  w sprawie 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022, z uwzględnieniem potrzeb 

środowiska lokalnego. Zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

(Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz w/w rozporządzenie), które 

nakładają obowiązek zapewnienia ochrony zdrowia psychicznego  na organy administracji rządowej                    

i samorządowej oraz instytucje do tego powołane, Zarząd Powiatu  w Pułtusku Uchwałą Nr 372/2020 
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z dnia  18 listopada 2020 roku powołał Zespół koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego w powiecie pułtuskim.  

Zespół opracował „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim 

na lata 2021-2022”, który został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/172/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  

31 marca 2021 r. Program ten wyznacza kierunek działań administracji samorządowej, które zmierzają 

do osiągnięcia celu nadrzędnego, tj. ochrony  i poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców 

naszej lokalnej społeczności. Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele instytucji takich jak: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, 

Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku, Dom Pomocy Społecznej w Obrytem, Dom Pomocy Społecznej                      

w Ołdakach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku, Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy 

w Pułtusku, Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, 

Stowarzyszenie „Pod jednym dachem” w Obrytem i  Stowarzyszenie „Skarb Nadziei” w Pułtusku, 

koordynował i monitorował realizację Programu oraz przedłożył  sprawozdanie z jego realizacji                              

za 2021 rok. Cele główne Programu to: 

 zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb, 

 prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

 monitorowanie i ocena skuteczności działań realizowanych w ramach Programu. 
 

Podmioty, które współpracowały przy realizacji  Programu w 2021 r.: 

 Szpital Powiatowy GAJDA- MED Sp. z o.o. w Pułtusku, 

 Zespół Przychodni Specjalistycznych AL-MED w Pułtusku, 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Diagnostyczno-Psychologiczne PsychoMED                        

w Pułtusku, 

 Ośrodek Rehabilitacyjny „PIO” w Pułtusku, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, 

 Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Pułtusku, 

 Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób przewlekle psychicznie 

chorych  w Ołdakach, 

 Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Obrytem, 

 Ośrodki Pomocy Społecznej działające na terenie gmin Powiatu Pułtuskiego, 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku, 

 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pułtusku, 

 Wiodący  Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Pułtusku, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, 

 Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, 

 stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 przedszkola, szkoły i placówki oświatowe. 

Realizacja zadań w bieżącym roku sprawozdawczym musiała jednak ulegać stałym modyfikacjom       

z uwagi na zmieniające się problemy, które generowała pandemia COVID-19  oraz związane                                        

z nią potrzeby w zakresie wsparcia ludności w dobie reżimu sanitarnego. Najistotniejszą z nich była 

ograniczona możliwość bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, realizacja wielu zadań                                        

w systemie teleinformatycznym, długotrwała izolacja społeczna, która nie pozostawała obojętna                    
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dla zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu. Nowa perspektywa społeczno-ekonomiczna niosła                  

za sobą szereg nowych zagrożeń, w tym występowanie chorób o podłożu psychosomatycznym                                  

i psychicznym, a zwłaszcza zaburzeń nastroju, depresji  i nerwic. Przyczyn tego stanu należy                    

upatrywać w: 

 szybko zmieniających się realiach życia społeczno-gospodarczego, 

 problemach egzystencjalnych, m.in. związanych z rosnącą inflacją 

 zagrożeniu poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa w obliczu nowych zagrożeń cywilizacyjnych, 

 trudnościach w sprostaniu faktycznym lub subiektywnie odbieranym oczekiwaniom otoczenia, 

 predyspozycjach osobniczych, 

 długotrwałym oddziaływaniu czynników stresogennych, np. związanych z pandemią                                

i ograniczeniami w dostępie do opieki zdrowotnej. 

Wyniki monitoringu realizacji Programu wskazują na wzrost czynników stanowiących zagrożenie                     

dla stanu zdrowia lokalnej populacji, które sprzyjają zwiększeniu zachorowalności na różne choroby,      

w tym odnoszące się do zdrowia psychicznego, typu:  (obniżenie nastroju, apatia, depresja)                               

oraz destrukcyjnych zachowań (przemoc domowa, agresja, uzależnienia).  Są one często związane                       

z długotrwałą izolacją społeczną i reżimem sanitarnym oraz zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa                        

i stabilizacji, z którymi mieszkańcy powiatu mierzyli  się w 2021 roku. 

 

XV. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI  
 

Powiat wykonuje ustawowe zadania ponadgminne dotyczące  bezpieczeństwa w zakresie: 

obronności,  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym 

wyposażenia i utrzymania powiatowego magazyny przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej  i 

zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.   

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli                                   
i Porządku Publicznego na lata 2019-2023 (Uchwała Nr X/67/2019 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 
11 września 2019r.) 
 

W 2021 roku na terenie powiatu pułtuskiego w ramach realizacji Powiatowego Programu 
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego                               
na lata 2019-2023 realizowano następujące przedsięwzięcia:  
a) w ramach zadań związanych z ochroną dzieci i młodzieży Komenda Powiatowa Policji przeprowadziła 

167 spotkań profilaktycznych. W szkołach i przedszkolach powiatu pułtuskiego oraz w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie prowadzono: 

 cykliczne treningi i zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży oraz rodziców  i nauczycieli mające                         
na celu przeciwdziałanie przemocy, agresji, alkoholizmowi i narkomanii; 

 organizowano pogadanki, spotkania profilaktyczne  i prewencyjne dla uczniów przez Policję,                       
Straż Pożarną i Sanepid; 

 udostępniano boiska, hale sportowe, świetlice, organizowano opiekę świetlicową; 

 w szkołach realizowano programy profilaktyczne, projekty, konkursy: ,,Z kulturą mi  
do twarzy”, ,,Strach ma wielkie oczy”, ,,Nie pal przy mnie proszę”, ,,Śniadanie daje moc”,                          
,,Czyste powietrze wokół nas”, ,,Przygotujmy lepszy świat”, ,,Żyj zdrowo i kolorowo”,                                 
,,Trzymaj formę”, ,,Szklanka mleka”, ,,Owoce w szkole”, ,,Śniadanie daje moc”. 
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b) w ramach poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscach zamieszkania: 

 udoskonalano, modernizowano i montowano nową infrastrukturę oświetleniową, w tym lampy 
fotowoltaiczne; 

 w miejsca szczególnie zagrożone ( ustalano je m.in. na podstawie zgłoszeń  w Krajowej Mapie 
Zagrożeń Bezpieczeństwa) kierowano wzmożone patrole Policji; 

 rozbudowywano i modernizowano monitoring wizyjny na terenie Pułtuska; 
c) przeciwdziałając alkoholizmowi i narkomanii: 

 Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziły profilaktyczną działalność 
informacyjną i edukacyjną w szczególności dla dzieci i młodzieży. Rozdysponowano na terenie gmin 
materiały informacyjne i profilaktyczne przekazane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej;  

 organizowano punkty informacyjno-konsultacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
oraz ofiar przemocy w rodzinie; 

 podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia i zastosowania wobec osoby uzależnionej 
obowiązku poddania się leczeniu; 

 zapewniano dostępność pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu; 
d) przeciwdziałając przemocy w rodzinie: 

 systematycznie diagnozowano zjawiska przemocy w rodzinie, upowszechniając procedury 
„Niebieskiej karty”;  

 udzielano profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy oraz oddziaływano na sprawców; 

 aktywnie współpracowano z instytucjami i organizacjami pozarządowymi podejmującymi działania 
zapobiegające przemocy w rodzinie oraz udzielano pomocy prawnej, psychologicznej oraz socjalnej 
jej ofiarom; 

e) w ramach poprawy bezpieczeństwa nad wodą i w lesie: 

 zapewniono bezpieczeństwo i porządek uczestnikom wypoczynku na kąpielisku na rzece Narew                    
w Pułtusku oraz odkrytym basenie w Winnicy; 

 Policja, Straż Leśna i Miejska oraz Pułtuskie WOPR prowadziły działania prewencyjne w lasach i rzece 
Narew wynikające z ich zakresu zadań;    

 informowano i ostrzegano o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować 
utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób poprzez publikowanie ich na stronach 
Starostwa, Urzędów Gmin, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz w lokalnej prasie; 

 w szkołach prowadzono pogadanki z dziećmi na lekcjach wychowawczych, dotyczące zasad 
bezpieczeństwa nad wodą, w lesie, czy też w górach; 

 rozpropagowano ulotki na temat „Bezpiecznych wakacji” i „Bezpiecznych ferii”; 
f) celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 

 patrolowano drogi powiatu pułtuskiego kierując patrole na najbardziej zagrożone odcinki; 

 poprawiano stan infrastruktury drogowej poprzez żwirowanie, kładzenie emulsji asfaltowej, 
poszerzanie dróg, kładzenie nowej nawierzchni; 

 na bieżąco usuwano i uzupełniano usterki i braki w oznakowaniu dróg; 
g) poprawa bezpieczeństwa w sieci internetowej: 

 popularyzowano wiedzę o zagrożeniach wynikających z nieodpowiedniego korzystania  
z Internetu; 

 prowadzono działania profilaktyczne skierowane do rodziców i młodzieży uświadamiające 
konieczność korzystania z dostępnych zabezpieczeń filtrujących treść witryn internetowych; 

 organizowano spotkania dla uczniów w szkołach z przedstawicielami Policji mające na celu 
naświetlenie problemu cyberprzemocy i zagrożeń, jakie mogą dosięgnąć dzieci. 
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BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE 
 

W 2021r. dokonano uzgodnienia oraz zatwierdzenia przez Starostę Pułtuskiego nowego                                 
Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią Powiatu Pułtuskiego. Plan został opracowany                         
przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy  
o samorządzie powiatowym z uwzględnieniem aktualnych map ryzyka powodziowego, sporządzonych 
przez Wody Polskie.  Plan ten  określa szczegółowe procedury działania organów, służb, inspekcji                          
i straży  oraz służy Staroście w procesie podejmowania decyzji do reagowania w przypadku wystąpienia 
zagrożenia powodziowego na terenie powiatu. 

W związku z rekomendacjami Wojewody Mazowieckiego, Dyrektor WZK wraz z Zastępcą 
Dowódcy Jednostki  Ratowniczo – Gaśniczej, Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz przedstawicielami Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Dębem wzięli udział w doraźnej kontroli stanu 
wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie powiatu pułtuskiego.  
 
POWIATOWY SYSTEM WYKRYWANIA i ALARMOWANIA ORAZ SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA 
 

Opracowano i wdrożono  zarządzenie Nr 19/2021 Starosty Pułtuskiego – Szefa Obrony Cywilnej 
Powiatu z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz 
systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu pułtuskiego. W dniu 24 czerwca 2021 roku Starosta 
Pułtuski i Wojewoda Mazowiecki podpisali porozumienie Nr 258/p/WBZK/2021 w sprawie współpracy 
przy realizacji Projektu pn. „Mazowieckie Syreny+ - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania                  
i alarmowania ludności” na terenie Powiatu Pułtuskiego. Na jego mocy w Powiatowym Centrum 
Zarzadzania Kryzysowego w Pułtusku zamontowano stacje bazowe i urządzenia zapewniające 
bezpośrednią łączność z wojskowymi ośrodkami dowodzenia i naprowadzania. Cyklicznie były 
przeprowadzane ćwiczenia i treningi Powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu 
Wczesnego Ostrzegania przed uderzeniami z powietrza, zgodnie z zaleceniami organów nadrzędnych 
we współpracy z siłami zbrojnymi. Prowadzono głośne próby syren systemu wczesnego ostrzegania  
i alarmowania powiatu pułtuskiego w dniu 1 sierpnia 2021r. oraz podczas ćwiczeń pk. RENEGADE  
i powiatowych ćwiczeń obronnych pk. PUŁTUSK 2021. 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE  
 

Na terenie powiatu pułtuskiego Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy tworzą:  Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz wchodząca w jej skład Jednostka Ratowniczo 
– Gaśnicza w Pułtusku oraz 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przeważnie  z miejscowości 
będących siedzibami gmin. Poza tym na terenie powiatu działają 42 Jednostki Ochotniczej Straż 
Pożarnej.  

Ze sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Pułtusku wynika, że w 2021 roku na terenie powiatu pułtuskiego miało miejsce ogółem                                              
1 115 zdarzeń, podczas których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym:  
- 206 pożarów, 
- 875 miejscowych zagrożeń.  
W wyniku zaistniałych zdarzeń śmierć poniosło 12 osób. Obrażeń doznało 90 osób, w tym 3 dzieci.  
Zaistniałe w 2021 r. zdarzenia spowodowały straty w wysokości szacowanej na 10 815,90 zł, w tym:  
- pożary – 6 280,60 zł, 
- miejscowe zagrożenia –4 535,30 zł. 
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W wyniku prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych i ratowniczych uratowano zagrożone 
mienie o szacunkowej wartości co najmniej 23 611,00 zł, w tym podczas: 
- pożarów – 22 360,00 zł, 
- miejscowych zagrożeń – 1 251,00 zł. 

W działaniach ratowniczych brało udział łącznie 1698 zastępów straży pożarnej – 6 539 
ratowników, w tym: 
- 826 zastępów Państwowej Straży Pożarnej – 2874 ratowników, 
- 493 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - 

Gaśniczego – 2052 ratowników, 
- 379 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych spoza ksrg – 1 613 ratowników. 
 

 

Ilość zdarzeń według gmin 

 

Gminy 

Zdarzenia Tendencje 
+ wzrost; - spadek 2020r. 2021r. 

ilość w % Ilość w % ilość w % 

Pułtusk 440 53,7 508 45,6 68 15,5 

Gzy 42 5,1 79 7,1 37 88,1 

Obryte 63 7,7 61 5,5 -2 -3,2 

Pokrzywnica 89 10,9 175 15,7 86 96,6 

Świercze 68 8,3 102 9,1 34 50,0 

Winnica 51 6,2 68 6,1 17 33,3 

Zatory 67 8,2 122 10,9 55,0 82,1 

Razem: 820 100,1 1 115 100,0 295 36,0 

 

 

Ilości zdarzeń według ich rodzaju oraz gmin w 2021 r. 

 

Rodzaj zdarzenia 
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Pożar 117 9 12 20 16 13 19 206 

Miejscowe zagrożenie 366 67 48 154 85 53 102 875 

Alarm fałszywy 25 3 1 1 1 2 1 34 

Razem: 508 79 61 175 102 68 122 1 115 
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Ilość pożarów według ich wielkości 
 

Wielkości  
pożarów 

Ilość pożarów Tendencje 
+ wzrost; - spadek 2020r. 2021r. 

ilość w % Ilość w % ilość w % 

mały 219 94,4 192 93,2 -27 -12,3 

średni 13 5,6 14 6,8 1 7,7 

duży 0 0,0 0 0,0 0 0 

bardzo duży 0 0,0 0 0,0 0 0 

Razem: 232 100,0 206 100,0 -26 -11,2 

 

Udział strażaków w działaniach ratowniczych według gmin 
 

Gmina 

Ilość strażaków w działaniach ratowniczych* Tendencja 
+ wzrost, - 

spadek 2020r. 2021r. 

PSP OSP Razem PSP OSP Razem PSP OSP 

Pułtusk 1 734 938 2 672 1 747 1 098 2 845 13 160 

Gzy 139 189 328 80 298 378 -59 109 

Obryte 147 333 480 134 257 391 -13 -76 

Pokrzywnica 257 382 639 283 628 911 26 246 

Świercze 102 339 441 198 494 692 96 155 

Winnica 176 257 433 189 326 515 13 69 

Zatory 185 464 649 243 564 807 58 100 

Razem: 2 740 2 902 5 642 2 874 3 665 6 539 134 763 

   *- udział bez alarmów fałszywych 
 

W 2021 roku ogólna ilość zdarzeń znacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego, tj. o 295 

zdarzeń. O 58,5%, wzrosła ilość miejscowych zagrożeń, natomiast o 11,2% zmalała ilość pożarów. 

Najwięcej zdarzeń, bo aż 508 odnotowano na terenie miasta i gminy Pułtusk. Ponad 50 % wzrost 

zdarzeń odnotowano na terenie gminy Gzy, Pokrzywnica, Świercze i Zatory. Od kilkunastu                                      

lat utrzymuje się znaczna różnica pomiędzy ilością pożarów, a ilością miejscowych zagrożeń. Na terenie 

powiatu pułtuskiego w 2021 roku nie odnotowano dużych i bardzo dużych pożarów. Wraz ze znacznym 

wzrostem ogólnej ilości zdarzeń odnotowano również duży wzrost wysokości strat. Największe straty 

zanotowano w grudniu – 2 859,60 zł. Jak co roku przyczyny powstałych zdarzeń to w głównej mierze 

„nieostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem i podpalenia”, „nieprawidłowa eksploatacja 

urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe”, „podpalenia umyślne”, „niezachowanie zasad bezpieczeństwa 

w ruchu środków transportu”, „silne wiatry i huragany” oraz „nietypowe zachowanie się zwierząt, 

owadów”. Obiektami najczęściej dotkniętymi zdarzeniami były: budynki mieszkalne jednorodzinne  

i wielorodzinne - 326 zdarzeń, pojazdy drogowe - 136 zdarzeń oraz wywroty/złomy drzew,                      

które w wyniku silnych wiatrów w 204 przypadkach były przyczyną podjęcia działań ratowniczych   

przez straż pożarną.  
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
 

Na terenie powiatu pułtuskiego funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji. W jej skład wchodzą 
dwa posterunki: Posterunek Policji w Świerczach obejmujący swoim zasięgiem gminę Gzy i Świercze 
oraz Posterunek Policji w Pokrzywnicy obejmujący zasięgiem gminę Pokrzywnica i Winnica. Zdarzenia 
na terenie gminy Zatory i Obryte obsługiwane są przez funkcjonariuszy z Komendy Policji w Pułtusku. 

Ze sprawozdań z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku wynika, że w 2021 roku 
na terenie powiatu pułtuskiego stwierdzono 1 076 przestępstw, w tym 309  przestępstw najbardziej 
uciążliwych społecznie tj. rozbojów, bójek i pobić, kradzieży, kradzieży z włamaniem, kradzieży 
samochodu, uszkodzenia mienia oraz uszczerbku na zdrowiu.  

 

 

Ogólna liczba przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu pułtuskiego 

 

 
 

 

Wykrywalność ogólna przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu pułtuskiego 
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Przestępstwa stwierdzone na terenie powiatu pułtuskiego w 7 kategoriach,  
w latach 2020 – 2021 

 
 

Wykrywalność w 7 kategoriach przestępstw na terenie powiatu pułtuskiego       

       
 

W 2021 r. stwierdzono 78 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w których 
zabezpieczono: 
- 106,1 g amfetaminy,  
- 3256,3 g marihuany,  
- 31 g prekursorów i innych środków.   
Zlikwidowano 2 uprawy konopi indyjskich zabezpieczając 12 krzewów. 
 

W 2021 roku w powiecie pułtuskim doszło do 42 wypadków drogowych, w wyniku których  
5 osób poniosło śmierć na miejscu (o 5 mniej niż rok wcześniej), a 42 zostały  ranne. Ponadto 
zanotowano  472 kolizje drogowe. Ilość wypadków drogowych, w stosunku do roku poprzedniego 
zwiększyła  się o 1, a liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym zmalała o 5. Zwiększyła się liczba osób 
rannych o 7,  a zmniejszyła  liczba osób zabitych o 50% do 5. Zwiększyła się liczba kolizji z 450 w roku 
2020 do 472 w 2021. Wzmożone działania policjantów w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi                           
do zdarzeń drogowych oraz  działania prewencyjno-kontrolnych przyczyniły się do znacznego spadku 
ilości wypadków ze skutkiem śmiertelnym i ich ofiar. 
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Zdarzenia drogowe i ich ofiary w 2021 r. w porównaniu do  analogicznego okresu                                      

2019r. i 2020 r. 

 

 wypadki 

wypadki ze 

skutkiem 

śmiertelnym 

zabici ranni kolizje 

2019 43 9 10 45 457 

2020 41 10 10 35 450 

2021 42 5 5 42 472 
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE POWIATU PUŁTUSKIEGO 
 
Działania podejmowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa: 
1) Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa pełnili w ramach Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego (PCZK) całodobowe dyżury (w godzinach pracy Starostwa oraz wg potrzeb 
po godzinach pracy Starostwa) w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania 
kryzysowego oraz systemu bezpieczeństwa powiatu, w tym monitorowania zagrożeń                                   
oraz przekazywania informacji i raportów (meldunków) przez powiatowe służby, inspekcje i straże 
oraz organy gmin do PCZK. 

2) W ramach PCZK przekazywano informacje i ostrzeżenia do organów wykonawczych gmin                            
oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, powiatowych jednostek organizacyjnych, lokalnych 
mediów oraz innych instytucji zlokalizowanych na terenie powiatu. Informowano o możliwości 
wystąpienia silnych wiatrów,  intensywnych opadów śniegu, gołoledzi, marznących opadach, 
zanieczyszczeniu powietrza oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia                                     
lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób. Informacje i ostrzeżenia  publikowano na stronach 
internetowych Starostwa, Urzędów Gmin, PCZK oraz w lokalnej prasie.  

3) Sprawowano kontrolę w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania 
kryzysowego, w tym ochrony przeciwpowodziowej, realizowanych odpowiednio przez jednostki 
organizacyjne powiatu, gminy, służby, inspekcje i straże. 

4) Zapewniano opracowanie i aktualizację dokumentów planistycznych i operacyjnych                                          
oraz  baz danych na potrzeby bezpieczeństwa narodowego, w tym ochrony informacji niejawnych. 

5) Przeprowadzono akcję informacyjną na stronach internetowych w zakresie zasad bezpiecznego 
wypoczynku w czasie ferii zimowych i wakacji. 

6) Opracowano plakat i broszurę „Bezpieczne wakacje”. Plakaty oraz broszury rozwieszono  
i wyłożono w budynkach Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Rozesłano je do szkół 
ponadpodstawowych podległych Starostwu  i gmin z powiatu pułtuskiego z prośbą o rozmieszczenie 
i rozpropagowanie na terenie  danej instytucji. Zamieszczono je również na stronie internetowej 
Starostwa i PCZK. 

 

W związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego zachorowanie                               
na COVID-19 podjęto następujące działania: 
1) Zarządzaniem Starosty Pułtuskiego ze składu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego                        

w Pułtusku została wydzielona pod przewodnictwem Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Pułtusku Grupa operacyjna ds. przeciwdziałania i zwalczania epidemii koronawirusa 
SARS-CoV-2 na terenie powiatu pułtuskiego, zwana powiatowym sztabem kryzysowym.                                  
Do głównych zadań realizowanych przez powiatowy sztab kryzysowy należało monitorowanie 
zagrożenia, dokonywanie oceny sytuacji i stanu przygotowania służb oraz jednostek organizacyjnych 
powiatu na wypadek eskalacji zagrożenia i podejmowanie niezwłocznych działań, stosownie                         
do zaistniałej sytuacji kryzysowej. 

2) Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz powiatowy sztab kryzysowy główny wysiłek skupił na: 
a) monitorowaniu zagrożenia, dokonywaniu oceny sytuacji i stanu przygotowania służb                              

oraz jednostek organizacyjnych powiatu na wypadek eskalacji zagrożenia i podejmowano 
niezwłocznych działań, stosownie do zaistniałej sytuacji kryzysowej; 

b) prowadzeniu działań prewencyjnych związanych z przestrzeganiem wprowadzonych reżimów 
sanitarnych w celu niedopuszczenia do wzrostu liczby zakażeń;   

c) nadawaniu przez PCZK za pośrednictwem syren alarmowych powiatowego systemu wczesnego 
ostrzegania i alarmowania cyklicznych komunikatów głosowych dla mieszkańców miasta i gminy 
Pułtusk oraz gminy Pokrzywnica i Obryte informujących o zleceniach związanych z sytuacją 
epidemiologiczną i przypominające o obowiązkach zachowania dystansu, dezynfekcji rąk                                 
oraz zakrywaniu nosa i ust, zgodnie z zaleceniami właściwych organów sanitarnych; 
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d) zgromadzeniu rezerw materiałowych i sprzętowych do wykorzystania w przypadku pojawienia 
się ognisk zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 m.in. ozonatory do dezynfekcji pomieszczeń, 
sprzętu i urządzeń, lampy UVC do filtrowania powietrza, środki ochrony indywidualnej,                               
tj. kombinezony ochrony biologicznej, przyłbice i maski ochronne FF P3, środki do dezynfekcji 
rąk i powierzchni;  

e) informowaniu wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym o sytuacji 
epidemiologicznej na terenie powiatu w tym m.in. o ilości osób zakażonych, poddanych izolacji, 
hospitalizacji i kwarantannie; 

f) koordynowaniu działań prowadzonych przez organy zarządzania kryzysowego gmin  
i służby powiatowe w zakresie realizacji zadań wynikających z rekomendacji organów 
administracji rządowej do zwalczania epidemii. W tym celu cyklicznie odbywały się odprawy 
robocze powiatowego sztabu kryzysowego podczas których wypracowano  wnioski i projekty 
decyzji do prowadzenia działań przez powiatowe służby, inspekcje i straże, gminy                                      
oraz   domy pomocy społecznej związane z przeciwdziałaniem epidemii; 

g) w grudniu zwołano posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, na którym 
omówiono między innymi sytuację pandemiczną w powiecie pułtuskim; 

h) rozdysponowano do żłobków, przedszkoli, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, 
podmiotów leczniczych, gmin i instytucji 12 000 litrów płynu do  dezynfekcji, 66 150 maseczek 
jednorazowych i 25 termometrów;  

i) w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną epidemią na terenie powiatu zgodnie  
z decyzją organu wykonawczego powiatu  uruchomiono rezerwę celową na zarządzanie 
kryzysowe w wysokości 35 000 zł i zakupiono 15 szt. wirusobójczych lamp UVC do filtrowania 
powietrza i dezynfekcji pomieszczeń ; 

j) w marcu i kwietniu pracownicy WZK rozdysponowali 206 000 sztuk jednorazowych maseczek 
chirurgicznych do urzędów gmin, powiatowych służb, inspekcji i straży, powiatowych jednostek 
organizacyjnych oraz domów pomocy społecznej z terenu powiatu pułtuskiego oraz 45 000 sztuk 
ulotek i 1000 ulotek promujących  punkty szczepień powszechnych; 

k) w lipcu przekazano do podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej następujące środki ochrony 
indywidualnej: 
- 8 100 półmasek FFP2; 
- 67 600 rękawiczek jednorazowych; 
- 4 700 fartuchów włókninowych; 
- 680 gogli ochronnych; 
- 4 800 litrów płynów do dezynfekcji. 

 
POWIATOWE ĆWICZENIA OBRONNE  “PUŁTUSK 2021”  

 
W dniach 22 - 26 października 2021. na terenie powiatu pułtuskiego odbyło się powiatowe, 

wieloszczeblowe ćwiczenie obronne  “PUŁTUSK 2021”. Zostało ono zorganizowane przez Wydział 
Zarządzania Kryzysowego w ramach obligatoryjnego szkolenia obronnego we współdziałaniu                                          
z Wosjkowym Komendantem Uzupełnień w Wyszkowie oraz 52 Batalionem Lekkiej Piechoty                                       
w Komorowie 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej  w Ciechanowie.   Jego głównym celem 
było:  
 przygotowanie organów i kadry kierowniczej  powiatu i gmin, służb, inspekcji i straży do realizacji 

zadań operacyjnych w procesie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa                            
oraz reagowania w okresie działań hybrydowych przeciwnika w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny we współdziałaniu z siłami zbrojnymi; 

 wypracowanie w trybie alarmowym meldunków i projektów do decyzji starosty, organów gmin, 
służb powiatowych  do reagowania w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych, wywołanych 
zagrożeniami hybrydowymi  oraz konfliktem militarnym.   
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Podczas ćwiczenia uruchomiono systemy: stanowisk kierowania organów, stałych dyżurów, 
mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych w ramach akcji kurierskiej, wykrywania i alarmowania obrony 
cywilnej, ewakuacji i przyjęcia ludności, zarządzania kryzysowego, które stanowi element kierowania 
bezpieczeństwem narodowym w powiecie.  Przyjmowano komunikaty o zagrożeniach z powietrza                       
i nadawano ćwiczebne sygnały alarmowe, organizowano odprawy sztabów operacyjnych                                      
na stanowiskach kierowania Starosty, Burmistrza Miasta Pułtusk oraz Wójtów Gmin z udziałem 
przedstawicieli sił zbrojnych oraz służb powiatowych, które pozwoliły na doskonalenie współdziałania 
w sytuacjach kryzysowych spowodowanych zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi w okresie 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Głównym elementem ćwiczenia                            
była konferencja główna, w której brali udział: przedstawiciele sił zbrojnych i Nadleśnictwa w Pułtusku, 
Zastępca Burmistrza Miasta Pułtuska, Wójtowie Gmin z terenu powiatu pułtuskiego oraz kierownicy 
powiatowych służb, inspekcji i straży, jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownicy komórek 
organizacyjnych Starostwa. W jej trakcie złożono meldunki o stanie realizacji zadań operacyjnych                         
w procesie osiągania gotowości obronnych państwa czasu wojny i sposobach reagowania na sytuacje 
kryzysowe wynikające z podgrywki do ćwiczenia.    
 
WOJEWÓDZKIE ĆWICZENIA OBRONNE „EWAKUACJA 2021” NA TERENIE POWIATU PUŁTUSKIEGO 
 

W dniu 28 października 2021r. Powiat Pułtuski uczestniczył w ćwiczeniu wojewódzkim  
„EWAKUACJA 2021”. W jego trakcie rozwinięto elementy organizacyjne procesu ewakuacji i przyjęcia 
ludności III stopnia na wypadek zagrożenia wojennego.  Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 
Starosta Pułtuski otrzymał zadanie przyjęcia i zakwaterowania 30 ewakuowanych osób z terenu 
powiatu przasnyskiego. Proces przyjęcia ludności koordynował Powiatowy Zespół Ewakuacji i Przyjęcia 
Ludności pod kierownictwem Sekretarza Powiatu. Na polecenie Starosty, Burmistrz Miasta Pułtusk, 
jako Szef Obrony Cywilnej, zorganizował punkty zabezpieczające przyjęcie ludności w Zespole Szkół               
Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Pułtusku. Na potrzeby ćwiczenia zorganizowano punkt wyładowczy, 
ewidencyjno-informacyjny, rozdzielczy, pomocy medycznej, regulacji ruchu. W ćwiczeniu wzięły udział 
służby wojewódzkie, Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, Ochotnicza Straż Pożarna w Pułtusku, 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejskie Centrum Kultury i Sztuki, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Straż Miejska, 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku. Z ramienia Starosty Pułtuskiego ćwiczenia 
organizował i nadzorował Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego                         
w Pułtusku - dr Robert Dynak, a z ramienia Burmistrza Pułtuska mgr Rafał Miłoszewski - Kierownik 
Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojkowych Urzędu Miejskiego w Pułtusku.  
 
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 
 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w dniach 6-20 września 2021 r. na 
terenie powiatu pułtuskiego została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Z ramienia Starosty 
Pułtuskiego za jej przeprowadzenie odpowiadał Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa we 
współdziałaniu    z Wojskową Komendą Uzupełnień w Wyszkowie, Burmistrzem Miasta Pułtusk oraz 
wójtami gmin Powiatu Pułtuskiego. Do kwalifikacji wojskowej stawiły się 224 osoby z rocznika 
podstawowego  (w tym 6 kobiet) oraz 12 osób z rocznika starszego. 
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XVI. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU  
ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY 

 

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PUŁTUSKU ZREALIZOWANE W ROKU 2021 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Określają je ustawa z dnia  
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia  
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, a także inne właściwe przepisy prawa. 

W 2021r., podobnie jak w latach ubiegłych, Urząd podejmował działania zmierzające  
do skutecznego ograniczenia zjawiska bezrobocia, dbał o zaktywizowanie jak największej 
grupy osób bezrobotnych z zachowaniem racjonalizacji wydatkowania środków i uzyskania 
wysokiej efektywności zatrudnieniowej i kosztowej. Szczególny nacisk położony został                        
na rozwój przedsiębiorczości, a w tym: wspieranie przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy 
w postaci refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, osób bezrobotnych – w postaci 
dotacji – mających pomysł na własny biznes oraz dofinansowanie wynagrodzeń nowo zatrudnionych 
pracowników. To również dążenie do nabycia przez osoby bezrobotne praktycznych umiejętności  
w miejscu pracy w ramach organizowanego stażu/przygotowania zawodowego dorosłych. 
 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 
 

Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie pułtuskim zarejestrowanych w systemie REGON  
wg stanu na dzień 30.09.2021r. wynosiła 4 593 (dane GUS). Wśród zarejestrowanych podmiotów 
dominującą grupę – 4 464 (ponad 97%)  stanowiły podmioty zatrudniające od 0 do 9 osób.                                 
Mimo trwającej pandemii COVID-19 nastąpił wzrost liczby funkcjonujących firm. Dla porównania liczba 
zarejestrowanych firm w naszym powiecie, w stosunku do danych z końca 2020 r., wzrosła o 135 
przedsiębiorstw,  tj. o ponad 3%. Mikro i małe przedsiębiorstwa są motorem lokalnej gospodarki, 
stanowią siłę napędową wpływając na wzrost gospodarczy oraz poziom bezrobocia. W dużej mierze,                   
to właśnie PUP wspiera powstawanie oraz rozwój małych i średnich firm w powiecie, co w przyszłości 
przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy, a tym samym umożliwia aktywizację zawodową 
osób bezrobotnych.  
 

Tabela nr 1 
Liczba podmiotów gospodarki narodowej funkcjonujących w powiecie pułtuskim według klas wielkości (dane GUS) 

Podmioty gospodarki narodowej 
 wg klas wielkości 

Liczba podmiotów gospodarczych za rok 

2020 2021 

Według stanu  
na koniec 

roku 

według stanu na koniec 

I kwartału I półrocza III kwartału 

Mikroprzedsiębiorstwo 
(podmiot zatrudniający 0-9 pracowników) 

4 326 4 351 4 399 4 464 

Małe przedsiębiorstwo 
(podmiot zatrudniający 10-49 pracowników) 

104 101 101 101 

Średnie przedsiębiorstwo 
(podmiot zatrudniający 50-249 pracowników) 

23 23 23 23 

Inne przedsiębiorstwo 
(podmiot zatrudniający 250-999 pracowników) 

5 5 5 5 

Inne przedsiębiorstwo 
(podmiot zatrudniający 1000 i więcej pracowników) 

0 0 0 0 

Razem 4 458 4 480 4 528 4 593 
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POWIAT WOJEWÓDZTWO KRAJ

POZIOM BEZROBOCIA 
 

Wskaźnik stopy bezrobocia dla powiatu pułtuskiego w grudniu 2021 roku wyniósł 12,6%.  

W porównaniu do grudnia roku ubiegłego stopa bezrobocia w powiecie spadła o 0,4 punktu 

procentowego. W tym samym okresie, wskaźnik dla kraju spadł o 0,8 punktu procentowego i równy 

był 5,4%. W województwie mazowieckim poziom bezrobocia, mierzony stopą procentową,  był niższy 

niż w kraju i powiecie (stopa bezrobocia dla województwa na koniec roku 2021 osiągnęła wartość 

4,6%). 
 

Wykres nr 1  

Stopa bezrobocia w powiecie pułtuskim, w poszczególnych miesiącach, na tle województwa i kraju (dane GUS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku – według 

stanu  na koniec grudnia 2021 roku wynosiła 2 625 osób i była niższa od stanu z grudnia 2020 roku                                            

o 83 osoby, i niższa o 148 osób od najwyższego stanu tego roku odnotowanego w czerwcu. Porównując 

dane liczbowe: w drugiej połowie 2021 roku liczba bezrobotnych była niższa średnio o 50 osób                                    

w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020. W pozostałym okresie roku 2021 liczba osób 

bezrobotnych była wyższa średnio o 97 osób w zestawieniu z rokiem ubiegłym.  

 
 

Wykres nr 2 
Liczba osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim w poszczególnych miesiącach (Opracowanie własne na podstawie danych 
statystycznych sprawozdania MRPiPS-01) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2020 2612 2675 2590 2686 2757 2807 2768 2729 2707 2684 2680 2708

2021 2794 2793 2782 2771 2764 2773 2713 2674 2672 2659 2663 2625
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 Mieszkańcy gminy Pułtusk są najliczniejszą grupą osób bezrobotnych (51% ogółu). Wśród gmin 
wiejskich dominują gminy: Zatory, Świercze, Pokrzywnica. W ostatnim roku, w każdej z gmin   
– za wyjątkiem gmin: Obryte i Zatory – nastąpił spadek liczby osób pozostających bez pracy.  
 
Wykres nr 3 
Liczba osób bezrobotnych w gminach powiatu pułtuskiego stan na dzień 31 grudnia 2021 r.  
(Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych sprawozdania MRPiPS-01) 

 

 

 

 

Udział procentowy kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowił 48% (1 255 osób).                              

Na koniec grudnia 2021 roku 13,4% zarejestrowanych (351 osób) posiadało prawo do zasiłku.                              

W stosunku do roku ubiegłego liczba osób pobierających świadczenie z tytułu pozostawania bez pracy 

spadła o 3,4 punktu procentowego. Największy udział w strukturze bezrobotnych stanowili 

długotrwale bezrobotni, czyli pozostający w rejestrze łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie 

ostatnich 2 lat (1 741 osób, czyli 66% ogółu bezrobotnych). Osoby do 30 roku życia stanowiły – 30%, 

powyżej 50 roku życia – 21%, niepełnosprawne – 1,4% ogółu zarejestrowanych. Mieszkańcy wsi mają 

przeważający udział w ogólnej liczbie bezrobotnych znajdujących się w ewidencji urzędu.                                         

Tereny wiejskie zamieszkuje ponad 57% ( 1 507 osób) ogółu zarejestrowanych. Zjawisko to utrzymuje 

się od wielu lat. Wśród bezrobotnych liczniejszą grupę stanowią mężczyźni tj. 52% ogółu 

zarejestrowanych. 

Analizując strukturę bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy, najliczniejszą grupę 

stanowią osoby pozostające w ewidencji PUP w Pułtusku powyżej 24 miesięcy. Stanowią one blisko 

38% ogółu bezrobotnych. kobiety zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku powyżej                                

24 miesięcy stanowią 20% ogółu bezrobotnych. Dane statystyczne wskazują na wysoki poziom 

bezrobocia wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym/podstawowym i poniżej. Jest to najliczniejsza 

grupa stanowiąca ponad 27% ogółu bezrobotnych. Wśród osób legitymujących się najniższym 

wykształceniem dominują mężczyźni. Z danych statystycznych wynika iż bezrobotne kobiety są lepiej 

wykształcone od mężczyzn. Osoby bez doświadczenia zawodowego stanowią niewielki odsetek ogólnej 

liczby osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku (ok. 18,5%). Najliczniejszą 

grupę stanowią osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym – tj. z co najwyżej 5-letnim stażem 

pracy.  Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 46%. Udokumentowany ww. staż pracy                         

w roku 2021 posiadało 1 204 osoby, zaś w roku poprzedzającym 1 230 osób. Wraz ze wzrostem stażu 

pracy liczba osób bezrobotnych maleje. 
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REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW, W TYM POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku corocznie pozyskuje środki finansowe na aktywizację 

zawodową osób pozostających bez pracy. W grudniu 2020 roku decyzją Ministra Rozwoju, Pracy  

i Technologii przyznano samorządowi powiatu pułtuskiego środki w wysokości 4 163 710,69zł 

(wyliczone algorytmem) przeznaczone na finansowanie w roku 2021 programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Oprócz otrzymanych środków, 

tut. Urząd podejmował działania związane z ubieganiem się o dodatkowe środki, co przedstawiono 

poniżej. 

Rok 2021, to drugi rok, realizacji trzyletniego projektu pn. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt zakłada udzielenie wsparcia osobom w wieku do 30 roku życia, 

nieuczestniczącym w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), zarejestrowanym jako osoby 

bezrobotne w PUP w Pułtusku. Budżet projektu w 2021 roku wynosił 2 762 792,26 zł. Wsparciem 

objęto łącznie 233 osoby bezrobotne w ramach następujących form aktywizacji: poradnictwo 

zawodowe, pośrednictwo pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace 

interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, staże, szkolenia 

oraz bony na zasiedlenie. Na koniec 2021 r. – drugiego roku realizacji projektu – 183 osoby                                

(78% wszystkich uczestników) opuściło rejestr osób bezrobotnych, w tym: 146 z tytułu podjęcia pracy                             

u „osób trzecich”, 37 z tytułu samozatrudnienia.   

PUP w Pułtusku z początkiem 2021 r. wnioskował o dodatkowe środki w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W odpowiedzi na nabór ogłoszony                           

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, złożył wniosek o dofinansowanie projektu                                            

pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV)”. 

Projekt zakłada udzielenie wsparcia osobom w wieku powyżej 30 roku życia zarejestrowanym                               

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku. Pierwsze nabory wniosków na poszczególne formy 

aktywizacji zostały ogłoszone w pierwszym kwartale 2021 r. Budżet projektu w 2021 r. opiewał na 

kwotę 2 165 834,95 zł. Wsparciem objęto 132 osoby bezrobotne, w ramach następujących form: 

poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy, staże oraz szkolenia. Spośród 132 uczestników projektu 56 uzyskało zatrudnienie, a 42 osoby 

podjęły samozatrudnienie.  

Wzorem lat ubiegłych, tutejszy urząd, ubiegał się również o dodatkowe środki z innych źródeł.  

W sierpniu 2021 r. wnioskowano u Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o wsparcie finansowe  

na realizację dwóch programów, w tym: skierowanych do osób zamieszkałych na terenach wiejskich  

oraz na terenach o wysokiej stopie bezrobocia. Obydwa programy spotkały się z aprobatą Ministra. 

„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi” opiewał na kwotę 74 010 zł.  

Do końca 2021 roku wsparciem w ramach programu objęto 12 osób bezrobotnych mieszkających                      

na wsi, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku. W ramach programu realizowano 

następujące formy wsparcia: organizacja staży oraz przyznanie jednorazowo środków na podjęcie 

działalności gospodarczej. Drugi z programów, o nazwie „Program aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia”, stanowił równowartość kwoty 184 020 zł. W okresie 

od września do grudnia 2021 roku, programem objęto 32 osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie                          

w ramach następujących form aktywizacji: organizacja staży oraz przyznanie jednorazowo środków                 

na podjęcie działalności gospodarczej. 
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Tabela nr 2 
Zestawienie zrealizowanych programów i projektów w 2021 roku (opracowanie własne) 

 
               Źródło       

finansowania 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Limity/  
poziom 
wykorzystania/ osoby 

Algorytm 

Środki pozyskane/wnioskowane na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej: 

Środki PFRON 
przyznane  

na rehabilitację 
zawodową osób 

niepełno-
sprawnych 

Środki krajowe Środki EFS 

Rezerwa Ministra –  
realizacja programu 

aktywizacji 
zawodowej 
w regionach 
wysokiego 
bezrobocia 

Rezerwa Ministra – 
realizacja programu 

aktywizacji 
zawodowej 

bezrobotnych 
zamieszkujących 

na wsi  

POWER 
,,Aktywizacja osób 

młodych 
pozostających  

bez pracy 
 w powiecie 

pułtuskim (IV)’’ 

RPO WM 
,,Aktywizacja osób 

w wieku  
30 lat i więcej 
pozostających  

bez pracy  
w powiecie 

 pułtuskim (IV)’’ 

Limit środków na 2021 
r. będący w dyspozycji 
PUP (w złotych) 

4 163 710,69 184 020 74 010 2 762 792,26 2 165 834,95 153 996,00 

9 504 363,90 

Liczba osób 
bezrobotnych 
aktywizowanych  
do dnia 31.12.2021 r. 

612 32 12 233 132 3 

1 024 

 
 

Podsumowując, w 2021 r., tut. Urząd dysponował łącznym limitem środków na aktywizację 
lokalnego rynku pracy w wysokości 9 504 363,90 zł. W ramach powyższego limitu ujęte zostały 
następujące kwoty: 

 otrzymane według algorytmu: 4 163 710,69 zł 

 dodatkowo pozyskane na realizację projektów unijnych i programów krajowych:  5 186 657,21 zł 

 PFRON: 153 996,00 zł.  
Do końca 2021 r. PUP w Pułtusku objął aktywizacją zawodową wspieraną środkami Funduszu 

Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 1 024 osoby bezrobotne i poszukujące pracy.  
 
 

USŁUGI I WYBRANE INSTRUMENTY RYNKU PRACY 
 

W 2021r. Urząd realizował trzy podstawowe usługi rynku pracy (pośrednictwo pracy, 
poradnictwo zawodowe oraz organizacja szkoleń) z wykorzystaniem najbardziej popularnych 
instrumentów rynku pracy, o których mowa poniżej.   

Głównym zadaniem pośrednictwa pracy jest pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy  
w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pomoc pracodawcom w pozyskaniu pracowników  
o odpowiednich kwalifikacjach. W 2021 r. roku pozyskano ogółem 1 408 ofert pracy i miejsc aktywizacji 
zawodowej, z czego 653 niesubsydiowanych ofert pracy (46,4%). W porównaniu do roku 2020,                            
w którym pozyskano 1 137 ofert pracy, liczba ofert pracy oraz miejsc aktywizacji zawodowej zwiększyła 
się o 271. Nastąpił też wzrost liczby ofert pracy niesubsydiowanej. W 2020 r. Urząd dysponował 447 
miejscami pracy bez dofinansowania, w roku 2021 było o 206 więcej. Pomimo panującej wciąż w kraju 
epidemii   i związanych z nią obostrzeń, sytuacja na rynku pracy w 2021r. uległa poprawie.                             
Należy jednak zauważyć, że wzrost liczby ofert pracy nastąpił także w związku z większym. W 2021 roku 
zainteresowaniem procedurą ubiegania się przez pracodawców w urzędzie wojewódzkim                                 
o długookresowe zezwolenie na pracę cudzoziemców (do 3 lat). Warunkiem ubiegania się o takie 
zezwolenie jest bowiem wcześniejsze złożenie oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy i uzyskanie 
tzw. informacji Starosty dotyczącej możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. 
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W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wydano 72 informacje Starosty dot. możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi, na łączną liczbę 502 
stanowisk pracy. Dla porównania – w analogicznym okresie 2020 roku – wydano 51 informacji Starosty 
na łączną liczbę 179 stanowisk pracy. Jak wyraźnie widać, nastąpił znaczny wzrost (niemal trzykrotnie) 
wydanych pracodawcom Informacji starosty w celu ubiegania się o tzw. „zezwolenie wojewódzkie”  
na zatrudnienie cudzoziemca.  Ponadto, na przestrzeni 2021 roku do PUP w Pułtusku wpłynęło 197 
wniosków o wydanie Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców. W odpowiedzi na powyższe 
wydano: 69 zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej,                           
72 zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, 122 postępowania administracyjne umorzono                                  
(w tym 11 wszczętych w 2020 roku), 4 zezwolenia na pracę sezonową uchylono na wniosek Strony. 

Dla porównania, w 2020 r. przyjęto 236 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 
cudzoziemca, wydano 80 zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji, wydano 105 zezwoleń na pracę 
sezonową, umorzono 81 wniosków o wydanie zezwolenia, uchylono 9 zezwoleń. 

W omawianym okresie Urząd obsłużył 537 złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi, z tego 507 Oświadczeń wpisano do ewidencji oświadczeń, wydano 14 decyzji  
o odmowie wpisu do ewidencji (z powodu istniejących zaległości podmiotu w opłacaniu składek na 
ubezpieczenie społeczne), w 16 przypadkach podmiot powierzający pracę zrezygnował z powierzenia 
pracy przed rozpatrzeniem sprawy. 

Dla porównania w 2020 roku obsłużono 692 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcom, z tego 658 oświadczeń wpisano do ewidencji, 34 oświadczenia nie zostały wpisane 
 do ewidencji  (rezygnacja podmiotu, inna właściwość urzędu itp.). 

Dzisiejszy rynek pracy stawia osobom poszukującym pracy bardzo wysokie wymagania, którym 
coraz trudniej sprostać. Jednocześnie konkurencja na rynku jest tak duża, że samo doświadczenie  
i wykształcenie to za mało. Dlatego też, tak ważną rolę odgrywa poradnictwo zawodowe, które wielu 
osobom bezrobotnym pomaga lepiej radzić sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, 
głównie umożliwiając im pogłębienie lub usystematyzowanie wiedzy o sobie oraz niwelowanie 
deficytów  w zakresie umiejętności poszukiwania pracy. Poradnictwo zawodowe to przede wszystkim 
proces obejmujący szereg działań wynikających z określonego problemu zawodowego, który najlepsze 
efekty przynosi w kontaktach osobistych doradcy zawodowego z klientem. Niestety pandemia 
sprawiła, że rynek pracy w wielu wymiarach uległ przeobrażeniom, przede wszystkim upowszechnił                  
na szeroką skalę w organizacji pracy z klientami stosowanie form kontaktów na odległość. W 2021r.                 
z tej usługi skorzystało łącznie 478 osób bezrobotnych, w tym 433 z indywidualnej porady zawodowej,                             
45 z indywidualnej informacji zawodowej. W porównaniu z rokiem 2020 liczba osób korzystającej                         
z tej formy wsparcia była podobna, z niewielką tendencją wzrostową (o 25 osób). 

Kształcenie ustawiczne niemal na stałe związane jest z aktywnością człowieka. Mając na uwadze 
rozwój zawodowy jednostki, a także postęp technologiczny oraz bezustanną ewolucję potrzeb rynku 
pracy, ważne jest doskonalenie zawodowe, przekwalifikowanie lub też nabywanie nowej wiedzy  
i umiejętności, na które istnieje popyt na rynku pracy. Najlepszym sposobem na uzupełnienie 
kwalifikacji zawodowych jest udział w organizowanych szkoleniach. W 2021 r. szkoleniami objęto 
ogółem 29 osób bezrobotnych, z czego wszystkie osoby ukończyły tę formę wparcia. Dla porównania      
w 2020 r. uczestnikami szkoleń były tylko 3 osoby, co niewątpliwie spowodowane było sytuacją 
pandemii i związanych z nią ograniczeń, chociażby poprzez zawieszenie przez jednostki szkoleniowe 
swojej działalności lub zmianę formy organizacji szkoleń. 

Corocznie, minister właściwy do spraw pracy ustala katalog podstawowych form aktywizacji  
na rok przyszły, które – po wcześniejszej analizie zapotrzebowania lokalnego rynku pracy – znajdują 
zastosowanie w działaniach Urzędu. 

Instrumenty rynku pracy dzielą się na dwie grupy, tj.: realizowane bez nawiązania stosunku pracy  
z organizatorem miejsca aktywizacji zawodowej oraz na realizowane w oparciu o nawiązany – pomiędzy 
osobą bezrobotną skierowaną do pracy a pracodawcą – stosunek pracy.  Do tej pierwszej zalicza                        
się między innymi:  
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 staż to forma aktywizacji zawodowej cieszącą się zainteresowaniem zarówno ze strony 
pracodawców jak i osób bezrobotnych. Instrument ten oznacza nabywanie praktycznych umiejętności 
do wykonywania zadań w miejscu pracy. Umożliwia także przyszłym pracodawcom przygotowanie 
kandydata do pracy przed jego zatrudnieniem. Z  kolei dla bezrobotnego jest to okazja na poznanie                  
i rozwijanie tego, czego nauczył się od strony teoretycznej oraz zdobycia doświadczenia w pracy.                       
To również wsparcie finansowe w postaci wypłacanego przez PUP stypendium w wysokości 120% 
zasiłku dla bezrobotnych. W 2021 roku Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zawarł                            
z podmiotami wnioskującymi o udzielenie pomocy w formie organizacji stażu łącznie 242 umowy, 
spośród których 157 to umowy, których Stroną są przedsiębiorcy. W 2021 r., do odbywania stażu 
skierowano łącznie 285 osób (w tym do przedsiębiorców 165), tj. o 25 osób ogółem więcej niż w roku 
ubiegłym. Ponadto, wśród ogólnej liczby osób objętych wsparciem, znajdują się 2 osoby finansowane 
ze środków PFRON. Okres poddany analizie to również kontynuacja zdobywania wiedzy i umiejętności 
przez 62 stażystów, którzy podjęli tą formę aktywizacji rok wcześniej;  
 przygotowanie zawodowe dorosłych to połączenie praktyki zawodowej z możliwością 

zdobycia teoretycznych podstaw w określonym zawodzie. Jego dwunastomiesięczny okres realizacji 
pozwala osobom bezrobotnym uzyskać tytuł czeladnika, zaspakajając tym samym – choć w niewielkim 
stopniu – występujące na rynku pracy deficyty na wykwalifikowanych pracowników. Powiatowy Urząd 
Pracy w Pułtusku jest prekursorem realizacji – w województwie mazowieckim – tego instrumentu,                       
a także jednym z nielicznych urzędów pracy w kraju, który we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorczości w Pułtusku, aktywizuje osoby bezrobotne, wspierając tym samym lokalne 
rzemiosło. Pomimo związanych z jego realizacją dużych nakładów finansowych, pozyskanie dla rynku 
pracy pracownika posiadającego wiedzę i umiejętności czeladnicze stanowią wartość bezcenną.                        
W 2021 r. 7 osób bezrobotnych rozpoczęło PZD w formie praktycznej nauki zawodu (tj. dekarz, ślusarz, 
mechanik – operator pojazdów i maszyn, wulkanizator, elektryk), a 4 osoby zakończyły egzaminem 
przygotowanie zawodowe dorosłych rozpoczęte w roku ubiegłym – uzyskując tytuł czeladnika;  
 prace społecznie użyteczne to instrument aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz osób  

bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób długotrwale 
bezrobotnych. W celu niwelowania zjawiska długotrwałego bezrobocia wśród klientów korzystających 
ze świadczeń z pomocy społecznej PUP w Pułtusku ściśle współpracuje z samorządami gminnymi                        
i ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu pułtuskiego. Zakres tej współpracy obejmuje szereg 
działań służących uaktywnieniu zawodowemu i społecznemu. Proponowany 40-godzinny miesięcznie 
okres zajęć (10 godzin tygodniowo) realizowanych w ramach prac społecznie użytecznych jest czasem 
nabywania nowych umiejętności oraz kompetencji. Potrzebę aktywizacji osób korzystających                         
ze świadczeń z pomocy społecznej dostrzegają wszystkie gminy powiatu pułtuskiego. Stąd, w realizację 
prac społecznie użytecznych w 2021 roku włączyły się wszystkie samorządy tworząc 345 miejsc 
aktywizacji (112 miejsc więcej niż w 2020 r.) i finansując częściowo (40% kwoty świadczenia) 
wynagrodzenia za wykonaną pracę.  

Kontynuacją działań z lat ubiegłych była współpraca z przedsiębiorcami w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy w oparciu o nawiązany – pomiędzy osobą bezrobotną skierowaną do pracy                          
a pracodawcą – stosunek pracy.  Do tej grupy zalicza się między innymi:  
 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – to jedna z form 
wspierania małej i  średniej przedsiębiorczości. Zatrudnienie pracownika to nie tylko koszty 
wynagrodzenia i obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne. Znacznym kosztem dla pracodawcy 
jest często wyposażenie jego stanowiska, co przekłada się na duże zainteresowanie lokalnych 
przedsiębiorców tą formą wsparcia. W 2021 r. zostało zawartych 35 umów w wyniku których dokonano 
refundacji wyposażenia 43 stanowisk pracy. Wśród ogólnej liczby utworzonych stanowisk znajduje                    
się jedno stanowisko utworzone ze środków PFRON na które skierowano osobę o orzeczonym stopniu 
niepełnosprawności. Dla porównania w 2020 r. dzięki temu wsparciu 47 osób uzyskało zatrudnienie; 
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 prace interwencyjne – to instrument, który przynosi obustronne korzyści: pracodawcy pozwala 
zmniejszyć koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika, zaś osobie bezrobotnej zwiększa 
szansę na stałe zatrudnienie. To jedna z najpopularniejszych form aktywizacji, realizowana w ramach 
zawartej pomiędzy bezrobotnym a pracodawcą umowy o pracę, poprzedzona umową zawartą 
pomiędzy pracodawcą a urzędem pracy. W ramach zawartych  w 2021 roku 127 umów o organizację 
prac interwencyjnych (52 umowy z podmiotami prywatnymi) zatrudnienie, na stanowiskach 
umysłowych oraz robotniczych, podjęło 159 osób bezrobotnych. 73 osoby kontynuowało zatrudnienie 
podjęte w 2020 r. Dla porównania w 2020 r. zawarto – 103 umowy o organizację prac interwencyjnych 
w ramach których zatrudnienie podjęło 143 osoby bezrobotne; 
 roboty publiczne – to zatrudnienie osób bezrobotnych przy wykonywaniu prac organizowanych 
przez powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy), gminy, organizacje 
pozarządowe. Instrument ten preferowany jest przez samorządy z uwagi na wyższą kwotę 
dofinansowania w porównaniu do prac interwencyjnych. W roku 2021 do zatrudnienia w ramach 
robót publicznych skierowano ogółem 22 osoby (tj. około 23% więcej w stosunku do roku ubiegłego).  

Instrumentem, który charakteryzuje się wysoką skutecznością i cieszy się dużym zadowoleniem 
korzystających z niego klientów są środki na podjęcie działalności gospodarczej. Często bezrobotni mają 
pomysł i zaplecze w postaci kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, ale brakuje im własnych środków 
na uruchomienie własnego biznesu. Urząd wspiera takie osoby. Kreatywni bezrobotni, mający pomysł 
na własny biznes, mogą liczyć na dofinansowanie własnego przedsięwzięcia w postaci jednorazowo 
przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W 2021 roku dotacji   na ten cel udzielono 
132 Wnioskodawcom. W 2021 roku powstało 32 podmioty gospodarcze więcej   niż w roku ubiegłym. 
Wśród ogólnej liczby udzielonych dotacji znajduje się 1 działalność finansowana ze środków PFRON.   
Zaprezentowane powyżej usługi i instrumenty rynku pracy to obraz    m.in. podjętych działań  w zakresie 
aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku,  w tym osób 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – do których należą między innymi osoby z orzeczoną 
niepełnosprawnością.  
 

WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRACODAWCÓW  
 

Osoby niepełnosprawne stanowią grupę wymagającą szczególnego wsparcia. Są to osoby, 
które bez pomocy urzędu często nie są w stanie powrócić do aktywnego życia zawodowego. Niska 
aktywność zawodowa tych osób rodzi szereg negatywnych konsekwencji, zarówno dla samych 
bezrobotnych, jak  i dla całego społeczeństwa. Wydłużenie się okresu poszukiwania pracy zwykle 
powoduje rozwój bierności, bezradności, a nawet trwałe wycofanie się tych osób z rynku pracy                                 
i potęguje procesy wykluczenia społecznego. Według stanu na koniec grudnia 2021 r. aktywizacja 
zawodowa osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przedstawia się następująco:       

 

Tabela nr 3 Aktywizacja na rzecz osób niepełnosprawnych (opracowanie własne) 
 

Forma wsparcia Źródło finansowania (jeżeli dotyczy) 
Liczba osób niepełnosprawnych 

objętych wsparciem 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej 
PFRON 1 

inne źródła w dyspozycji PUP w Pułtusku 0 

Refundacja kosztów doposażenia/ wyposażenia 

stanowiska pracy 

PFRON 1 

inne źródła w dyspozycji PUP w Pułtusku 1 

Staże 
PFRON 2 

inne źródła w dyspozycji PUP w Pułtusku 4 

Roboty publiczne 
PFRON 0 

inne źródła w dyspozycji PUP w Pułtusku 0 

Prace interwencyjne 
PFRON 0 

inne źródła w dyspozycji PUP w Pułtusku 6 

Poradnictwo zawodowe nie dotyczy 4 

Pośrednictwo pracy nie dotyczy 105 
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WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W RAMACH 
tzw. ,,TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ’’ 

 

Rok 2021r. to kontynuacja wprowadzonych zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r.                
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem                             
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli                                         
tzw. „Tarczy Antykryzysowej”.  W ramach dostępnych form pomocy w okresie  od 1 stycznia 2021r.                 
do 31 grudnia 2021r. PUP  realizował: 
1) Jednorazową pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców – art. 15zzd oraz dla 
organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej – art. 15zzda.  
 Rozpatrzono 45 wniosków, z czego wypłaconych zostało 12 pożyczek w łącznej kwocie 

57 884,00 zł.  
W wyniku przeprowadzonej z urzędu weryfikacji w zakresie spełnienia warunku  
do umorzenia udzielonej pożyczki, dokonano umorzeń 2 242 Pożyczkobiorcom na łączną kwotę 
11 062 674,63 zł. 
2) Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 

samozatrudnionych – art. 15zzc. 
 Rozpatrzono 52 wnioski, z czego zawarto 39 umów, na podstawie których wypłacono środki                    

w łącznej kwocie 215 780,00 zł. 
3) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek  

na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców  
– art. 15zzb. 

 Rozpatrzono 13 wniosków z czego, zawarto 9 umów, na podstawie których wypłacono środki                   
w łącznej kwocie 87 850,36 zł. 

4) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek  
na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej  
– art. 15zze2.  

 Rozpatrzono 2 wnioski, z czego zawarto 1 umowę, na podstawie której wypłacono środki  
w łącznej kwocie 57 174,10 zł. 

5) Dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro                           
i małych przedsiębiorców określonych branż – art. 15zze4. 

 Rozpatrzono 131 wniosków (36 z roku 2020 oraz 95 z roku 2021), z czego zawarto 117 umów,                
w oparciu o które wypłacono środki w łącznej kwocie 584 000 zł. 

6) Dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż – (Rozp. rozdz. 3) 
 Rozpatrzono 646 wniosków, z czego zawarto 605 umów, na podstawie których wypłacono środki 

w łącznej kwocie 3 025 000,00 zł. 
Wśród podmiotów ubiegających się o pomoc, dominowały firmy z branży gastronomicznej  
oraz kosmetyczno – fryzjerskiej.  

 

7) Ostatnią wprowadzoną z dniem 23 lipca 2021 r. formą wsparcia była dotacja na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorców 
prowadzących sklepiki szkolne (art. 15zze4a) dla kodów PKD 47.11.Z i 47.19.Z. Nabór prowadzony 
był od 23 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. Mimo ogólnodostępnych informacji na temat 
prowadzonego naboru, do Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku nie wpłynął żaden wniosek. 
 

Podsumowując realizowaną w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej” pomoc, według stanu  
na dzień 31 grudnia 2021 r., do Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku wpłynęło łącznie 853 wnioski  
o przyznanie wsparcia, z tego rozpatrzono pozytywnie 783. W rezultacie do końca 2021r.  
do pracodawców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i kościelnych osób prawnych  
– działających na terenie powiatu pułtuskiego, trafiło wsparcie w łącznej kwocie 4 027 688,46 zł. 
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Tutejszy Urząd dołożył wszelkich starań, by wnioski przedsiębiorców były rozpatrywane 
sprawnie, a pomoc do firm trafiała jak najszybciej. 

Część wniosków, które wpłynęły do urzędu, zostało rozpatrzonych negatywnie. Najczęstsze 
powody negatywnego rozpatrzenia to: 

 wielokrotne ubieganie się o tę samą formę wsparcia, 

 wnioskowanie przez podmioty niespełniające kryteriów, 

 niespełnienie definicji mikroprzedsiębiorcy. 
 

Tabela nr 4 Instrumenty wsparcia adresowane do przedsiębiorców w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej” – na przestrzeni 

lat 2020 – 2021 (opracowanie własne) 

 

Rok 

Łączna liczba wniosków 
Łączna kwota 
wypłaconego 

dofinansowania (zł) 

Łączna liczba 
pracowników,  

na których 
otrzymano 

dofinansowanie 

które wpłynęły  
do Urzędu 

rozpatrzonych 
pozytywnie 

Pożyczka na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej  
lub statutowej 

2020 2 439 2 233 10 999 695,75 

 2021 45 12 57 884,00 

RAZEM 2 484 2 245 11 057 579,75 

Dofinansowanie  
części kosztów  

prowadzenia działalności 

2020 443 411 2 380 690,00 

 2021 52 39 215 780,00 

RAZEM 495 450 2 596 470,00 

Dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników 

przedsiębiorcy 

2020 268 256 6 357 777,49 1 770 

2021 13 9 87 850,36 35 

RAZEM 281 265 6 445 627,85 1 805 

Dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników 
organizacji pozarządowej, 
kościelnej osoby prawnej 

2020 2 2 24 836,07 5 

2021 2 1 57 174,10 16 

RAZEM 4 3 82 010,17 21 

Dotacja na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej  
w określonych branżach (ustawa) 

2020 36 0 0 

 
2021 95 117 584 000,00 

RAZEM 131 117 584 000,00 

Dotacja na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej  
w określonych branżach 

(Rozp. rozdz. 3) 

2021 646 605 3 025 000,00  

SUMA 4 041 3 685 23 790 687,77 1 826 

 

Podsumowując, od kwietnia 2020 r. do końca grudnia 2021r., tut. Urząd obsługując                             

tzw. „Tarczę Antykryzysową” rozpatrzył łącznie 4 041 wniosków, z czego 3 685 rozpatrzono 

pozytywnie. W efekcie wsparcia udzielono na łączną kwotę 23 790 687,77 zł, pomagając tym samym 

utrzymać  1 826 miejsc pracy. 
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA 
 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku w 2021 r. po raz pierwszy podjął się realizacji zadania 
rządowego, tj. aktywizacji zawodowej repatrianta w myśl przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  
o repatriacji. W oparciu o zawartą z pracodawcą umowę o zwrot części kosztów poniesionych                         
przez pracodawcę na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne został zatrudniony 
jeden repatriant. Po zawarciu umowy, Starosta Pułtuski wystąpił z wnioskiem do Wojewody 
Mazowieckiego o dotację celową. Wniosek ten otrzymał pozytywną ocenę, dzięki czemu pozyskano             
na aktywizację środki finansowe w kwocie 31 200 zł. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę 
nastąpi stosownie do zapisów umowy zawartej z pracodawcą. Warto podkreślić, iż tut. Urząd w swoich 
działaniach dążył do podnoszenia kwalifikacji pracowników i pracodawców. W ramach dostępnego                 
w 2021 roku limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształceniem ustawicznym                                 
do dnia 31 grudnia 2021 r. objęto łącznie  121 osób. 

 

Tabela nr 5 
Działania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (opracowanie własne) 
 

 

 

 

 Rok 

Liczba zawartych umów 

Liczba osób 

przeszkolonych 

Środki finansowe 

z jednostkami 

samorządu 

terytorialnego 

z pracodawcami 

prywatnymi 
wg decyzji wydatkowane 

2021 

40 

121 443 300,00 434 307,20 

16 24 

 

 Od lat aktywnie PUP w Pułtusku uczestniczy w obchodach „Dni Patrona Pułtuska – Świętego 
Mateusza”. W trakcie tego wydarzenia, promujemy działalność Publicznych Służb Zatrudnienia. 
Pracownicy PUP dzielą się z uczestnikami uroczystości informacją o usługach oferowanych przez Urząd  
i przybliżają osobom poszukującym pracy oferty zatrudnienia. Podobnie jak w latach ubiegłych                        
tut. Urząd włączył się do akcji promocyjnych w ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”, 
organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dni te to szansa i okazja                                 
do zaprezentowania dobrych praktyk, pozytywnych efektów wykorzystania środków unijnych,                     
które zostały przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych. 

Warto wspomnieć, iż PUP zadeklarował swoją pomoc w organizowanym przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym pod hasłem: „Praca krojona na miarę możliwości”. Tut. Urząd jest otwarty na współpracę 
ze wszystkimi placówkami edukacyjnymi z terenu powiatu pułtuskiego. W odpowiedzi na potrzeby 
placówek oświatowych doradcy zawodowi uczestniczą w zajęciach z młodzieżą uczącą się. Z uwagi                  
na trwający stan epidemii częstotliwość tych spotkań została ograniczona, bądź przesunięta w czasie. 

Bardzo dużo uwagi  poświęca na promocję realizowanych usług i instrumentów rynku pracy.  
Czytelnicy lokalnej prasy informowani są o działaniach podejmowanych na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych, realizowanych programach i projektach, zachęcając jednocześnie 
pracodawców i osoby poszukujące zatrudnienia do korzystania z szerokiej oferty usług                                                    
i instrumentów rynku pracy.  

W roku 2021 Wojewódzki Urząd Pracy  w Warszawie – doceniając wkład i zaangażowanie tut. 
Urzędu we wdrażanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PUP 
zaprosił– jako jeden z dwunastu, do udziału w cyklu audycji ukazujących efekty realizacji projektów 
finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER. Nagranie odbyło się na terenie t                   
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ut. Urzędu w dniu 28 września 2021r. W powyższym przedsięwzięciu wziął udział Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, jak również dwóch uczestników projektu, którzy opowiedzieli 
w jaki sposób dostali się do projektu, jakie otrzymali wsparcie i jak dzięki temu zmieniła się ich sytuacja 
na rynku pracy. Powstały materiał wideo został zamieszczony na stronie: power-
wupmazowsze.praca.gov.pl, serwisie YouTube.   
  

Wzorem lat ubiegłych, Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, podejmował działania w celu 
skutecznego ograniczenia poziomu bezrobocia. Szczególne preferencje otrzymały zadania zmierzające  
do tworzenia nowych, stałych miejsc pracy oraz osłony już istniejących. W dalszym ciągu PUP mierzy                  
się z zagadnieniami wynikającymi z tzw. „Tarczy Antykryzysowej”. Urząd wdraża nowe przedsięwzięcia  
i projekty, o których mowa w raporcie. Warto podkreślić, że tworzenie miejsc pracy i wzrost 
zatrudnienia są zależne nie tylko od elastyczności rynku pracy, ale także od lokalnej polityki 
społeczno-gospodarczej, na które spory wpływ mają partnerzy społeczni, zwłaszcza tacy jak: 
samorządy lokalne, pracodawcy, organizacje pozarządowe, oraz instytucje i organizacje 
działające na rzecz lokalnego społeczeństwa w obszarze edukacji, pomocy społecznej, zdrowia 
i gospodarki ekonomicznej.  

Podsumowując, mimo napotkanych utrudnień w toku realizowanych zadań, 
pracownicy Urzędu wykazywali się ogromną energią i determinacją. Wszystkie działy 
realizowały swoje zadania w ustawowych terminach, niezależnie od ilości obowiązków 
nałożonych przepisami prawa.  
 

XVII. 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 Zarządu Dróg Powiatowych stanowią przede wszystkim inwestycje, 
remonty, zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych (wycinkę zakrzaczeń, koszenie poboczy                         
i rowów, czyszczenie rowów, sprzątanie pozimowe, sprzątanie pasa drogowego, ustawianie 
oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, równanie poboczy, naprawy ubytków                      
w nawierzchni dróg oraz chodników, wymiana przepustów), a także bieżące utrzymanie jednostki.   
 

Ważniejsze wydatki bieżące ZDP 

Nazwa zadania Wydatki w 2020r. Wydatki w 2021r. 

Materiały do utrzymania dróg 
(zakup pospółki, emulsji 
asfaltowej, kruszywa, masy na 
zimno, zakup paliwa, zakup soli) 

272.148,67zł 362.262,63 zł 

Zakup znaków 15.557,24zł 20.172,40 zł 

Oznakowanie poziome dróg   39.819,60zł 26.525,00 zł 

Zimowe utrzymanie dróg 28.499,10zł 188.514, 78 zł 

Razem 356.024,61zł 597.474,81 zł 

 

Dodatkowo na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku  zakupiono sprzęt tj.:  
1. Ciągnik New Holland 159 898,50 zł 
2. Rozsiewacz 43 050,00 zł 
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Rok 2021 był dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku bardzo aktywnym okresem w realizacji 
zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg i obiektów mostowych należących do Powiatu 
Pułtuskiego.  Łącznie przebudowano ok. 12 km dróg powiatowych, o łącznej wartości ponad 12 mln zł.   
 

Dokumentacja projektowa  
Wykonanie dokumentacji projektowej odebranej i zapłaconej w roku 2021r. kwota: 96 973,20 zł: 
1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W 
ul. Białowiejska w m. Pułtusk” za I etap prac projektowych zgodnie z umową nr 17/2021                                                 
z dnia 23.07.2021r., kwota z faktury 57 687,00 zł. Długość projektowanego odcinka 854 od km 0+023                               
do 0+877. 
2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki 
Stare – Przewodowo” zgodnie z umową nr 20/2021 z dnia 18.08.2021r.  Kwota z faktury 11 439,00 zł.  
Długość projektowanego odcinka 840 m. 
3.  Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka- 
Borza Strumiany- Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany etap II, zgodnie z umową nr 10/2020                       
a dnia 12.05.2020r. Kwota z faktury 27 847,20 zł.   
 

Zadania zlecone w roku 2021 do rozliczenia w roku 2022: 
1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: „Rozbudowa drogi powiatowej                  

nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk” II etap  (dalsza cześć umowy nr 17/2021).  
Długość projektowanego odcinka 854 m. od km 0+023 do 0+877.  Wartość umowy: za wykonanie 
całego zadania 82 410,00 zł, w roku 2021 zapłacona została  kwota 57 687,00 zł, do zapłaty 
pozostało  24 723,00 zł. 

2.  Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej                    
nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka ”.  
Umowa nr 13/2021.  Długość projektowanego odcinka 185 m. od km 6+873 do km 7+058.  
Wartość umowy: 78 105,00 zł. 

 
Projekt pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” 
Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2022. Jest on nowatorskim projektem doradczym służącym 
zwiększeniu sprawności administracyjnej samorządów lokalnych, w tym poprawy ich kompetencji                    
do zarządzania strategicznego oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych 
w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z sąsiednimi samorządami. Partnerami w tym 
przedsięwzięciu są: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich oraz Urzędy 
Marszałkowskie 15 województw. Powiat Pułtuski w 2020 r. przystąpił do „Partnerstwa jednostek 
samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego”.                                
Celem partnerstwa jest m.in. stworzenie strategii obszarowych analizujących możliwości 
wykorzystania posiadanego potencjału obszaru partnerstwa.  W skład „Partnerstwa jednostek 
samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego” wchodzi 21 
jednostek samorządu terytorialnego: Miasto Maków Mazowiecki (lider), Powiat Pułtuski, Powiat 
Przasnyski, Powiat Makowski, Gmina Pokrzywnica, Gmina Winnica, Gmina Karniewo, Gmina Szelków,  
Gmina Sypniewo, Gmina Rzewnie, Gmina Młynarze, Gmina Płoniawy-Bramura, Gmina Czerwonka, 
Gmina Krasnosielc, Gmina Różan, Gmina Przasnysz, Gmina Krzynowłoga Mała, Gmina Jednorożec, 
Gmina Czernice Borowe, Miasto i Gmina Chorzele, Gmina Krasne.  

W roku 2021 realizowane były działania związane   z przygotowaniem i opracowaniem takich 
dokumentów jak Raport diagnostyczny i Strategia terytorialna partnerstwa jednostek samorządu 
terytorialnego. Z końcem roku 2021 zakończyły się prace nad ww. dokumentami i  rozpoczęły się nad 
dokumentem Analiza wykonalności projektu strategicznego „Bezpieczeństwo na drogach północnego 
Mazowsza”.  Projekt bez wymaganego wkładu własnego. 
Realizacja projektu zakończyła się 31.03.2022r. Planowana jest kontynuacja Programu: „Centrum 
Wsparcia Doradczego+”. 
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XVIII. TRANSPORT ZBIOROWY 
 

Powiat Pułtuski zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie 
powiatowym realizuje zadanie publiczne z zakresu transportu zbiorowego o charakterze 
ponadgminnym. Ze względu na konieczność zapewnienia osobom korzystającym z publicznego 
transportu drogowego odpowiedniego miejsca oczekiwania, władze Powiatu Pułtuskiego   w dniu                       
19 czerwca 2019r. oddały  do użytku podróżujących obiekt tymczasowej poczekalni autobusowej. 
Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Pułtusk  pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą Pułtusk,  
w kosztach utrzymania tymczasowej poczekalni partycypuje Gmina Pułtusk w wysokości 1.000,00 zł 
miesięcznie. 

Z uwagi na zaistniałe dewastacje budynku poczekalni w maju 2021r. został zakupiony sprzęt, 
dzięki któremu zakres monitoringu został zwiększony. Dodatkowo budynek poczekalni całodobowo 
nadzoruje firma ochroniarska. Każdy przypadek dewastacji jest zgłaszany odpowiednim służbom, 
celem wykrycia sprawcy. Niestety większość powstałych uszkodzeń wyposażenia obiektu powstaje                     
w pomieszczeniu toalet, których monitoring nie obejmuje.  

Łączne poniesione koszty utrzymania obiektu w 2021r. wyniosły 70 766,64zł i obejmują                            
w szczególności: media, koszty sprzątania obiektu, koszty ochrony obiektu, koszty osobowe obsługi 
obiektu, koszty przeprowadzonych remontów. 
 
Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku 

Rada Powiatu w Pułtusku uchwałą Nr XXII/153/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. wyraziła                                
zgodę na przystąpienie do wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium                       
planistyczno-prognostycznego dla budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz jako realizacji szlaku        
„Kolei Północnego Mazowsza” ujętego w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 
Kolejowej - Kolej + do 2028 roku, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019                                    
z dnia 3 grudnia 2019r. W tym celu w budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 
54 000,00 zł, stanowiące wkład własny powiatu.  

Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwałą Nr XXII/154/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Stowarzyszenie Kolej Północnego 
Mazowsza”. Celem powołanego Stowarzyszenia jest współdziałanie w zakresie wykonywania zadań 
publicznych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej publicznemu transportowi zbiorowemu                      
na terenach samorządów będącymi członkami Stwardzienia, zwłaszcza w zakresie podejmowania 
wspólnych działań ukierunkowanych na wspieranie realizacji nowego połączenia kolejowego 
północnego Mazowsza z m.st. Warszawą, niezależnego względem dotychczasowych szlaków 
kolejowych.  

Następnie w związku z  zakwalifikowaniem się projektu pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze – 
Przasnysz", jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"  do II etapu naboru w ramach 
programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku,                       
Rada Powiatu Uchwałą  Nr XXXIII/204/2021 z dnia 10 listopada 2021r. wyraził zgodę na zawarcie 
umowy przez Powiat Pułtuski w Projekcie pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz",                                
jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" w ramach programu Uzupełniania Lokalnej 
i Regionalnej Infrastruktury   Kolejowej – Kolej + do 2028 roku. Stosowna umowa została podpisana                  
w dniu 22 listopada 2021r. 
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XIX. KOMUNIKACJA 
 

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 roku 2021 przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Zrealizowane działania 
Ilość                     

w 2020 r. 

Ilość                     

w 2021 r. 

1. 
Wydanie decyzji o rejestracji pojazdów, w tym pojazdów nowych, 
rejestrowanych w kraju oraz sprowadzonych z zagranicy 7 446 6 952 

2. 
Wydanie decyzji o czasowej rejestracji na wniosek właściciela (w celu 
wywozu za granicę, naprawa, badania techniczne) 

6 482 6 892 

3. Wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów 654 650 

4. Przyjęcie zawiadomień o zbyciu pojazdów (zgłoszenie sprzedaży). 2 279 3 060 

5. 
Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych w pojeździe oraz zgód 
na wykonanie i umieszczaniu tabliczki znamionowej  zastępczej 

6 7 

6. Potwierdzenia danych pojazdów, które ubyły do innych starostw 2 139 2 681 

7. 
Wydawanie dowodów rejestracyjnych (w wyniku rejestracji, wymian, 
wtórniki) 

7 615 6 974 

8. Liczba pojazdów zarejestrowanych  65 146 67 473 

9. Liczba wydanych kart pojazdu 2 607 2 124 

10. 
Wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 
pojazdami 

1 367 1 618 

11. Wydanie praw jazdy międzynarodowych 15 16 

12. Tworzenie Profili Kandydata na Kierowcę 1091 1 159 

13. 
Dokonywanie wpisów do prawa jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji 
zawodowej (dotyczy kierowców wykonujących przewozy drogowe) 1 226 1 652 

14. Wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami 100 102 

15. Wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy 86 115 

16. Wydanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie  18 34 

17. Wydanie decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne  25 42 

18. 
Wydanie decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie 
problematyki przeciwalkoholowej z powodu kierowania pojazdem                   
w stanie nietrzeźwości  

15 26 

19. 
Wydanie decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po 
ustaniu przyczyny cofnięcia 

54 30 

20. 
Wydanie decyzji o wydaniu/rozszerzeniu/przedłużeniu zezwolenia na 
kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym 
wartości pieniężne 

17 42 

21. Wymiana zagranicznego prawa jazdy 29 18 

22. 
Przyjęcie z innych urzędów akt Kierowcy, w celu wymiany prawa jazdy                      
z powodu zmiany miejsca zamieszkania 

80 92 

23. Przekazanie do innych urzędów akt Kierowcy 120 166 
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24. 

Prowadzenie kompleksowych kontroli stacji kontroli pojazdów   w zakresie 
zgodności stacji z wymaganiami ustawy, prawidłowości wykonywania badań 
technicznych pojazdów, prawidłowości prowadzenia wymaganej 
dokumentacji 

4 4 

25. 

Prowadzenie kompleksowych oraz doraźnych kontroli w zakresie zgodności 
prowadzenia działalności ośrodka szkolenia kierowców, posiadania 
odpowiedniej infrastruktury, zgodności prowadzonych kursów lub zajęć, 
kwalifikacje osób prowadzących szkolenie 

16 8 

26. 
Skreślenie z ewidencji instruktorów w drodze decyzji administracyjnej 
instruktorów 

4 0 

27. 
Wydanie diagnostom uprawnienia do wykonywania badań technicznych 
pojazdów 

1 0 

28. Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe rzeczy na potrzeby własne  11 5 

29. 
Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób                          
w krajowym transporcie drogowym 

1 2 

30. Wydanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 9 7 

31. Wydanie decyzji dotyczących licencji na przewóz osób/rzeczy 0 0 

32. 
Wydanie decyzji dotyczących wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego 

0 0 

33. Wydanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 0 1 

34. Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych  0 3 

35. 
Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu 
zbiorowego 

7 10 

 

 

W 2021r. Powiat Pułtuski zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym, realizując zadanie publiczne z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze 

użyteczności publicznej zawarł dwie umowy w zakresie wykonywania przewozów osób                                                

na następujących liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach Powiatu Pułtuskiego: 

1) Pułtusk – Pułtusk przez Winnicę, Kowalewice, Świercze, Lipniki Stare, 

2) Pułtusk – Pułtusk przez Gzy, Ostaszewo, Gotardy, Przewodowo, 

3) Pułtusk – Pułtusk przez Obryte, Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Bartodzieje, 

4) Pułtusk – Pułtusk przez Winnicę, Błędostowo, Pokrzywnicę, 

5) Pułtusk – Pułtusk przez Zatory, Pniewo, 

6) Pułtusk – Pułtusk przez Obryte, Bartodzieje, Golądkowo, Lipniki Stare, 

7) Pułtusk – Pułtusk przez Gąsiorowo, Winnicę, Golądkowo, Lipniki Stare, 

8) Pułtusk – Pułtusk przez Gnojno, Winnicę, 

9) Pułtusk – Pułtusk przez Pniewo, Ciski, Zatory, 

10) Pułtusk – Pułtusk przez Grochy Imbrzyki,    

które były objęte dopłatą ze Skarbu Państwa (Wojewody Mazowieckiego).   
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XX. OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY, ROLNICTWA, 

LEŚNICTWA I RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO 
 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska realizuje swoje zadania przede wszystkim 
w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Nadrzędnym celem                                  
w prowadzonych przez Wydział postępowaniach administracyjnych oraz prowadzonych kontrolach 
jest:  
 racjonalne kształtowanie środowiska, 
 prawidłowe gospodarowanie zasobami kopalnianymi,  
 przeciwdziałanie nadmiernym zanieczyszczeniom, w tym emisji gazów lub pyłów  do powietrza, 
 utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego poprzez racjonalną 

i prawidłową rekultywację gruntów, 
 recykling, czyli zbieranie i przetwarzanie odpadów w celu ich ponownego użycia, 
 zapobieganie wyrządzaniu szkód w środowisku. 

 

Wybrane zadania Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zrealizowane w 2021 
roku zostały przedstawione liczbowo poniżej: 
 

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 

2028 (Uchwała Nr XXXVI/227/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.) 

 „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021 – 2024    z perspektywą                 
do roku 2028” jest głównym dokumentem strategicznym na poziomie Powiatu Pułtuskiego, 
wyznaczającym cele ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz określający 
kierunki działań, zmierzające do osiągnięcia tych celów. Program ochrony środowiska spełnia 
wymagania określone w art. 14, art. 17 i art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zawarte 
w opracowanych przez Ministerstwo Środowiska „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”. Oznacza to, że w przygotowanym 
programie: 
 dokonano oceny stanu środowiska na terenie powiatu z uwzględnieniem obszarów przyszłej 

interwencji, 
 zdefiniowano zagrożenia i problemy dla poszczególnych obszarów przyszłej interwencji                             

(analiza SWOT), 
 uwzględniono cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska, 
 zamieszczono harmonogram rzeczowo – finansowy, osobno dla zadań własnych i zadań 

monitorowanych. 

Rodzaj spraw zrealizowanych roku przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska 

Liczba  
w 2020r. 

Liczba  
w 2021r. 

decyzje administracyjne, w tym udzielenie koncesji 207 136 

zaświadczenia, wyciągi z UPUL lub ISL, opis taksacyjny 1 088 1 254 

wydanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 153 94 

rejestracja sprzętu pływającego  43 40 

prowadzenie innych postępowań, w tym  inne zadania związane                          
z prowadzeniem nadzoru geologicznego 

96 392 

Ogółem 1 587 1 916 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kszta%C5%82towanie_%C5%9Brodowiska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_%C5%9Brodowiska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Recykling
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Przedstawione cele i działania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego                  
na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028” są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem                      
oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym                                             
i wojewódzkim). W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego                                                  
i prognozowanych zmian i zagrożeń stanu środowiska, w ramach obszarów interwencji określono cele 
systemowe i kierunki interwencji, w ramach, których wyznaczono zadania krótkoterminowe                                    
i długoterminowe (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów inwestycyjnych 
zadań).  
W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia: 

 ocena stanu środowiska, 

 cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie, 

 system realizacji programu ochrony środowiska, 

 spis tabel, rycin, wykresów i załączników. 
Ocena stanu środowiska na terenie powiatu pułtuskiego została przeprowadzona w oparciu o analizę 
wyznaczonych obszarów przyszłej interwencji, do których należą:  

 ochrona klimatu i jakości powietrza, 

 zagrożenia hałasem, 

 pola elektromagnetyczne,  

 gospodarowanie wodami, 

 gospodarka wodno – ściekowa, 

 zasoby geologiczne, 

 gleby, 

 gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

 zasoby przyrodnicze. 
W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu 

docelowego. Przy dokonywaniu oceny stanu środowiska ujęte zostały zagadnienia horyzontalne 
(adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne                                   
oraz monitoring środowiska). Ponadto w ocenie środowiska uwzględniono syntetyczny opis efektów 
realizacji dotychczasowego POŚ, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ                                   
na środowisko oraz dokonano analizy SWOT dla obszarów przyszłej interwencji. 
 

 Projekt pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego                         

w  Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” 

Projekt realizowany w latach 2019-2021 na podstawie umowy z 06.05.2019 r., Aneksu nr 1                                       
z 05.07.2019 r. i Aneksu nr 2 z 29.01.2021 r. zawartych pomiędzy Województwem Mazowieckim                           
a Gminą Pokrzywnicą. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                             
w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.1 "Odnawialne 
źródła energii (OZE)" PRO WM na lata 2014-2020. Pomiędzy Gminą Pokrzywnicą a partnerami: 
Powiatem Pułtuskim, Gminą Obryte oraz Gminą Ojrzeń zawarta została 07.10.2016r. umowa                                   
o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości 
środowiska naturalnego w  Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”,                      
zgodnie  z którą na lidera partnerstwa ustanowiona została Gmina Pokrzywnica. 
Celem projektu było wspomaganie rozwoju OZE na terenie powiatu pułtuskiego. Całkowita wartość 
projektu wyniosła 12.320.023,66 zł, zaś dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 9.100.223,97 zł. 
Łącznie w ramach projektu zrealizowano 697 instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym                                
430 instalacji kolektorów słonecznych, 259 instalacji fotowoltaicznych, 8 instalacji pomp ciepła. 
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W ramach zaplanowanych przez Powiat Pułtuski działań w roku 2020 na budynkach użyteczności 
publicznej Powiatu Pułtuskiego, tj. DPS w Obrytem i DPS w Ołdakach zamontowane zostały instalacje 
fotowoltaiczne i solarne, co w efekcie ma przyczynić się do zwiększenia ilości wytworzonej energii                      
ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Łączne wydatki poniesione przez Powiat Pułtuski związane z realizacją projektu wyniosły                           
796.633,26 zł, z czego: 
- 636.069,41 zł – środki UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (całość wydatkowana                      
w 2021 r.) 
- 160.563,85 zł – wkład własny Powiatu Pułtuskiego. 
Wydatki związane z realizacją projektu w roku 2021 pokryte zostały w części ze środków EFRR                        
oraz   z wkładu własnego Powiatu Pułtuskiego. Łącznie w 2021 r. wydatkowano 795.895,26 zł, z czego: 
- 787.706,76 zł – zaprojektowanie, zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych  
- 7.450,50 zł – koszty nadzoru inwestorskiego oraz obsługi wdrażania projektu, 
- 738,00 zł  - koszt opracowania studium wykonalności. 
 
 
 

XXI. GEODEZJA  KARTOGRAFIA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

Starosta wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji                            
i kartografii określone w art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne  
i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, ze zm.). W ramach tych zadań prowadzi Państwowy Zasób 
Geodezyjny i Kartograficzny oraz Ewidencję Gruntów i Budynków w systemie informatycznym                              
oraz udostępnia dane w postaci map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. Zadania 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami obejmują także przyjmowanie projektów na narady 
koordynacyjne i zgłoszeń prac geodezyjnych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych                                
w sprawach z zakresu ewidencji i ochrony gruntów oraz gospodarki nieruchomościami. 

W roku 2021 podobnie jak w latach poprzednich Powiat Pułtuski był Partnerem Projektu                                          
pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza   dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego 
w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI) tura VII.   
 

Na stronie internetowej Powiatu Pułtuskiego w ramach zakupionego systemu geoportal2 
udostępniane są dane w formie usługi: Geoportal- tryb publiczny, Dane opisowe EGiB, Obsługa 
wykonawcy prac geodezyjnych, Zapytania komornicze, Dane z RCiWN. W ramach zawartych umów 
aktualnie z Geoportalu korzysta m.in.: 58 rzeczoznawców majątkowych, 3 komorników sądowych, 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pułtusk, 35 wykonawców prac 
geodezyjnych. 

W 2021 roku na dostęp do danych zostało zawartych 30 umów z rzeczoznawcami 
majątkowymi, 2 umowy z komornikami sądowymi i jedna umowa z Państwowym Gospodarstwem 
Leśnym Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Pułtusk. Dane udostępnione przez Geoportal Powiatu 
Pułtuskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukiwania i usługa przeglądania), o których mowa                 
w art. 9 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej                       
dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Pułtuskiego. Wdrożona została także 
e-usługa dotyczącą narad koordynacyjnych. 
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Wybrane zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zrealizowane  
w 2021 roku zostały przedstawione liczbowo poniżej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj spraw zrealizowanych przez 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Liczba                    
w 2020r. 

Liczba                  
w 2021r. 

Udostępnianie danych na wniosek o udostępnienie materiałów pzgik                           
w wersji papierowej 

2 466 2251 

Udostępnianie danych na wniosek o udostępnienie materiałów pzgik                            
w wersji elektronicznej przez Geoportal 2 

104 658 

Ilość projektów przedłożonych na narady koordynacyjne  159 97 

Ilość zgłoszonych prac geodezyjnych w wersji papierowej 427 116 

Ilość zgłoszonych prac geodezyjnych w wersji elektronicznej przez Geoportal 2 1965 2356 

Ilość spraw związanych z nadzorem nad pracami geodezyjnymi 29 46 

Ilość przyjętych operatów do PODGiK 2035 2450 

Ilość wprowadzonych operatów do mapy numerycznej 2 047 2510 

Ilość spraw związanych z udostępnieniem państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego 

39 42 

Ilość Umów związanych z możliwością korzystania z systemu Geoportal 2 39 35 

Ilość operatów poddanych weryfikacji 2 052 2582 

W latach 2015-2022 jest realizowany projekt „Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego                            
w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI). Ilość pism w sprawie 

85 90 

Ilość spraw związanych z finansowaniem zadań 13 30 

  

Rodzaj spraw zrealizowanych przez Oddział Ewidencji i Ochrony 
Gruntów, Gospodarki Nieruchomościami 

Liczba                 
w 2020r. 

Liczba               
w 2021r. 

Decyzje administracyjne w sprawach dot.: ewidencji gruntów i budynków, 

klasyfikacji gruntów, ochrony gruntów rolnych i gospodarki 

nieruchomościami 

406 597 

Zaświadczenia dot. posiadania gospodarstwa rolnego i dot. spraw 

uwłaszczeniowych 
228 242 

Aktualizacja informacji w bazie ewidencji gruntów i budynków 3 154 4318 

Udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen 

nieruchomości 
395 343 

Wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego 3 649 4455 

Inne sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków 1 005 352 

Inne sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych 651 669 

Inne sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami 191 261 

spraw ogółem w oddziale 9 679 11237 
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XXII. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA 
 

Zadania wynikające z prawa budowlanego z zakresu administracji architektoniczno-
budowlanej w powiecie pułtuskim prowadzi Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa 
Powiatowego  w Pułtusku.   
Wybrane zadania Wydziału Budownictwa i Architektury zrealizowane w 2021 roku zostały 
przedstawione liczbowo poniżej. 
 
 

Sprawy realizowane w  Wydziale Budownictwa 
 i Architektury  

Liczba w 2020r. Liczba w 
2021r. 

Wnioski o udzielenie pozwolenia na budowę 772 690 

Wydane decyzje udzielające pozwolenia na budowę 620 542 

Zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowalnym 85 190 

Wydane decyzje udzielające pozwolenia   na rozbiórkę 12 6 

Zgłoszenia robót budowlanych 606 616 

Wydane zaświadczenia o samodzielności lokali 42 62 

Wydane decyzje inne niż pozwolenia na budowę 186 275 

Wydane postanowienia 231 408 

Inne sprawy z zakresu budownictwa 122 90 

Wnioski o odstępstwo od przepisów do Ministra Inwestycji i 
Rozwoju 

12 29 

Ilość wydanych dzienników budowy  624 632 

Razem  3 312 3 540 

XXIII. OCHRONA PRAW KONSUMENTA 
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania własne samorządu Powiatu  Pułtuskiego 
w zakresie ochrony praw konsumentów, działając na podstawie przepisów  ustawy  z dnia 16 lutego 
2007r.  o ochronie konkurencji i konsumentów ((Dz.U.2021.275 t.j.). Nadrzędnym celem działalności 
rzecznika jest ochrona praw i interesów konsumentów. Rzecznik świadczy pomoc wszystkim osobom 
fizycznym, które uważają, że zostały pokrzywdzone przez przedsiębiorców w ramach zawartych umów.                        
Praca rzecznika związana jest ze specyficzną formą wykonywania tej funkcji. Opiera się na tworzeniu 
związków międzyludzkich i budowaniu wzajemnego zaufania, by w konsekwencji doprowadzić                         
do wspólnego rozwiązania problemu. Bezpośredni kontakt z konsumentami wymaga ze strony 
rzecznika dociekliwości w dążeniu do ustalenia stanu faktycznego, a ze strony konsumenta wykazania 
się zaufaniem, stanowiącym podstawę do udzielenia właściwej odpowiedzi na wskazaną przez niego 
sprawę. W okresie sprawozdawczym Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pułtusku udzielił 
mieszkańcom powiatu pułtuskiego ogółem 433 porad konsumenckich i informacji prawnych. 
Problematyka zgłaszanych spraw, z jakimi zwracali się konsumenci  w zakresie umów sprzedaży 
związana była głównie z realizacją uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu 
odpowiedzialności za wady fizyczne towarów na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.                                   
Kodeks Cywilny o rękojmi i gwarancji. Tradycyjnie najwięcej spraw, z jakimi zwracali się konsumenci 
dotyczyło wad zakupionych towarów oraz sposobu rozpatrywania reklamacji. Nieporozumienia na tym 
tle w dużym stopniu wynikają   z nieznajomości przepisów przez obie strony sporu. W 2021r. w 
pierwszej kategorii, dotyczącej usług (132) najwięcej skarg, (27) dotyczyło usług telekomunikacyjnych 
(internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej, telewizji cyfrowej),  usług innych (19), usług 
związanych z sektorem energetycznym  i wodnym (18), bieżąca konserwacja, utrzymanie domu, 
drobne naprawy, pielęgnacja (11), czyszczenie i naprawa odzieży i obuwia (10), usług 
ubezpieczeniowych (9), pocztowe i kurierskie (9), turystyka i rekreacja (8), usług finansowych (7), usług 
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edukacyjnych (5), konserwacja i naprawa pojazdów i innych środków transportu (3), związane                                 
z rynkiem nieruchomości (2), usługi związane z opieką i opieką zdrowotną (2), usługi transportowe (2).     
Drugą kategorię skarg konsumentów stanowią umowy sprzedaży zawierane  z przedsiębiorcami (300). 
W przypadku umów sprzedaży konsumenckiej, konsumenci najczęściej prosili o interwencję                                  
w sprawach dotyczących urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu 
komputerowego (85), mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu (68), wad odzieży                           
i obuwia (66), dotyczące wadliwości sprzedanych samochodów i środków transportu osobistego, części 
i akcesoriów (27), artykuły rekreacyjne, zabawki i art. dla dzieci (15), inne umowy sprzedaży (14), 
produktów związanych z opieką zdrowotną (13), artykułów żywnościowych (10). kosmetyków, 
środków czyszczących i konserwujących (2).  Ponadto została udzielona (1) porada niekonsumencka.           

Rzecznik współdziała aktywnie z innymi podmiotami, do których należy prawna  i statutowa 
ochrona interesów konsumentów. To bardzo ważny i ceniony aspekt efektywnego funkcjonowania 
systemu ochrony konsumentów. Współpraca koncentruje się na bieżących konsultacjach i wymianie 
doświadczeń. Pozwala też na wczesne wykrywanie zagrożeń na rynku konsumenckim i w razie potrzeby 
koordynację działań. Rzecznik współpracuje: z Urzędem Ochrony Konkurencji  i Konsumentów, Komisją 
Nadzoru Finansowego, Europejskim Centrum Konsumenckim, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji 
Handlowej w Warszawie, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, Federacją Konsumentów, 
Rzecznikiem Finansowym, Koordynatorem ds. Negocjacji przy URE, a także z powiatowymi  i miejskimi 
Rzecznikami Konsumentów województwa mazowieckiego.  

W 2021r. odbyła się XIII edycja konkursu pod tytułem: ,,Przyjazny konsumentowi”, którego 
organizatorami są: Zarząd Powiatu w Pułtusku, ,,Pułtuska Gazeta Powiatowa” i Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów. Najważniejszym celem konkursu jest kształtowanie i poszerzanie świadomości 
konsumenckiej, uwrażliwienie przedsiębiorców na ważną kwestię dotyczącą prawidłowych relacji                       
z konsumentami oraz wyłonienie tych sprzedawców i usługodawców, którzy wykazali się szczególnym 
profesjonalizmem w kontaktach z konsumentami. Jest to również forma podziękowania za życzliwość 
i solidność przedsiębiorcy. Korzyści wynikające  z udziału w konkursie są obustronne – dla konsumenta, 
jak i dla usługodawcy – sprzedawcy. Wybór dokonany przez mieszkańców powiatu pułtuskiego                           
jest doskonałą rekomendacją zwycięskiej Firmy, może też mieć wpływ na podniesienie jakości usług                             
i stosunek do konsumenta.  Wyłonieni zwycięzcy w czterech następujących kategoriach:  
I.  „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenie Miasta Pułtusk” to: Apteka „Niezapominajka”, 
ul. Jana Pawła II 4/6, 06-100 Pułtusk. 
II. „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenie Miasta Pułtusk” to: KJ Mobile Phone Jacek 
Matuszewski ul. Świętojańska 4a, 06-100 Pułtusk. 
III. ”Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenach Wiejskich Powiatu Pułtuskiego” to: Sklep 
Spożywczo-Przemysłowy Marianna Napiórkowska, Przemiarowo 28, 06-100 Pułtusk.  
IV. „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenach Wiejskich Powiatu Pułtuskiego”                                    
to: Kurpiowska Karczma „Wielka Lipa” Lipa 40, 06-100 Pułtusk. 

W dniach od 20 października 2021r. do 03 listopada 2021r. została przeprowadzona przez 
Pułtuską Gazetę Powiatową sonda internetowa na stronie www.pultusk24.pl, w której udział wzięły 
wszystkie podmioty zgłoszone przez konsumentów. Internauci wybrali: 
I.  „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenie Powiatu Pułtuskiego”.   Laureatem w tej kategorii 
została firma: Sklep Spożywczo-Przemysłowy Marianna Napiórkowska, Przemiarowo 28, 06-100 
Pułtusk.  
II. „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenie Powiatu Pułtuskiego”. Laureatem                                              
w tej kategorii została firma: KJ Mobile Phone Jacek Matuszewski ul. Świętojańska 4a, 06-100 Pułtusk. 

Działalność rzecznika jest ważna dla mieszkańców Powiatu Pułtuskiego i od wielu lat jest 
pozytywnie oceniana przez konsumentów, gdyż w tym miejscu uzyskują pomoc  w egzekwowaniu 
swoich praw, a największą satysfakcję daje rzecznikowi zadowolony konsument z pozytywnie 
załatwionej sprawy. Powyższe znajduje odzwierciedlenie  w licznych podziękowaniach składanych 
przez konsumentów. 
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XXIV. KULTURA I PROMOCJA POWIATU 
 

 
Zadania z zakresu promocji powiatu realizowane są przez Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Pułtusku we współpracy z jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami, 
inspekcjami i strażami. Podejmowana jest również współpraca z organizacjami pozarządowymi,                          
w zakresie rozwoju aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców powiatu pułtuskiego.                        
Działania promocyjne w 2021 r. realizowane były w następującej formie: 
1. Informacja i komunikacja z mieszkańcami za pośrednictwem strony internetowej 

www.powiatpultuski.pl, mediów społecznoościowych – Fanpage Starostwa Powiatowego                              
na Facebook oraz z wykorzystaniem mediów tradycyjnych (gazety lokalne). Przygotowano                                   
i opublikowano w kanałach internetowych powiatu około 165 materiałów dotyczących działalności 
powiatu oraz wydarzeń, których powiat był współorganizatorem lub patronem. Koszt działań 
informacyjnych i promocyjnych w mediach wyniósł około 32.000,00 zł.  

2. Informacja i komunikacja z mieszkańcami za pośrednictwem serwisu BIP 
www.bip.powiatpultuski.pl, gdzie publikowane są dane kontaktowe 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 „jak załatwić sprawę” oraz dostępnymi drukami. BIP zapewnia  powszechny                               
i bezpłatny dostęp do informacji publicznej. 

3. Działania wizerunkowe poprzez wykonanie materiałów promujących Powiat Pułtuski                            
(ścianka reklamowa, kalendarze ścienne, kalendarze książkowe, biuwary, koszulki i kurtki oraz inne 
drobne artykuły o charakterze marketingowym). Koszt wykonania powyższych materiałów wyniósł 
około 12.000,00 zł.  

4. Promocja poprzez kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Powiat Pułtuski organizował                                
i współorganizował przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym, religijnym, społecznym                                      
i kulturalnym wpisane do „Planu wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Powiat 
Pułtuski w 2021 roku”, którego szacunkowy koszt wyniósł około 43.000,00 zł.  

5. Działania patronackie. W roku 2021 Honorowym Patronatem Starosty Pułtuskiego objętych zostało 
7 przedsięwzięć o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym. 

6. Powiat Pułtuski organizował lub współorganizował również inne imprezy, i uroczystości, które                     
nie były ujęte w „Planie wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Pułtuski                   
w 2021 roku”, a na które przeznaczone zostały środki w wysokości około 11.000,00zł                                            
tj. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  „Warszawska syrenka” eliminacje powiatowe;                                         
XVI Ogólnopolski Turniej  Dziewcząt rocznik 2008 o Puchar Przyjaciół Piłki Ręcznej; Turniej Piłkarski 
Football Young Cup; VIII Piknik z Husarią; XX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. 
Wydziału Rozwoju i Promocji realizując zadania związane z promocją powiatu pułtuskiego 

wykorzystuje szereg narzędzi i kanałów dystrybucji w celu najszybszego dotarcia do odbiorcy 
informacji. W ramach działań promocyjnych przygotowywane są materiały graficzne, projekty 
plakatów, zaproszeń, ulotek, materiałów o charakterze marketingowym. Wydział wykonuje również 
zadania o charakterze dokumentacyjnym – fotorelacje i rejestracje filmowe z wydarzeń i uroczystości. 
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Działalność Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela w Pułtusku 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/101/2000 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 31 marca 2000r. zadania 
powiatowej biblioteki publicznej powiatu pułtuskiego powierzono  Miejsko – Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. J. Lelewela w Pułtusku. Na mocy zawartego porozumienia do Gminy Pułtusk  w 2021r. 
przekazano dotację na ww. cel w wysokości 232 400,00zł. 

Pułtuska Biblioteka Publiczna w 2021r. sprawowała nadzór instrukcyjno-metodyczny                                     
nad następującymi bibliotekami powiatu pułtuskiego: 

 Gminną Biblioteką Publiczną w Obrytem, 

 Gminną Biblioteką Publiczną w Winnicy, 

 Gminną Biblioteką Publiczną w Świerczach, 

 Gminną Biblioteką Publiczną w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeninie, 

 Gminną Biblioteką Publiczną  w Zatorach z Filią w Pniewie, 

 Gminną Biblioteką Publiczną  w Gzach z Filią w Skaszewie. 
Zmiany jakie zaszły w 2021r. w powiatowej sieci bibliotecznej to:  zmniejszenie o pół etatu wymiaru 
czasu pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy oraz zmiana personalna na stanowisku osoby 
pełniącej obowiązki dyrektora w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach.  

W 2021r. zrealizowano  21 wyjazdów służbowych. Ze względu na pandemię instruktażu  udzielano 
głównie telefonicznie i drogą email.  
1. We wszystkich placówkach kontrolowano sporządzanie sprawozdań rocznych do GUS                                   

oraz Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.  

2. Prowadzono nadzór na funkcjonowaniem wszystkich gminnych bibliotek pod względem 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią.  

3. Dbano o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa po ponownym otwarciu wypożyczalni bibliotek,                     

na czas trwania epidemii COVID-19, wg rekomendacji Biblioteki narodowej dla bibliotek                                

pod względem przestrzegania zasad bezpieczeństwa.  

4. W Gminnych Bibliotekach Publicznych w Winnicy i Pokrzywnicy oraz Filiach Bibliotecznych                              

w Skaszewie i Dzierżeninie przeprowadzono selekcję zbiorów. W Skaszewie usunięto                                              

ok 300 zniszczonych i przestarzałych pozycji z literatury pięknej. W winnicy wycofano                                        

150 zdezaktualizowanych i niepoczytnych woluminów z literatury pięknej i popularnonaukowej.                   

W Pokrzywnicy wycofano 100,  a w Dzierżeninie 60 zdezaktualizowanych książek z literatury 

popularnonaukowej.  

5. Podczas wyjazdów do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach instruowano w zakresie prawidłowego 

prowadzenia dokumentacji bibliotecznej, wypełniania wniosków o dotację, animacji czytelnictwa, 

aktywności w mediach społecznościowych. Przeprowadzono szkolenie dotyczące obsługi programu 

MAK+, a zwłaszcza przejmowania opisów bibliograficznych.  

6. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy nadzorowano sprawę przeprowadzenia planowanego 

skontrum. W Filii w Skaszewie uczestniczono w pracach komisji skontrowej.  

7. Z dyrektorami wszystkich placówek kontaktowano się na bieżąco i udzielono wskazówek                                    

w sprawach m.in. deklaracji dostępności, rozliczeń wniosków dotacji na  nowości wydawnicze,                     

czy przystąpienia  do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji.  

8. W ramach współpracy  z władzami gmin, w kwietniu do wójta Winnicy pisemnie zgłoszono 

interwencję w sprawie planowanego w drugim półroczu ograniczenia godzin otwarcia biblioteki.                 

W czerwcu spotkano się  z wójtem Gminy Gzy  i jego zastępcą w sprawie sprawnego działania 

Internetu w bibliotece, dostosowania sieci informatycznej do potrzeb programu MAK+                                         

i konieczności jego użytkowania. 
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W ramach pomocy informatycznej w Gminnej Bibliotece w Gzach kilkukrotnie wykonano przeglądy 

sieci komputerowej w celu  prawidłowego jej działania i funkcjonowania systemu bibliotecznego 

MAK+. Prze powadzono konfigurację serwera zawierającego dane systemu MAK+ i uruchomiono 

synchronizację i aktualizację z serwerem w Instytucie Książki  w celu przeniesienia  usług 

serwerowych w chmurę. Przeorganizowano stanowiska pracy przy  komputerach. Przygotowano 

terminal z wykorzystaniem komputera SSD Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych 

Academica. Doradzano przy zakupie sprzętu i oprogramowania. Przeprowadzano instalacje                                

i konfigurację zakupionego sprzętu komputerowego z programem Kraszewski. Komputery                             

dla Bibliotek. Zgodnie z zaleceniami wojewódzkiego administratora systemu bibliotecznego MAK+ 

poinformowano dyrektorów gminnych bibliotek publicznych o konieczności  wymiany mini 

serwerów obsługujących program MAK+. W tym celu wskazano optymalne rozwiązania i określono 

potencjalne koszty. W sprawach problemów bieżących udzielono pomocy drogą telefoniczną                    

i e-mailową.  

Z okazji 100. rocznicy przybycia 13 pułku Piechoty do Pułtuska przygotowano okolicznościową 

prezentację tematyczną, opartą na materiałach ze zbiorów regionalnych, zamieszczoną w marcu                   

na stronie www bibliotek. Monitorowano sprowadzenie z IPN wystawy poświęconej  rotmistrzowi 

Witoldowi Pileckiemu. W ramach projektu „Dawno, dawno temu…czyli opowieści moich dziadków”, 

dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 

systematycznie  przygotowywano krótkie prezentacje materiałów ze zbiorów regionalnych                                  

z lat 1945-1989, które umieszczono na Facebooku biblioteki.  

W czerwcu miało miejsce  podsumowanie ponadlokalnego konkursu literackiego                                 

„Krzysztof Klenczon-Muzyka ponad czasem”, połączonego z prezentacją multimedialną „Pułtuskie 

ślady Krzysztofa Klenczona”.  Przeprowadzono, cieszący się dużą popularnością, powiatowy konkurs 

fotograficzny pt. „Narew w obiektywie”. Przygotowano też publikację kalendarza na 2022r.                             

z pracami laureatów w ilości 100 egzemplarzy. 

Systematycznie gromadzono i opracowywano  zbiory regionalne. Do końca roku sporządzono 

250 opisów bibliograficznych książek, artykułów z prasy oraz dokumentów życia społecznego. 

Przygotowano do oprawienia 11 książek z działu Gomuliciana oraz roczniki „Tygodnika Pułtuskiego” 

za lata 1997, 1998 i 2020 oraz „Pułtuskiej Gazety Powiatowej” za 2020r. 

XXV. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 

Program Współpracy na rok 2021 został przyjęty przez Radę Powiatu w Pułtusku Uchwałą                                         
Nr XXI/141/2020 z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego                       
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3                      
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

Działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa obywatelskiego  
i elementem aktywizującym wspólnotę lokalną. Na terenie powiatu pułtuskiego działa 107 
stowarzyszeń  rejestrowych (w tym 49 Ochotniczych Straży Pożarnych), 8 stowarzyszeń zwykłych                        
oraz 20 fundacji. W 2021 roku zarejestrowano trzy nowe stowarzyszenie rejestrowe, dwa 
stowarzyszenia zwykłe i dwie fundacje. Dla bieżącej pracy Powiatu Pułtuskiego istotne znaczenie ma 
zarówno wymiana doświadczeń między organizacjami pozarządowymi,  jak i współpraca sektora 
pozarządowego z sektorem publicznym, a w szczególności z organami samorządu terytorialnego. 
Corocznie Rada Powiat uchwala Program Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program na rok 2021 został                               
uchwalany przez Radę Powiatu  w Pułtusku Uchwałą  Nr XXI/ 141/ 2020 z dnia 10 listopada 2020r. 
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Uchwalając  go określono zadania, w ramach których w 2021 roku  może być realizowana współpraca                                              
z organizacjami pozarządowymi. Na ich realizację w budżecie Powiatu Pułtuskiego zaplanowano kwotę 
do 20 000 zł.  W związku  z powyższym zgodnie z uchwałą nr 462/2021 Zarządu Powiatu ogłoszono 
otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie 
ochrony  i promocji zdrowia. W wyniku postępowania konkursowego dokonano wyboru oferty złożonej 
przez Fundację Promocji Kultury i Edukacji „ART.-HEART”. W ramach projektu, w którym wzięło udział 
ponad 200 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi, Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana 
Ruszkowskiego, Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa. Dla uczniów zorganizowano trzy  spotkania 
warsztatowe (po jednym w każdej szkole). Jedno spotkanie składało się z dwóch godzin wykładu. Jedna 
godzina - wykład z psychologiem, druga - wykład z naturoterapeutą. W ramach tego spotkania odbył 
się także spektakl teatralny oraz dyskusja. Celem przedstawienia była pomoc w zachowaniu zdrowia 
psychicznego oraz profilaktyka związana z problemem uzależnienia zarówno od alkoholu,                                 
jak i narkotyków czy Internetu. Aktorzy zaprezentowali scenki, które zostały omówione, a następnie 
przeprowadzona została wspólna dyskusja z młodzieżą na tematy poruszane w scenkach.                           
Drugim blokiem tematycznym były zajęcia z naturoterapeutą, skierowane do młodzieży, zawierające 
część teoretyczną i warsztatową na temat zdrowego stylu życia. Dotyczyły one zdrowego odżywiania. 
Zajęcia składały się z wykładu, scenki rodzajowej, dyskusji. Zorganizowano również cztery zajęcia 
sportowo-rekreacyjne. W każdych z nich wzięła udział jedna około 30-osobowa klasa. Zajęcia 
praktyczne poprzedzono wprowadzeniem na temat idei i filozofii sztuki samoobrony.                                 
Następnie  młodzież wzięła udział w zajęciach ruchowych. W trakcie  warsztatów młodzież poznała 
różne aspekty szkół samoobrony oraz poznała podstawy walki wręcz i samoobrony. Została 
zainspirowana do dbałości o siebie, troski o otoczenie, do aktywności i inicjatywności, do radzenia sobie 
z objawami agresji i unikania konfrontacji. Zajęcia sportowo-rekreacyjne podniosły świadomość 
konieczności dbania o kondycję psychofizyczną. Wywołały chęć kształtowania postawy tolerancji, 
aktywności i społecznej odpowiedzialności, a także pomogły w zrozumieniu potrzeb innych osób. 
Zdobyte w trakcie warsztatów i zajęć umiejętności uczniowie będą mogli wykorzystać w życiu 

codziennym. Ponadto współpraca Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi                         
w 2021r. polegała m.in. na tym, iż: 
 współorganizowano ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” przejazd grupy małoletnich 

Polaków z Mołdawii i Ukrainy w ramach projektu „Lato z Polską-2021”. 
 na wniosek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” dofinansowano organizację dwudniowego 

koncertu pt. „Polski Rock”. 
 na wniosek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  pokryto wydatki związane                                                        

z zakwaterowaniem uczestników Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych w Domu Polonii                      
w Pułtusku.  

  dofinansowano przedsięwzięcie fundacji Zaułek Krzysztofa Falkowskiego polegające                                      
na organizacji wakacyjnych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z gminy Obryte. 

 udzielono wsparcia finansowego na Piknik Historyczny (uroczystość upamiętniająca  rocznicę 
Wictorii Wiedeńskiej). 

 na wniosek Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider w Winnicy  dofinansowano 
organizację XVI Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt  rocznik 2008 o Puchar Przyjaciół Piłki Ręcznej 
w Winnicy. 

 na wniosek Miejskiego Ludowego Klubu Sportowy LKS Nadnarwianka dofinansowano  turniej 
piłkarski. 

 na wniosek Futbolowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Sekcja Piłki Nożnej Kobiet „FUKS” 
zakupiono nagrody w turnieju piłkarskim. 

 powiat pokrył koszty przejazdu autokarem członków Pułtuskiego Rejonowego Oddziału Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na wycieczkę. 

 powiat sfinansował zakup strojów dla członków Klubu Honorowego Dawców Krwi PCK „Kropla 
Życia”.  
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XXVI. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE 

PUŁTUSKIM 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej    (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) w 2021 r. na terenie 
powiatu pułtuskiego funkcjonowały dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP). 

 W roku 2021 punkty zlokalizowane były w Pułtusku, ul. 3 Maja 20. Punkt obsługiwany był przez 
adwokata Tomasza Olczaka i radców prawnych: Joannę Kalinowską i Jacka Osucha. Adwokata zgłosiła 
Rada Adwokacka  w Płocku. Radców prawnych zgłosiła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.                                                                                                                
Drugi punkt funkcjonował w budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, ul. Jana Pawła II 1 (4 dni)                                 
oraz  w Gminie Świercze, ul. Długa 6 (1 dzień). Punkt obsługiwany był przez Fundację Inicjatywa Kobiet 
Aktywnych, wyłonioną w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu.  

W imieniu Fundacji porad prawnych udzielał mgr prawa Michał Nartonowicz. Punkty działały 
przez 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie, według harmonogramu sporządzonego  na 2021 r.             
 

 Statystyka Nieopłatnej Pomocy Prawnej w 2021r.   
Liczba przyjętych  w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2021r.:   
ogółem -  600 osób, w tym liczba przyjętych przez przedstawiciela Stowarzyszenia -261 osoby.                    
(339 osób przyjętych przez adwokata i radców prawnych).                 
                                       

 Wykaz dziedzin, z których udzielono  porad prawnych w ramach Nieodpłatnej                                
Pomocy Prawnej w 2021r.:                                                                                                                                                    
a) prawo rodzinne  – 112 porad;  
b) prawo pracy – 22 porady; 
c) prawo z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 0 porad;   
d) prawo cywilne – 330 porad;   
e) prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej – 33 porady;         
f) prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego - 37 porad, 
g) prawo podatkowe – 17 porad,     
h) prawo karne – 57 porad, 
i) inne – 19 porad.   

 Forma udzielonej pomocy w 2021r.:     
a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących  

jej uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach – 598 osób;   
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego  – 447 osób;    
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach oznaczonych w ustawie, z wyłączeniem pism 

procesowych –2 osoby.                                                                                                                          

 Czas poświęcony na udzielenie pomocy prawnej w 2021r.:    
a) do 15 minut – 96 przypadków;  
b) od 15 minut do 30 minut – 194 przypadki;   
c) od 30 minut do 45 minut – 115 przypadków; 
d) od 45 minut do 60minut – 123 przypadki;     
e) powyżej 60 minut – 72 przypadki. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna to zadanie z administracji rządowej zlecone przez wojewodę do wykonania 
przez powiat. Zadanie jest sfinansowane z przekazanej przez Urząd Wojewódzki dotacji, która w 2021 
roku wyniosła 132.000,00zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 647,55zł zwrócono                                
do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 stycznia 2022r. 
 



Załącznik nr 1 do raportu o stanie Powiatu Pułtuskiego za rok 2021
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Szpital Powiatowy w 

Pułtusku Sp. z o.o.

Starostwo Powiatowe w 

Pułtusku

1.
Liczba rozbudowanych oraz modernizowanych 

obiektów służących realizacji zadań oświatowych 1 1 2

SOSW:  1.Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku", 

dofinansowane ze środków PFRON w ramach umowy zawartej pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Mazowieckim Centrum Pomocy Społecznej 

(pozyskane środki - 1.041.666,49 zł); 2.ZSZ im. J. Ruszkowskiego:  Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy ZSZ im. J. 

Ruszkowskiego w Pułtusku", dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (pozyskane środki - 200.000,00 zł);

2.
Liczba nowych składników wyposażenia w 

obiektach służących realizacji zadań oświatowych 347 21 3 7 46 424

ZS im. B. Prusa:  Zakupiono: sprzęt komputerowy: laptoptopy (5 szt.) ze środków dotacji celowej przyznanej w ramach rządowego programu 

"Aktywna Tablica" , wartość projektu 16.500,00 zł, w tym  3.300,00 zł środki budżetowe JST; urządzenia wielofunkcyjne: kopiaro-drukarkę (1 szt.) i 

kopiarkę (1 szt.) łącznie za 9.769,05 zł -środki budżetowe JST; sprzęt fryzjerski: suszarki (4 szt.), karbownice (3 szt.), palety do konturowania (4 

szt.), łącznie za 3.701,29 zł - środki budżetowe JST; sprzęt sportowy: kijki (2 szt.), siatki (2 szt.), koszulki sportowe (24 szt.), łącznie za 1.415,00 zł - 

środki budżetowe JST; LO im. P. Skargi: Zakupiono: monitory (2 szt.) ze środków dotacji celowej przyznanej w ramach rządowego programu 

"Aktywna Tablica" , wartość projektu 17.500,00 zł, w tym 3.500,00 zł środki budżetowe JST ; drukarkę (1 szt.) za 980,00 zł, środki budżetowe JST; 

rozbudowano sieć informatyczną za 3.809,50 zł, środki budżetowe JST; PPP: Zakupiono: 2 zestawy komputerowe; Skalę Inteligencji Stanford-Binet 5 

(SB5), 2 zestawy Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC®-V; Kwestionariusze do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży CDI-2; 10 

pakietów Microsoft Office; Karty Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD; Profil Psychoedukacyjny PEP-3-PL; Baterię metod diagnozy przyczyn 

niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat; ABAS-3 System Oceny Zachowań Adaptacyjnych; ADI-R Wywiad do Diagnozy Autyzmu;  

Baterię metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich, finansowanie: środki własne oraz dofinansowanie od organu 

prowadzącego; SOSW:  Zakupiono:  Zakupiono m.in. drukarkę 3D, laptop, sprzęt rejestrujący obraz i dźwięk, elementy nagłośnienia itp. (16 szt.) w 

ramach ogólnopolskiego Programu "Laboratoria Przyszłości”  realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum 

GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Zakupiono logopedyczne multimedialne pakiety edukacyjne, polisensoryczne pomoce dydaktyczne, 

sprzęt odtwarzający itp. ze środków budżetowych jednostki (20 szt.); Zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie m.in.: elementy podwieszane, 

elementy wspinaczkowe, przenośne pomoce sensoryczne, szafki, biurko, stoliki, krzesełka ze środków z rezerwy subwencji oświatowej (52 szt.); 

Zakupiono m.in.: drabinkę i ławkę gimnastyczną, materace, zestaw do balansowania ze środków z rezerwy subwencji oświatowej (10 szt.). Zakupiono 

wyparzarki dla potrzeb bloku żywieniowego ze środków budżetowych jednostki (1 szt.); Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe z dotacji celowej (248 szt.); ZSZ im. J. Ruszkowskiego: Zakupiono: monitory interaktywne (5 szt.) w ramach dotacji  celowej 

przyznanej w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica" , wyposażenie adoptowanego pomieszczenia (dawna harcówka - monitor 

interaktywny+meble); 

3.
Liczba powstałych punktów doradztwa edukacyjno-

zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych 0

4.

Liczba przedsięwzięć i inicjatyw edukacyjnych 

wspierających uczniów zdolnych oraz promocja ich 

talentów i uzdolnień
3 1 3 1 8

LO im. P. Skargi:  Konkurs Języka Angielskiego English Master; Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…”; Konkurs „Art. Poetique”; 

PPP: Współorganizacja konkursu logopedycznego "Strasna zaba"; SOSW:  Wernisaż Twórczości Osób Niepełnosprawnych; Wystawa Stroików 

Bożonarodzeniowych w Bazylice; Prezentacja prac uczniów podczas Obchodów Dni Patrona Pułtuska; ZSZ im. J. Ruszkowskiego: projekt 

Zwolnieni z teorii;

5.
Liczba powstałych specjalistycznych pracowni 

przedmiotowych 0

6.
Liczba wdrożonych programów innowacyjnych i 

autorskich w szkołach 1 1 5 2 9

ZS im. B. Prusa: Innowacja pt. "Reklama w świecie nowych technologii"  dla uczniów Technikum Nr 2; Innowacja pt. "Kucharz-barista"  dla 

uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2; Innowacje te są realizowane w ramach projektu pt. "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"; LO 

im. P. Skargi:  Program autorski "Szkoła Dobrych Relacji" ; SOSW:  "Program z zakresu przysposobienia do pracy" ; ZSZ im. J. Ruszkowskiego: 

Autorskie programy do przedmiotów: "Matematyka plus" , "Laboratorium logistyczne" , "Kultura słowa" , "Historia regionalna" , "Podstawy 

księgowości" ;

7.

Liczba wspólnych przedsięwzięć z uczelniami 

wyższymi i organizacjami działającymi na rzecz 

edukacji
2 1 3 6

LO im. P. Skargi:  Konferencja Jubileuszowa z okazji 580-lecia LO im. P. Skargi w Pułtusku we współpracy z: Instytut Historii Akademii Finansów 

i Biznesu Vistula, Muzeum Regionalne w Pułtusku, Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku; SOSW:  Zorganizowanie wyjazdów 

edukacyjno-wypoczynkowych do Darłówka i Zakopanego przez: Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin "Skarb Nadziei"; 

ZSZ im. J. Ruszkowskiego: Warsztaty, konferencje i konkursy organizowane we współpracy z uczelniami: Akademia im A. Gieysztora w Pułtusku – 

filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu;

8.
Katalog nowych usług świadczonych przez 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 2 2
PPP:  Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej - zajęcia dla dzieci/uczniów. Zajęcia reintegracyjne dla uczniów oraz warsztaty dla rodziców 

ukierunkowanych na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach wiązanych z sytuacją pandemiczną;

9.
Liczba dzieci i młodzieży objętej wsparciem 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 935 935
PPP: 935 -ogólna liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem w tym 119 dzieci/uczniów objętych zajęciami cyklicznymi o charakterze 

terapeutycznym; 

10.
Liczba udzielonych porad przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną 2180 2180 PPP:  721 konsultacji, 1459 diagnoz.

11.
Liczba sukcesów uczniów w olimpiadach i 

konkursach 10 32 1 2 45

ZS im. B. Prusa:  I miejsce za spot reklamowy przygotowany na konkurs "Bezpieczny konsument - to JA" organizowany w ramach akcji "Policyjna 

Akademia Bezpiecznego Konsumenta"- zasięg: garnizon mazowiecki; II miejsce w wojewódzkim konkursie "Obrazy, miejsca i powroty - filmowy 

dokument czasów" organizowanym przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie pod honorowym patronatem 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Mazowieckiego; LO im. P. Skargi:  Konkursy recytatorskie i przedmiotowe. 

Olimpiady; SOSW:  Uczniowie/ Wychowankowie SOSW uczestniczyli w 6 szkolnych i 4 pozaszkolnych konkursach / zawodach odnosząc sukcesy; 

ZSZ im. J. Ruszkowskiego: Brązowy Wilk w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zwolnieni z teorii;

12.
Liczba przyznanych stypendiów za osiągnięcia 

naukowe 53 78 22 153
ZS im. B. Prusa: 20 stypendiów Starosty Pułtuskiego, 2 stypendia Prezesa Rady Ministrów; LO im. P. Skargi:  51 stypendiów Starosty Pułtuskiego, 

2 stypendia Prezesa Rady Ministrów; ZSZ im. J. Ruszkowskiego: łącznie 78 stypendiów: Starosty Pułtuskiego, Marszałka Województwa 

Mazowieckiegi i Prezesa Rady Ministrów.

13.
Powołanie lokalnego partnerstwa na rzecz edukacji 

na terenie powiatu pułtuskiego 0
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14.
Liczba punktów doradztwa prawnego 

i psychologicznego dla mieszkańców 1 2 3
PCPR: Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców powiatu pułtuskiego (psycholog, prawnik, pedagog);  Starostwo Powiatowe: 2 punkty  

nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pułtuskiego: 1 prowadzony w Pułtusku ul. 3 Maja 20, 1 prowadzony przez Fundację 

"Inicjatywa Kobiet Aktywnych"  z siedzibą w Olsztynie (usługi świadczone na terenie gmin Pokrzywnica i Świercze);

15.
Liczba powstałych mieszkań chronionych   i 

socjalnych 0

16.

Liczba obiektów użyteczności publicznej 

dostosowanych architektonicznie do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami
1 1

SOSW:  W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w 

Pułtusku” zainstalowano windę w budynku, poszerzono otwory drzwiowe oraz wykonano podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; 

17. Liczba powstałych ZAZ i ZPCH 0

18.
Liczba pozyskanych specjalistów pracujących z 

rodzinami i osobami z niepełnosprawnościami 3 1 4 ŚDS:  1 osoba (psycholog); PCPR:  3 osoby;

19.

Liczba przedsięwzięć, inicjatyw i projektów 

zorganizowanych na rzecz rodzin, w tym rodzin 

objętych pieczą zastępczą oraz rodzin 

wielodzietnych i niepełnych

4 4

20.

Liczba zrealizowanych projektów i programów 

pomocowych mających na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu, ubóstwu i marginalizacji osób i 

rodzin

0

1

Informacja roczna za 2021 r. z osiągniętych wartości wskaźników obrazujących miarę postępu i skuteczności realizacji celów zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016-2030                                                                                                                          

Cel strategiczny: Rozwój edukacji publicznej i poprawa jakości kształcenia

Cel strategiczny: Zapewnienie efektywnej pomocy społecznej, skutecznej polityki prorodzinnej oraz wspieranie osób z niepełnosprawnościami

Lp. Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika osiągnięta w 2021 r.

ŁĄCZNIE Uwagi/ Źródło/Finansowanie
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21.

Liczba przedsięwzięć promujących zdrowy tryb 

życia za pośrednictwem mediów, Internetu oraz 

instytucji publicznych i społecznych
0

22.
Liczba imprez i innych projektów służących 

ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej 1 1 7 1 10

DPS Obryte: Projekt pn. "Kabaretowe obryckie spotkanie artystyczne domów pomocy społecznej "KOSA 2021" przeciwko COVID-19" , 

dofinansowany ze środków PFRON za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego, zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz osób 

niepełnosprawnych "Pod jednym dachem" z siedzibą w Obrytem, DPS w Pułtusku: Projekt pn. „Spotkanie z historią, sztuką i kulturą dla osób 

niepełnosprawnych po długiej izolacji związanej z wystąpieniem pandemii COVID-19”  dofinanowany ze środków PFRON za pośrednictwem 

Województwa Mazowieckiego, zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Jestem, By Pomagać" z siedzibą w Pułtusku, 

SOSW: Ważniejsze imprezy i projekty: "Przerwa ze zdrową przekąską"  w ramach programu "Trzymaj formę", udział w projekcie "Moje zdrowie-

moja siła, wielka moc" ; Starostwo Powiatowe: Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. "Działania promocyjno-profilaktyczne 

kształtujące zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, propagujace zdrowy styl życia mieszkańców powiatu 

pułtuskiego, rolę zdrowego odżywiania , aktywności fizycznej oraz profilaktykę uzależnień" , dofinansowany ze środków Powiatu Pułtuskiego, 

zrealizowany przez  Fundację Promocji Kultury i Edukacji "ART-HEART" z siedzibą w Pułtusku. 

23.

Liczba mieszkańców biorących udział w imprezach 

i innych projektach służących ochronie zdrowia i 

profilaktyce zdrowotnej
160 40

brak 

danych
200 400

Starostwo Powiatowe:  W zaplanowanych przez Fundację Promocji Kultury i Edukacji "ART.-HEART" w ramach zadania publicznego działaniach 

uczestniczyło ok. 200 osób tj. uczniów ze szkół średnich z Pułtuska (LO im. P. Skargi, ZSZ im. J. Ruszkowskiego i ZS im. B. Prusa).   

24.
Liczba nowych usług specjalistycznej opieki 

zdrowotnej 0

25.
Liczba zmodernizowanych i rozbudowanych 

placówek ochrony zdrowia 0

26.
Liczba składników nowoczesnego wyposażenia w 

ośrodkach zdrowia 38 38

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.: Rezonans magnetyczny (1 szt.), tomograf komputerowy typ TSX-303B/5K (1 szt.), ambulans typu C (1 szt.), aparat do 

znieczulenia ogólnego (2 szt.), aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego (1 szt.), respiratory stacjonarne (2 szt.), kardiomonitor OIT (4 szt.), 

aparat USG (3 szt.), aparat USG wysokospecjalistyczny EPIQ (1 szt.), defibrylator dwufazowy z możliwością stymulacji i kardiowersji (3 szt.), aparat 

RTG cyfrowy z wyposażeniem (1 szt.), aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej AIRVO 2 (4 szt.), pompa infuzyjna strzykawkowa (10 

szt.), aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej HUMID-BH wraz z akcesoriami (4 szt.); 

27.
Liczba wdrożonych programów promocji i 

profilaktyki zdrowotnej 0

28.
Liczba osób biorących udział w programach 

promocji i profilaktyki zdrowotnej 29 29
PPP: 29 dzieci korzystających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, finansowanie z Ministrstwa Edukacji Narodowej w 

2021r. - 63 381,18 zł
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29.
Liczba km ulepszonej jakości dróg gminnych i 

powiatowych, w tym na terenach wiejskich 8,00758 8,00758

ZDP:  1.Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudową drogi powiatowej 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki 

Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy"  3.569 m.b., koszt 3.228.120,81 zł., dofinansowanie ze środków Gminy 

Pokrzywnica oraz Funduszu Dróg Samorządowych; 2.Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice" 169 m.b., 

koszt 235.825,19 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury; 3.Zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusku, 

ul. Stare Miasto",  453,31 m.b., koszt 1.852.941,81 zł, dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID-19; 4.Zadanie inwestycyjne pn. 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w Zatorach"  1.817 m.b., koszt 1.279.980,41 zł, dofinansowanie ze środków Gminy Zatory oraz budżetu 

Województwa Mazowieckiego; 5.  Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową 

drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy - Borza Strumiany",  1000 m.b., koszt 2.600.024,27 zł, 

dofinansowanie ze środków Gminy Gzy i Ministerstwa Infrastruktury; 6.  Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3417W w m. 

Kępiaste",  999,27 m.b., koszt 480.282,47 zł, dofinansowanie ze środków Gminy Pokrzywnica; 

30.
Liczba km zbudowanych i rozbudowanych ciągów 

pieszych i rowerowych 0
31.

Liczba wybudowanych i zmodernizowanych 

urządzeń oświetleniowych 0
32.

Liczba km zmodernizowanych odcinków dróg o 

niskich standardach 0

Lp.
Wskaźnik
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Pułtusku

Szpital Powiatowy w 

Pułtusku Sp. z o.o.

Starostwo Powiatowe w 

Pułtusku ŁĄCZNIE Uwagi/ Źródło/Finansowanie

33.

Liczba zbudowanych, przebudowanych, 

zmodernizowanych obiektów służących 

działalności kulturalnej
1 1

Starostwo Powiatowe: Wykonanie rzeźby grupowej w ramach zadania inwestycyjnego "Miejsca pamięci piewcy Pułtuska - Wiktora Gomulickiego - 

wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki" . Wartość zadania 160.000,00 zł (Powiat Pułtuski - 80.000,00 zł, Gmina Pułtusk - 80.000,00 

zł);

34.
Liczba nowych składników wyposażenia w 

obiektach służących działalności kulturalnej 0

35.
Liczba zrewitalizowanych i odnowionych 

lokalnych zabytków i pomników historycznych 3 3

Starostwo Powiatowe: 1.Remont zabytkowej przydrożnej kapliczki w Nowym Niestępowie (gm. Pokrzywnica) - współfinansowany ze środków 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkow, dotacja - 50.000,00 zł, środki własne Powiatu Pułtuskiego 26.704,00 zł;  2. Powiat Pułtuski 

udzielił dotacji celowej Gminie Pułtusk w kwocie 49.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920 r.", 

umowa nr 41/2021 z 23.03.2021 r. (OR.033.11.2020); 3. Powiat Pułtuski udzielił dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Skaplerznej w 

Strzegocinie w kwocie 18.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: ołtarz boczny pw. św. Antoniego 

Padewskiego w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Skaplerznej w Strzegocinie", umowa nr 43/2021 z 01.04.2021 r.;

36.

Liczba stworzonych miejsc pamięci historycznej 

oraz służących kultywowaniu tradycji i 

dziedzictwa kulturowego
0

37.
Liczba przedsięwzięć mających na celu poprawę 

obszarów zdegradowanych w wyniku rewitalizacji 0

38. Liczba przeprowadzonych renowacji kanałów 0
39.

Liczba zmodernizowanych i rozbudowanych 

budynków bibliotek i muzeów 0
40.

Liczba obiektów zmodernizowanych w wyniku 

rewitalizacji 0

Lp. Nazwa wskaźnika
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Pułtusku ŁĄCZNIE Uwagi/ Źródło/Finansowanie

41.

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć i inicjatyw 

mających na celu integrację lokalnych 

przedsiębiorców
0

42. Liczba zorganizowanych targów gospodarczych 0
43.

Liczba przedsiębiorstw biorących udział w targach 

gospodarczych 0
44.

Liczba nowopowstałych małych i średnich 

przedsiębiorstw 0

2

Cel strategiczny: Poprawa zdrowia mieszkańców powiatu

Cel strategiczny: Drogi publiczne

Cel strategiczny: Rozwój kultury i dziedzictwa historycznego

Cel strategiczny: Rozwój przedsiębiorczości i turystyki



45. Liczba terenów inwestycyjnych dla firm 0
46.

Liczba udzielonych usług informacyjno-doradczych 

dla firm 0

47.
Liczba opracowań na potrzeby informacji 

turystycznej 0

48.
Liczba ofert inwestycyjnych dla potencjalnych 

inwestorów 0

49.
Liczba inwestorów zainteresowanych 

inwestowaniem na terenie powiatu 0

50. Liczba powstałych gospodarstw agroturystycznych 0

51.
Liczba powstałych sieci współpracy na terenach 

wiejskich rozwijających specjalizacje branżowe 0

Lp. Nazwa wskaźnika
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52.

Liczba podjętych inicjatyw we współpracy z 

instytucjami i ośrodkami doradztwa rolniczego w 

zakresie promowania nowoczesnej technologii 

produkcji rolnej i organizacji fachowego i 

rzetelnego doradztwa rolniczego

0

53.

Liczba podjętych inicjatyw mających na celu 

promocję i pomoc w tworzeniu grup producentów 

rolnych
0

54. Liczba stworzonych grup producentów rolnych 0

55.
Liczba inicjatyw i przedsięwzięć promujących 

zakładanie gospodarstw ekologicznych 0

56.
Liczba udzielonych usług doradczych w zakresie 

zakładania gospodarstw ekologicznych 0

57. Liczba utworzonych gospodarstw ekologicznych 0

58. Liczba przedsięwzięć promujących produkty rolne 0

59.

Liczba przedsięwzięć mających na celu wsparcie 

tworzenia lokalnych zakładów przetwórstwa rolno-

spożywczego i konfekcjonowania produktów 

rolnych (doradztwo, informację, promocję i ulgi 

podatkowe)

0

60.

Liczba inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu 

wspieranie w gospodarstwach rolnych, lub grupach 

gospodarstw lokalnych form przetwórstwa płodów 

rolnych, opartych o tradycyjne receptury i 

technologie

0

Lp. Nazwa wskaźnika
DPS w 

Obrytem

DPS w 

Ołdakach

DPS w 

Pułtusku

PCPR w 

Pułtusku

SOSW im. A. 

Karłowicz w 

Pułtusku

PPP w 

Pułtusku
PUP w Pułtusku ZDP w Pułtusku

LO im. P. 

Skargi w 

Pułtusku

ZSZ im. J. 

Ruszkowskiego w 

Pułtusku

ZS im. B. 

Prusa w 

Pułtusku

ŚDS w 

Pułtusku

Szpital Powiatowy w 

Pułtusku Sp. z o.o.

Starostwo Powiatowe w 

Pułtusku ŁĄCZNIE Uwagi/ Źródło/Finansowanie

61.

Liczba inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu 

wspieranie policji i innych służb oraz stała 

współpraca w zapewnieniu bezpieczeństwa 

społeczności lokalnej i przeciwdziałaniu 

różnorodnym zagrożeniom

0

62.
Liczba zamontowanych urządzeń do monitoringu 

wizyjnego 2 2 Starostwo Powiatowe:  Zakupiono dwie kamery do istniejącego monitoringu wizyjnego w budynku poczekalni autobusowej w Pułtusku;

63.
Ilości przestępstw i wypadków drogowych (w celu 

określenia spadku lub wzrostu) 1118 1118 Starostwo Powiatowe: Łączna liczba przestępstw i wypadków drogowych - 1118, z czego: przestępstwa- 1076, wypadki drogowe- 42;

64.
Ilość nowoczesnego sprzętu i wyposażenia 

jednostek straży pożarnej i policji 5 5

Starostwo Powiatowe:  KP PSP w Pułtusku: pojazd specjalistyczny typu UTV (Polaris Ranger XP 570) - 1 szt., zakupiony w ramach zadania 

pn."Zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku " , 20.000,00 zł 

dofinansowania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej będącego w dyspozycji Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Warszawie; namiot pneumatyczny - 1 szt., zakupiony w ramach zadania pn. "Zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku" , dofinansowanie ze środków Wojewody Mazowieckiego; Ford Ranger- 1 szt.;  

KPP w Pułtusku - samochody osobowe - 2 szt.;  

65.
Liczba inicjatyw i przedsięwzięć promujących i 

informujących lokalną społeczność o zagrożeniach 25 25

Starostwo Powiatowe: KP PSP w Pułtusku: (16): 1 pogadanka z uczestnikami obozu harcerskiego; 15 patroli rzeki Narew na odcinku kompieliska 

miejskiego i tzw. dzikich kompielisk; KPP w Pułtusku: (9): Akcja pn. "Dojedź(MY) bezpiecznie do celu"  skierowana do kierowców i pasażerów; 

Akcja pn. "Patrz i Słuchaj"  skierowana do pieszych; Akcja pn. "Jednośladem bezpiecznie do celu"  skierowana do użytkowników rowerów, 

motorowerów i motocykli; Akcja pn. "Dla każdego jest miejsce na drodze"  skierowana do wszystkich uczestników ruchu drogowego; Akcja pn. 

"Bezpieczne wakacje"  skierowana do kierowców i pasażerów; Akcja pn. "Bezpieczna droga do szkoły"  skierowana do dzieci i młodzieży; Akcja pn. 

"Świeć przykładem" skierowana do pieszych; Akcja pn. "Nie zabijaj " skierowana do kierujących pojazdami; Akcja pn. "Twoje światła - Twoje 

bezpieczeństwo"  skierowana do kierujących pojazdami;

66.

Liczba projektów mających na celu rozwój 

infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa 

publicznego
0

67.
Liczba obiektów wyposażonych w instalacje do 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych 2 2

Starostwo Powiatowe: Montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów solarnych w dwóch budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego 

tj. w DPS w Obrytem i w DPS Ołdaki; inwestycja zrealizowana w ramach projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy 

jakości środowiska naturalnego w  Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” , współfinansowanym z EFRR RPO WM 2014-

2020. Łączne wydatki poniesione przez Powiat Pułtuski związane z realizacją projektu wyniosły 796.633,26 zł, z czego: 636.069,41 zł – środki UE z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (całość wydatkowana w 2021 r.), 160.563,85 zł – wkład własny Powiatu Pułtuskiego;

68.
Liczba gmin w których zamontowane zostały 

urządzenia alarmujące o zagrożeniach 0

69.
Liczba km zmodernizowanej i rozbudowanej 

infrastruktury cieplnej 0

3

Cel strategiczny: Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich

Cel strategiczny: Porządek publiczny i bezpieczeństwa mieszkańców, ochrona przeciwpowodziowa oraz środowiska naturalnego
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70.
Stopa bezrobocia, liczba bezrobotnych, 

w tym kobiety

stopa bezrobocia: 

12,6% (XII 2021 r.), 

liczba bezrobotnych: 

2625 (w tym 1255 

kobiet)

stopa bezrobocia: 

12,6% (XII 2021 r.), 

liczba bezrobotnych: 

2625 (w tym 1255 

kobiet)

PUP: źródło: GUS, MRPiT

71.
Stopa bezrobocia, liczba bezrobotnych wśród ludzi 

młodych do 25 roku życia

liczba bezrobotnych: 

419

liczba bezrobotnych: 

419
PUP: źródło: MRPiT

72.

Liczba zrealizowanych projektów dla osób 

bezrobotnych, w tym wychowujących dzieci, 

niepełnosprawnych, osób w wieku 50+, 

absolwentów

6 6

PUP: 2 Projekty współfinansowane przez UE ze środków EFS: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

pułtuskim (IV)” w ramach RPO WM 2014-2020, „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV)” w ramach PO 

WER; 4 Programy finansowane ze środków krajowych m.in. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi , finansowany ze 

środków Funduszu Pracy; Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia , finansowany ze środków Funduszu 

Pracy.

73. Liczba nowopowstałych miejsc pracy 377 377
PUP: 43 miejsca pracy zostały wyposażone ze środków będących w dyspozycji PUP (Fundusz Pracy, środki EFS, PFRON); 173 miejsca pracy 

powstały w związku z refundacją części kosztów zatrudnienia pracownika (prace interwencyjne i roboty publiczne, finansowane z Funduszu Pracy i 

EFS); 161 miejsc pracy powstało w związku z zatrudnieniem bezrobotnych po odbyciu stażu, finansowanego ze środkow krajowych oraz EFS;

74.

Liczba bezrobotnych którzy otrzymali środki na 

założenie działalności gospodarczej, w tym liczba 

utworzonych miejsc pracy
132 132

PUP: 131 osób bezrobotnych otrzymało środki na założenie działalności gospodarczej pochodzace z projektów finansowanych z EFS (POWER, RPO 

WM) oraz ze środków Funduszu Pracy (Algorytm, Rezerwy Ministra), 1 osoba otrzymała środki z PFRON

75.
Liczba projektów wspierających osoby 

ze środowisk zmarginalizowanych 0

76.
Liczba projektów i programów wspierających 

osoby odchodzące z rolnictwa 0

77. Liczba powstałych przedsiębiorstw społecznych 0
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78.

Liczba przedsięwzięć, inicjatyw i projektów 

zorganizowanych przez lokalne organizacje 

pozarządowe
1 1 1 3

DANE NIEPEŁNE. Brak możliwości zweryfikowania rzeczywistej wartości wskaźnika. Poniżej informacje o przedsięwzięciach, 

inicjatywach, na temat których jednostki Powiatu Pułtuskiego powzięły wiedzę.  DPS Obryte: Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych 

"Pod jednym dachem" z siedzibą w Obrytem, projekt pn. "Kabaretowe obryckie spotkanie artystyczne domów pomocy społecznbej "KOSA 2021" 

przeciwko COVID-19" , dofinansowany ze środków PFRON za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego; DPS w Pułtusku: Stowarzyszenie na 

rzecz osób niepełnosprawnych "Jestem, By Pomagać" z siedzibą w Pułtusku, projekt pn. „Spotkanie z historią, sztuką i kulturą dla osób 

niepełnosprawnych po długiej izolacji związanej z wystąpieniem pandemii COVID-19”  dofinanowany ze środków PFRON za pośrednictwem 

Województwa Mazowieckiego; Starostwo Powiatowe:  Fundacja Promocji Kultury i Edukacji "ART-HEART" z siedzibą w Pułtusku, zadanie 

publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. "Działania promocyjno-profilaktyczne kształtujące zachowania i style życia korzystne dla 

zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, propagujace zdrowy styl życia mieszkańców powiatu pułtuskiego, rolę zdrowego odżywiania , aktywności 

fizycznej oraz profilaktykę uzależnień", dofinansowany ze środków Powiatu Pułtuskiego;  

79.

Liczba zadań zleconych przez powiat organizacjom 

pozarządowym i organizacjom pożytku 

publicznego
2 2

Starostwo Powiatowe: 1 - Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. "Działania promocyjno-profilaktyczne kształtujące 

zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, propagujace zdrowy styl życia mieszkańców powiatu pułtuskiego, rolę 

zdrowego odżywiania , aktywności fizycznej oraz profilaktykę uzależnień" realizowała Fundacja Promocji Kultury i Edukacji "ART-HEART" z 

siedzibą w Pułtusku, umowa nr 114/2021 z 16 września 2021 r., dotacja Powiatu Pułtuskiego: 10.000,00zł.; 2 - Zadanie publiczne pn. "Powierzenie 

organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2021 r." realizowała organizacja pozarządowa 

o nazwie Fundacja "Inicjatywy Kobiet Aktywnych", umowa nr 200/2020 z 10.11.2020 r., dotacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: 64.020,00 

zł.;

80.
Liczba nowo powstałych organizacji 

pozarządowych i pożytku publicznego 6 6

Starostwo Powiatowe:  Stowarzyszenia rej.: 1.Stowarzyszenie Stajnia Ojcowizna Budy Pobyłkoszkie 06-114 Pokrzywnica, 2.Stowarzyszenie Nasza 

Narew Gzowo 24, 06-121 Pokrzywnica; Stowarzyszenia zwykłe: 3.Stowarzyszenie Miłośników Psów i Kotów Rasowych Kruczy Borek 07-217 

Zatory, 4.Stowarzyszenie Boksu Olimpijskiego w Świerczach Żebry Falbogi 5, 06-126 Gzy; Fundacje: 5.Tradycyjna Polska Wieś Proszowicka 

Fundacja im. Franciszka Śmiecha w Pułtusku ul. Sosnowa 5 06-100 Pułtusk, 6.Fundacja Przepływy Zambski Kościelne 203 07-215 Obryte;

* Opracowano na podstawie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Pułtuskiego oraz poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Sporządził:Edyta Goleniewska

Zatwierdził: Anna Makówka dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Pułtusku
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Cel strategiczny: Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pozytku publicznego

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy


