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I. WSTĘP 

 
Przepisy art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020r. poz. 920) nakładają na zarząd powiatu obowiązek przedstawienia 

radzie powiatu raportu o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności 

zarządu powiatu w roku poprzednim. 

Wywiązując się z obowiązku ustawowego Zarząd Powiatu w Pułtusku 

przedkłada Państwu Radnym oraz mieszkańcom Powiatu Pułtuskiego niniejszy raport. 

Dokument zawiera zbiór wszystkich najważniejszych działań podejmowanych 

przez organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji zadań powiatu wynikających 

z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów szczególnych wynikających 

z innych ustaw i aktów wykonawczych. 

Raport obejmuje najistotniejsze informacje dotyczące realizacji uchwał rady, 

budżetu, programów i strategii oraz podejmowanych przedsięwzięć na rzecz 

zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności, a za takie z pewnością należy uznać 

działania w obszarze: edukacji publicznej, pomocy społecznej, wsparcie osób 

niepełnosprawnych, transportu publicznego, czy też inwestycji w tworzenie 

infrastruktury drogowej. 

Dokument został przygotowany na podstawie informacji i materiałów 

przekazanych przez wydziały Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz jednostki 

organizacyjne powiatu pułtuskiego.  

Mam nadzieję, że raport będzie dla Państwa podstawą do obiektywnej oceny 

działań Zarządu Powiatu w Pułtusku  i punktem wyjścia do dyskusji na temat dalszych 

możliwości rozwoju NASZEGO POWIATU.  

 

Starosta Pułtuski 
Jan Zalewski 

  



   3 

RAPORT O STANIE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA ROK 2019 
 

II. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU  
 

 Nazwa  Powiat Pułtuski  

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

 Okres, którego dotyczy raport  1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.  
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Liczba mieszkańców wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2019r.   
 

51.536 

Krótki opis sytuacji 
demograficznej  
 

Powiat Pułtuski ma 51.536 mieszkańców,  
w tym kobiet:  26.086  
Liczba urodzeń: 553, 
liczba zgonów: 539 , 
przyrost naturalny: + 14 osób, 
Ludność  w wieku produkcyjnym: 32.282  
Przedprodukcyjnym: 10.246 
Poprodukcyjnym: 9.008 

 
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 - 133,5km2 

 

III. ZADANIA POWIATU 
 
 Powiat realizuje zadania na wielu płaszczyznach o charakterze ponadgminnym. Konkretne natomiast 
kompetencje wynikają z ustaw szczególnych.  
Zgodnie z zapisami art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  
(Dz.U. z 2020r., poz. 920) 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.   
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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 2019 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 roku 2019 odbyła 10 posiedzeń (frekwencja ok. 93%)  i podjęła 74 
uchwały. 
 

W Radzie Powiatu, tak jak w roku poprzednim, funkcjonowało 6 stałych komisji, tj.   

 Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Wojciech Żukowski 
 (komisja w 2019r. obradowała na  15 posiedzeniach, frekwencja ok. 92% ) 

 Komisja Spraw Społecznych – Przewodnicząca Krystyna Estkowska 
 (komisja w 2019r.  obradowała na  14 posiedzeniach , frekwencja ok. 89% ) 

 Komisja Polityki Regionalnej – Przewodnicząca Małgorzata Chełstowska  
(komisja w 2019r. obradowała na  14 posiedzeniach , frekwencja ok. 87% ) 

 Komisja Bezpieczeństwa – Przewodniczący Mirosław Barszcz  
(komisja w 2019r. obradowała na  14 posiedzeniach , frekwencja ok. 93% ) 

 Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Włodzimierz Kaczmarczyk  
(komisja w 2019r. obradowała na 3 posiedzeniach , frekwencja ok. 87% ) 

 Komisja Skarg Wniosków i Petycji – Przewodniczący Wojciech Żukowski  
(komisja w 2019r. obradowała na 6 posiedzeniach, frekwencja 100% ). 

W 2019r. dokonano zmiany składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji .Zmiana 
wprowadzona na wniosek członków ww. Komisji (uchwała nr VI/52/2019 z dnia 24 kwietnia 2019)  
 

ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU  
 

W roku 2019 skład Zarządu Powiatu w Pułtusku VI kadencji nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:  

1. Jan ZALEWSKI -Starosta Pułtuski  
2. Beata JÓŹWIAK -Wicestarosta Pułtuski  
3. Halina Zofia BANACH -członek Zarządu 
4. Emilia Agata GĄSECKA -członek Zarządu 
5. Zbigniew KSIĘŻYK -członek Zarządu 

Zarząd Powiatu w Pułtusku w roku 2019 odbył 51 posiedzeń (frekwencja ok. 98%) i łącznie podjął  193 
uchwały  
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V. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU PUŁTUSKIEGO 
 

Zarząd Powiatu w Pułtusku wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego w 
Pułtusku oraz 12 jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego.  
 

Starostwo Powiatowe w Pułtusku 
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   

 
 

Zmiany na stanowiskach:  
- od 1 stycznia 2019r. Sekretarzem Powiatu jest Katarzyna Jankowska  
- od 7  stycznia 2019r. Skarbnikiem Powiatu jest Renata Krzyżewska  
- od 1 czerwca  2019r. Dyrektorem Wydziału Finansów jest Dorota Kalinowska   
- od 1 grudnia 2019r. Dyrektorem Wydziału Organizacji i Nadzoru jest Agnieszka Wądolna  

 

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 1 września 2019r. Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku  
jest Anna Majewska  

- od 1 września 2019r. Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku 
jest Anna Emilia Kmiołek - Gizara  

- od 1 grudnia 2019r. Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku jest Marta 
Moroza 

 

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.  
 

Korespondencja  
W roku 2019 w Starostwie Powiatowym w 
Pułtusku  zarejestrowano 33.753 
korespondencji wpływającej,  
w tym za pośrednictwem  ePUAP / 
wrotamazowsza.pl - 1.854  
Korespondencji wychodzącej odnotowano 
20.710. , w tym za pośrednictwem ePUAP 
/ wrotamazowsza.pl – 3.226  
 

Wnioski o udostępnienie informacji 
publicznej  
W roku 2019 do Starosty wpłynęło 113 
wniosków o udostępnianie informacji 
publicznej 
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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 2019 roku Rada Powiatu w Pułtusku podjęła 74 uchwały, które Zarząd Powiatu w Pułtusku realizował 
zgodnie z ich treścią.  
W większości uchwały dotyczyły zmiany budżetu powiatu  i Wieloletniej Prognozy Finansowej, których 
stan realizacji został zawarty w sprawozdaniu finansowym z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego 
za rok 2019 (Uchwała nr 264/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2020r.).  
 

Ponadto w roku 2019 Rada Powiatu w Pułtusku rozpatrzyła: 
- jedną petycję dot. wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów –uchwała nr XI/87/2019r. 
z dn. 30.X.2019r.  
- trzy skargi, tj.:  

 na działalność Zarządu Dróg Powiatowych dot. wykonania zatoki i wjazdu na działkę w m. 
Lipniki Stare w ramach przebudowy drogi powiatowej na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki 
Stare. Skarga uznana  za bezzasadną (uchwała nr V/41/2019 z dn. 6.III.2019r.)  

 na Starostę Pułtuskiego dot. udzielanych odpowiedzi na wnioski składane w ramach dostępu 
do informacji publicznej. Wobec nieuzupełniania skargi przez skarżącego (sprecyzowania 
zarzutów),  skargę pozostawiono bez rozpoznania (uchwał nr V/40/2019 z dn. 6.III.2019r.)  

 na działalność Zarządu Powiatu dot. usługi prowadzenia audytu wewnętrznego. Skarga uznana 
za bezzasadną (uchwałą nr XI/86/2019 z dn. 30.X.2019r.)  

 

W roku 2019  nie zostały zrealizowane dwie uchwały Rady Powiatu, tj.:  
1. Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie oraz przyjęcie darowizny nieruchomości - uchwała została 
zrealizowana w części dotyczącej nabycia przez Powiat Pułtuski w formie darowizny nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Pułtusk, zajętych pod drogi publiczne położonych w obrębach Lipniki 
Stare, Gromin i Grabówiec, gm. Pułtusk. Darowizna na rzecz Powiatu Pułtuskiego została 
zrealizowana, ponieważ Rada Miejska w Pułtusku uchwałą nr XII/118/2019 z dnia 29 maja 2019 r. 
pozbawiła kategorii dróg gminnych drogi: Lipniki Stare – Przewodowo  i Lipniki Stare – Gromin. 
Pozostała część w/w uchwały zostanie zrealizowana po podjęciu przez Radę Powiatu w Pułtusku 
uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi Boby – Gnojno, ul. Kolejowa 
oraz ul. Jana Pawła II.  

2. Uchwała Nr X/70/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 11 września 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Winnica – uchwała 
zostanie zrealizowana po podjęciu przez Radę Powiatu w Pułtusku uchwały sprawie pozbawienia 
kategorii drogi powiatowej drogi na odcinku „Górki Duże – Budy Zbroszki” (droga powiatowa Nr 
2434W „Nasielsk-Gnaty-Bulkowo”).  

 
Wszystkie uchwały Rady Powiatu podjęte w 2019r., 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.  
 
Uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej a uchwały stanowiące akty prawa 
miejscowego -  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 
Organy nadzoru nie wydały żadnych rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących uchwał podjętych 
 w 2019r.   
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VII. FINANSE POWIATU 
 

Budżet powiatu na 2019r. zakładał: 

  dochody w kwocie: 81.394.701,00zł  
na dzień 31 grudnia 2019r.  plan dochodów wynosił: 90.642.232,75zł,   

 wydatki w kwocie: 87.274.701,00zł  
na dzień 31 grudnia 2019r. plan wydatków wynosił: 99.401.553,75zł (w tym majątkowych 
21.383.770,00zł)  
Zrealizowane wpływy w wysokości 90.374.684,47zł oraz wydatki w wysokości 94.318.360,05zł  
Budżet po zmianach wynosi:  

 po stronie dochodów został zwiększony o 9.247.531,75zł, tj. 11,36% 

 po stronie wydatków został zwiększony o 12.126.852,75zł, tj. 13,90%.  
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VIII. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019R.  
 

 

Plan wydatków majątkowych w wysokości 21.383.770,00 zł został wykonany w kwocie 18.731.121,24zł, 
co stanowi 87,60% planu.  
 

Ponadto środki pozabudżetowe przeznaczone na realizację  zadań powiatowych to 
- 224.648,00zł – dofinansowanie ze środków PFRON na zakup samochodu typu mikrobus 
 z przeznaczeniem dla SOSW(80.000,00zł)  oraz na zakup autobusu dla ŚDS (144.648,00zł) .  
 

Poza tym w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Pułtuskim i Gminą Pułtusk 
przebudowano ul. Jana Pawła i al. Tysiąclecia. Liderem projektu jest Gmina Pułtusk.  
Na ww. zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.339.016,87zł z projektu pn. „Kompleksowa 
poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku  poprzez przebudowę ciągu ulic jako 
element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” (RIT).  
Okres realizacji zadania:2018-2019. Łączna wartość zadania 3.090.219,16zł. Nakłady poniesione w 
2019r. -3.055.779,16zł,  w tym 1.716.762,19zł – środki finansowe powiatu przekazane Gminie Pułtusk.  
 
 

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim: 

 z braku możliwości zrealizowania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku 
od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska” z uwagi  
na przedłużający się proces podpisania umowy z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie 
zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.  
Zadanie będzie realizowane w I połowie 2020r.  
Planowane nakłady wyniosą ok. 2.340.900zł , uzyskane dofinansowanie ok. 1.872.730zł (80%), 
wkład własny powiatu ok. 468.000zł  

 z przeniesienia do realizacji w 2020r. zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy 
jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” 
(dot. Domu Pomocy Społecznej w Obrytem i w Ołdakach). Zadanie realizowane na podstawie 
porozumienia zawartego z Gminą Pokrzywnica. Liderem Projektu jest Gmina Pokrzywnica. 
Planowane nakłady wynoszą ok. 872.000zł, uzyskane dofinansowanie ok.  698.400zł  (80%), wkład 
własny powiatu ok. 172.400zł .  

 z niezrealizowania zadań objętych projektem pn. „Regionalne partnerstwo samorządów 
Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji 
 i geoinformacji”. W dniu 7 marca 2019 r. Powiat Pułtuski przekazał wymagany wkład własny  
tj. 557.474,94 zł. W związku z niewykorzystaniem w roku 2019 r. środków na realizację projektu 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 23 grudnia 2019r. zwrotu 
dotacji  w wysokości 544.510,75 zł. Zadania objęte projektem będą realizowane w 2020r.  

 

W 2019r. zrealizowano następujące wydatki:  

Lp. Nazwa zadania Poniesione 
nakłady w 2019r. 

Uzyskane 
dofinansowanie 

Poczekalnia autobusowa  

1.  Budowa tymczasowej poczekalni 
autobusowej – poprawa warunków 
dla mieszkańców oczekujących na 
komunikację publiczną  
Okres realizacji zadania 2018 – 2019  
Łączne nakłady finansowe 
1.078.911,40 zł 

1.053.471,46zł  0,00zł 

Dom Pomocy Społecznej w  Pułtusku  

2.  Budowa budynku garażowo – 
gospodarczego zwiększenie 
powierzchni magazynowych z 

362.983,00zł  0,00zł 
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przeznaczeniem m.in. na magazyn 
techniczny , depozytowy oraz garaż 
dwustanowiskowy – Dom Pomocy 
Społecznej w Pułtusku 
Okres realizacji zadania 2018 – 2019  
Łączne nakłady: 671.712,00zł  

3.  Dokumentacja projektowa do 
przyłącza wodociągowego oraz 
przyłącza kanalizacyjnego do budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku  

5.800,00zł  0,00zł 

4.  Budowa przyłącza wodociągowego 
oraz przyłącza kanalizacyjnego do 
budynku Domu Pomocy Społecznej w 
Pułtusku 

75.276,00zł  0,00zł 

Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach  

5.  Dokumentacja projektowa do budowy 
windy w budynku wielokondygnacyjnym 
Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach  

4.490,00zł  0,00zł 

Zespół Szkół  im. B. Prusa w Pułtusku  

6.  Wykonanie dokumentacji technicznej 
dot. inwestycji pn. Roboty budowlane 
w budynku Zespół Szkół  im. B. Prusa 
w Pułtusku wraz z przebudową 
poddasza”  
Okres realizacji 2018 – 2019  
Łączne nakłady – 59 640,00zł  

59.040,00zł  0,00zł 

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem  

7.  Zakup patelni dla potrzeb Domu 
Pomocy Społecznej w Obrytem  

22.480,00zł  0,00zł 

8.  Zakup pralnicy dla potrzeb Domu 
Pomocy Społecznej w Obrytem  

33.210,00zł  0,00zł 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku   

9.  Zakup autobusu 10-cio i więcej 
miejscowego dostosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych z 
przeznaczeniem dla Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Pułtusku   

206.640,00zł 144.648,00 zł 
dofinansowanie ze 
środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych   

Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy w Pułtusku 

10.  Zakup dziewięciomiejscowego 
samochodu typu mikrobus 
przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych , w tym dwóch na 
wózkach inwalidzkich z przeznaczeniem 
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego im. A. Karłowicz w 
Pułtusku  

147.169,50zł 80 000,00 zł, 
dofinansowanie ze 
środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

11.  Realizacja przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej  w 
Pułtusku zadań wynikających z ustawy 
z dnia 15 grudnia  2016 r. o 

17.684,00zł 17.684,00zł – dotacja 
Wojewody 
Mazowieckiego  
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ustanowieniu „Programu modernizacji 
Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Ochrony 
Państwa w latach 2017-2020” w 
zakresie wyposażenia osobistego i 
ochronnego funkcjonariuszy oraz 
sprzętu informatyki i łączności (w tym 
zakup serwera na potrzeby Systemu 
Wspomagania Decyzji): 

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Pułtuskiego 

12.  Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla 
Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 
Pułtuskiego 

21.320,00zł 0,00zł 

Starostwo Powiatowe w Pułtusku 

13.  Zakup samochodu osobowego marki 
Skoda Octavia na potrzeby Starostwa 
Powiatowego  w Pułtusku 

118.180,50zł 0,00zł 

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

12.964,20 zł 0,00zł 

15.  Wykonanie dokumentacji na 
przebudowę, rozbudowę i zmianę 
sposobu użytkowania budynku B przy 
ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z 
przeznaczeniem na centrum 
opiekuńczo – mieszkalne dla osób 
niepełnosprawnych  

80.950,00zł  0,00zł 

16.  Odpłatne nabycie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej 
położonej w Pułtusku obręb 0024 dz. 
Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg 
Powiatowych 

797.250,88zł 0,00zł 

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku  

17.  Zakup samochodu osobowego dla 
Zarządu Dróg powiatowych w Pułtusku 

58.580,49zł 0,00zł 

ZADANIA DROGOWE 
przebudowano ok. 12 km dróg powiatowych o łącznej wartości 17.217.296,84 

(w tym dokumentacja projektowa)  
środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to 8.130.779,23zł  

18.  Przebudowa drogi powiatowej  
nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – 
Skórznice – Gąsiorowo na odcinku 
Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare - 
przebudowa ul. Mickiewicza w Pułtusku 
Okres realizacji 2018 – 2019  
Łączna długość przebudowanego 
odcinka– 6,850km, w roku 2019 
przebudowano - 2,287km 
Łączne nakłady – 8 938 889zł  

4.469.413,44zł 2.064.752,38zł- dotacja 
z Urzędu 
Marszałkowskiego  
Województwa 
Mazowieckiego   
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19.  Przebudowa drogi powiatowej nr 
2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów 
na odcinku w m. Klukowo oraz drogi 
powiatowej nr 3420W Klukowo-
Świerkowo 
Długość odcinka 5,089 km 

5.686.516,15zł 2.842.489,00zł - 
dotacja Wojewody 
Mazowieckiego   
 
300.000,00 zł- dotacja 
Gminy Świercze  

20.  Przebudowa drogi powiatowej nr 
2422W Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-
Gołymin Ośrodek na odcinku w m. 
Szyszki Włościańskie 
Długość odcinka 0,995km 

692.342,18zł 290.000,00 zł. dotacja z 
Urzędu 
Marszałkowskiego  
Województwa 
Mazowieckiego   

21.  Budowa mostu przez rzekę 
Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z 
przebudową drogi powiatowej nr 
3401W Kacice-Pokrzywnica-
Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-
Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-
Nowe Niestępowo 
Długość odcinka 1 km 

2.372.146,71zł 1.186.073,00zł- dotacja 
z Ministerstwa 
Infrastruktury  
 

22.  Przebudowa drogi powiatowej nr 
3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-
Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare-
Stare Bulkowo 
Długość odcinka 0,745 km 

316.997,20zł 58.448,00zł - dotacja z 
Ministerstwa 
Infrastruktury  
50.000,00 zł - dotacja z 
Gminy Winnica  

23.  Przebudowa drogi powiatowej nr 
3437W al. Tysiąclecia w Pułtusku 
Długość odcinka: 0,688 km 
Przebudowa drogi powiatowej nr 
3435W ul. Jana Pawła II w Pułtusku 
Długość odcinka: 0,841 km 
Okres realizacji  2018-2019 
Łączne nakłady 3.090.219,16 

3.055.779,16zł 1.339.016,85zł –udział 
środków pozyskanych 
w ramach tzw. RIT   
1.716.762,19 zł -  
kwota przekazana 
przez Powiat Pułtuski 
do Gminy Pułtusk – 
lidera projektu  

24.  Wykonanie dokumentacji 
projektowych na przebudowę dróg 
powiatowych, tj.:  
 

624.102,00zł 0,00zł 

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk – Psary” 
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica” 
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W na odcinku Strzegocin-Szyszki-Begno” 
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo” 
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419W na odcinku Kowalewice Włościańskie – 

Ostrzeniewo” 
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień” 
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416W na odcinku Pobyłkowo Małe – Piskornia” 
8. „Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi 

powiatowej nr 3433W  na odcinku Gostkowo-Obryte” 
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Obryte” 
10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec-Gościejewo” 
11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Błędostowo” 
12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Zatory – Mystkówiec-

Szczucin i Mystkówiec-Kalinówka – Pniewo” 
13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk ul. Stare Miasto” 
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IX. WAŻNIEJSZE WYDATKI REMONTOWE I BIEŻĄCE  
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU 

 
 

Lp. Nazwa zadania Wartość zadania Uzyskane 
dofinansowanie 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku 

1.  Remont zaplecza sanitarnego w celu 
przystosowania go do specjalnych 
potrzeb dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnościami z terenu 
powiatu pułtuskiego. 

79.000,00 zł  37.573,52zł 
dofinansowanie z 
Państwowego Funduszu 
Osób Niepełnosprawnych 

2.  Roboty budowlane w ramach 
„ Adaptacji pomieszczenia socjalno-
gospodarczego na salę terapeutyczną- 
Sala Doświadczania Świata” 

29 574,51 zł 0,00 z 

Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku 

3.  Remont pomieszczeń ślusarni i 
spawalni z przeznaczeniem na sale 
lekcyjne  

149.351,06 zł 0,00 zł 

4.  Zakup wyposażenia m.in.: stoły, biurka, 
krzesła, meble, urządzenie 
wielofunkcyjne, pilarka 

45.962,42zł   0,00zł 

5.  Zakup materiałów dydaktycznych, 
m.in. zestawy komputerowe, tablice 

41.341,60zł  0,00zł 

Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku 

6.  Bieżące prace remontowe  30 750,00 zł 0,00 zł 

7.  Zakup wyposażenia m.in. ławki, 
krzesła, biurka  

17.740,86zł  0,00zł 

8.  Zakup sprzętu sportowego  32.511,80zł  32.511,80zł – z 0,4% 
rezerwy części 
oświatowej subwencji 
ogólnej  

Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku 

9.  Zakupy wyposażenia (wentylator, 
rolety, spawarka, mikser, kolumna, 
mikrofon, szafki wiszące, szafa 
ubraniowa) 

8 468,05 zł 0,00zł  

10.  Zakupy wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych dla uczniów w ramach 
budżetu szkoły (fotel fryzjerski, 
suszarki, taborety, krzesła, stoliki) 

8 436,03 zł 0,00zł  

 
Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy w Pułtusku 

11.  Pozyskanie sprzętu nagłaśniającego 5.100,00zł  5.100,00zł -darowizna od 
Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób z 
Niepełnosprawnościami i 
Ich Rodzin „Skarb 
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Nadziei” przy SOSW w 
Pułtusku.   

12.  Pozyskanie strojów sportowych dla 
zawodników SOSW 

1.200,00zł  1.200,00zł -darowizna od 
Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób z 
Niepełnosprawnościami i 
Ich Rodzin „Skarb 
Nadziei” przy SOSW w 
Pułtusku.  

13.  Doposażenie w sprzęt sportowy sali 
sportowo-rekreacyjnej SOSW 

2.000,00zł 2.000,00zł -darowizna od 
Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób z 
Niepełnosprawnościami i 
Ich Rodzin „Skarb 
Nadziei” przy SOSW w 
Pułtusku.  

14.  Doposażenie placu zabaw w SOSW 4.391,50zł  4.931,50zł - darowizna od 
Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób z 
Niepełnosprawnościami i 
Ich Rodzin „Skarb 
Nadziei” przy SOSW w 
Pułtusku.  

15.  Doposażenie siłowni wewnętrznej 
SOSW 

3.000,00zł 3.000,00zł - środki z 
Funduszu Prewencyjnego  
WARTY  

Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku 

16.  Wymiana wykładzin podłogowych  
w pokojach  

22.204,80zł  0,00 zł 

17.  Klimatyzatory do pomieszczeń terapii  
i rehabilitacji 

16.500,00zł  13.200,00zł – dotacja 
celowa od Wojewody 
Mazowieckiego 

18.  Zakup łóżek rehabilitacyjnych  21.700,00zł  17.360,00zł - dotacja 
celowa od Wojewody 
Mazowieckiego 

19.  Zakup wyposażenia do pralni  10.337,93zł  8.035,00zł dotacja celowa 
od Wojewody 
Mazowieckiego 

20.  Zakup wyposażenia do gabinetu 
pielęgniarskiego  

23.101,95zł  10.468,00zł dotacja 
celowa od Wojewody 
Mazowieckiego 

21.  Zakup krzeseł do stołówki   7.840,00zł  6.177,00zł dotacja celowa 
od Wojewody 
Mazowieckiego 

22.  zakup wyposażenia do kuchni  9.892,28zł  0,00zł 

23.  Zakup komputera do księgowości  5.100,00zł  0,00 zł 

Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach 

24.  Remont kominów wentylacyjnych  60.000,00zł   36.000,00 zł -  dotacja 
celowa od Wojewody 
Mazowieckiego  
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25.  Remont łazienek i podłóg w 
budynku ,,Rodzinka” Domu Pomocy 
Społecznej w Ołdakach  

48.000,00zł  28.000zł -  dotacja celowa 
od Wojewody 
Mazowieckiego 

26.  Bieżące prace remontowe ,malowanie 
pomieszczeń Domu,  

33.663,78 zł 0,00 zł 

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem 

27.  Remont podłóg z wymianą windy 
osobowej 

578 657,39zł 218 915,48 zł 
dofinansowanie PFRON 

28.  
 

Remont kuchni 131 760,00zł 98 740,00 zł 
dotacja celowa od 
Wojewody 

29.  
 

Remont instalacji przyzywowej 39 572,79zł 29 660,00 zł 
dotacja celowa od 
Wojewody 

30.  Zakup dwóch szaf chłodniczo - 
mroźniczych 

16 284,04zł 11 170,00 zł 
dotacja celowa od 
Wojewody 

31.  Zakup pralnicy przemysłowej 33 210,00zł 0,00 zł 

32.  Zakup krzeseł do pokojów mieszkalnych 
oraz krzeseł i stołów na wyposażenie 
stołówki 

47 300,00zł 32 430,00 zł 
dotacja celowa od 
Wojewody 

33.  Zakup łóżek rehabilitacyjnych 71 460,00 zł. 49 000,00 zł. 
dotacja celowa od 
Wojewody 

34.  Zakup materacy łóżkowych 10 000,00zł 0,00 zł 

35.  Wykonanie mebli do kuchenki 
podręcznej na Bloku B-parter oraz 
mebli w pomieszczeniach biurowych 

68 700,00zł 0,00 zł 

36.  Zakup sprzętu AGD do wyposażenia 
kuchenki podręcznej na Bloku B-parter 

7 288,00zł 0,00zł 

37.  Wykonanie profesjonalnej chłodni w 
pomieszczeniu magazynowym 

9 717,00zł 0,00zł 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku  

38.  Przekazanie przez Powiat w użyczenie 
garażu blaszanego na potrzeby nowo 
zakupionego autobusu  

4.750zł 0,00zł 

39.  Zakup wyposażenia, tj. m.in.: sprzęt 
komputerowy, meble, namiot 
ogrodowy, ławki, stoły 

61.211,28zł 0,00 

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku 

40.  Remont schodów i podjazdu przed 

urzędem 

35.005,80zł 0,00 zł 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku  

41.  Zakup 8 zestawów komputerowych wraz 

z oprogramowaniem  

34.014,86zł 5.121,92zł – w ramach 

kosztów obsługi programu 

„Aktywny samorząd” 

finansowanego ze środków 

PFRON 

42.  Zakup 4 szt. urządzeń wielofunkcyjnych 5.244,19zł 680,00zł  w ramach 
kosztów obsługi programu 
„Aktywny samorząd” 
finansowanego ze środków 
PFRON 

1 520,00 zł w ramach 
kosztów obsługi programu 
„Zajęcia klubowe WTZ” 
finansowanego ze środków 
PFRON 

43.  Zakup m.in.:  oprogramowania – 

Windows Serwer 2012,  niszczarek  

6.923,00zł  0,00 zł 

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku  

44.  Wydatki  związane z bieżącym 
i zimowym utrzymaniem dróg  

302.674,85zł  0,00 zł 

Komenda  Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku  

45.  Zakup 9 kompletów ubrań specjalnych 
typu NOMEX dla KPPSP w Pułtusku 

32.091,93 zł 28.882,74 zł -  dotacja 
WFOŚiGW zł 
3.209,19 zł – środki własne 
powiatu pułtuskiego 

46.  Przekazanie przez Powiat Pułtuski  
dofinansowania na remont dachu nad 
częścią garażową strażnicy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej               
w Pułtusku, w tym wykonanie audytu 
energetycznego, kosztorysu i 
dokumentacji projektowej  

55.000,00zł   

Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku  

47.  Przekazanie przez Powiat Pułtuski 
dofinansowania na zakup samochodu 
służbowego  

12 000,00zł 0,00zł  

 

  



   21 

RAPORT O STANIE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA ROK 2019 
 

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.XII. 2016r.) 

2. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą 
do roku 2019 (Uchwała Nr XXVII/155/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 września 
2012r. ) 

3. Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 
2011-2020 (Uchwała Nr XVIII/83/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5.12.2011r.) 

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 2018-2020 
(Uchwała Nr XXXVIII/222/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27.03.2018r.) 

7. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie w Powiecie Pułtuskim na lata 2016 – 2020 (Uchwała Nr XIV/80/2016 z Rady 
Powiatu w Pułtusku dnia 29.01.2016r.) 

8. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2017-
2020" (Uchwała nr XXX/173/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19.06.2017r.) 

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 września 2019r.)  

10. Program Współpracy na rok 2019 został przyjęty przez Radę Powiatu w Pułtusku Uchwałą   
Nr II/ 20/ 2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 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 2019.  
 

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 
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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 
 
 
W ROKU 2019 ZREALIZOWANO ZAŁOŻONE W STRATEGII NASTĘPUJĄCE CELE STRATEGICZNE: 
 

 Rozwój edukacji publicznej i poprawa jakości kształcenie -  doskonalenie zawodowe uczniów, 
rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz realizacja projektów w zakresie mobilności 
zagranicznych. Ponadto doposażono pracownie przedmiotowe w materiały dydaktyczne oraz 
nowe wyposażenie. Zadania te zostały zrealizowane dzięki wsparciu w dużej mierze środków 
pozyskanych w ramach projektów z Unii Europejskiej.  

 Drogi publiczne – przebudowano ok. 12 km dróg powiatowych. Środki na ten cel zostały w 40% 
pozyskane ze źródeł zewnętrznych. 

 Promocja i ochrona zdrowia mieszkańców powiatu – zostały zabezpieczone usługi zdrowotne 
dla mieszkańców powiatu przez Szpital Powiatowy Gajda-Med w Pułtusku z konkursów 
ogłaszanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia m.in. rehabilitacja lecznicza, kardiologiczna i 
ogólnoustrojowa. Świadczone są usługi zdrowotne na 11 oddziałach szpitalnych i w zakresie 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – 22 poradnie specjalistyczne.  
Wykonane zostały inwestycje m.in. remont nowego oddziału detoksacyjnego, zakup 10 łóżek 
elektrycznych, zakup kolonoskopu, przebudowa, modernizacja lądowiska. 

 Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona środowiska naturalnego – 
przeprowadzono remont zmodernizowanego wcześniej wału przeciwpowodziowego oraz 
naprawiono śluzę przy Domu Polonii w Pułtusku, doposażono magazyn przeciwpowodziowy w 
9 plandek ochronnych oraz mobilny zestaw nagłaśniający. Zakupiono dla Powiatowej Straży 
Pożarnej 9 kompletów ubrań ochronnych typu nomex.  

 Rozpoczęto realizację projektu odnawialne źródła energii, dzięki któremu zamontowane 
zostaną kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne w Domach Pomocy Społecznej w 
Ołdakach i Obrytem. 

 Zapewnienie efektywnej pomocy społecznej, skutecznej polityki prorodzinnej  oraz wsparcie 
osób z niepełnosprawnościami – powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 
Wsparcia Społecznego „Jan-POL” w Świeszewie gm. Świercze, w którym zatrudnienie znalazło 
12 osób z niepełnosprawnościami. 
 

W latach kolejnych ważnymi zadaniami wynikającymi ze Strategii dla powiatu pułtuskiego będzie 
przeprowadzenie remontów budynków szkolnych, w tym modernizacja pomieszczeń; zwiększenie 
dostępności, w szczególności osób z niepełnosprawnościami do pomocy społecznej oraz dalsza 
budowa i modernizacja dróg powiatowych i powiatowo-gminnych. 
 
Działania podejmowane przez Powiat Pułtuski są zgodne ze Strategią Rozwoju Powiatu i mają za 
zadanie realizację celów w niej zawartych. W dalszych częściach opracowania zawarta jest informacja 
obrazująca realizację zadań w poszczególnych obszarach. 
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XI. EDUKACJA PUBLICZNA 
 

Samorząd Powiatu Pułtuskiego w roku 2019 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 

 

             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. 
          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. 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku jest placówką oświatową udzielającą bezpłatnej 
pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom oraz szkołom, przedszkolom i 
placówkom z terenu Powiatu Pułtuskiego. W ramach działalności statutowej Poradnia prowadzi: 

 działalność konsultacyjno-diagnostyczną ukierunkowaną na rozpoznawanie problemów 
rozwojowych, emocjonalnych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, wskazywanie ich potencjału, 
mocnych stron i obszarów wymagających usprawniania, prowadzoną przez specjalistów 
kierunkowych: psychologów, pedagogów (pedagog specjalny, oligofrenopedagoga, surdopedagog, 
tyflopedagog, pedagog resocjalizacji), logopedów (neurologopeda, surdologopeda) oraz 
doradców zawodowych. W roku 2019 przeprowadzono 924 konsultacje i 1092 diagnozy; 

 działalność opiniująco-orzeczniczą (wydaje informacje, opinie i orzeczenia, udziela porad  
i wskazówek do pracy z dzieckiem). W  2019 roku wydano 410 opinii,  171 orzeczeń i 81 informacji,  

 działalność terapeutyczną (terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, terapia Metodą 
Integracji Sensorycznej i EEG Biofeedback, rehabilitacja ruchowa, zajęcia z zakresu doradztwa – 
edukacyjno-zawodowego). W roku 2019 terapią na terenie Poradni objętych zostało 205 
dzieci/uczniów;  
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 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; 

 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w roku 2019 korzystało  z niego 25 dzieci do 7r.ż.  
Poradnia, jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, realizowała w 2019r. 
program kompleksowego wspierania rodzin ,,Za życiem”, w ramach którego organizowała 
wielokierunkowe wsparcie terapeutyczne dla 44 dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych 
niepełnosprawnością oraz ich rodziców.  
Zatrudniano lekarzy specjalistów: neurologa i psychiatrę dziecięcego, którzy prowadzili działalność 
konsultacyjną dla 42 dzieci. 
 

FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH 
 

Podstawowym źródłem finansowania zadań oświatowych jest część oświatowa subwencji 
ogólnej. Roczny poziom subwencji oświatowej w roku szkolnym 2018/2019 kształtował   się 
odpowiednio: 

 w 2018r. – 18 040 124,00 zł  

 w 2019r.  – 18 878 504,00 zł 
Wysokość subwencji oświatowej dla powiatu uzależniona jest od liczby uczniów w danym roku 
szkolnym. Zasady jej naliczania określa corocznie stosowne rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej. Standard finansowy A (algorytm podstawowy) w roku szkolnym 2018/2019 wynosił 
odpowiednio: 

 w 2018r. – 5 409,1141 zł 

 w 2019r. – 5 568,5657 zł 
 

LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PUŁTUSKI  
 

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

danych SIO na 30 września 2019r.  
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Liczba etatów nauczycielskich wg stopnia awansu zawodowego z podziałem na szkoły 

prowadzone przez Powiat Pułtuski wg stanu na 30 września 2019r. 

 

Szkoła / Stopień 
awansu 

zawodowego 

 
Stażysta 

 
Kontraktowy 

 
Mianowany 

 
Dyplomowany 

 
Ogółem 

Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Piotra Skargi  

 
1,76 

 
1 

 
1,63 

 
31,71 

 
36,10 

Zespół Szkół 
Zawodowych im. 

Jana 
Ruszkowskiego  

 
2,61 

 
6 

 
11,27 

 
31,56 

 
51,44 

 
Zespół Szkół im. 
Bolesława Prusa 

 
2 

 
4,64 

 
6 

 
19,89 

 
32,53 

Poradnia 
Psychologiczno-

Pedagogiczna  

 
1 

 
0 

 
3 

 
8,75 

 
12,75 

Specjalny 
Ośrodek 
Szkolno-

Wychowawczy 
im. Anny 
Karłowicz 

 
 

9 

 
 

8,5 

 
 

12,33 

 
 

46,33 

 
 

76,16 

Razem:  16,37  20,14 34,23 138,24 208,98 

 

 

Liczba etatów administracji i obsługi z podziałem na szkoły prowadzone przez Powiat Pułtuski     

wg stanu na 30 września 2019r. 

 
Szkoła/ 

stanowiska 

 
Liceum 

Ogólnokształcące 
im. Piotra Skargi 

 
Zespół Szkół 
Zawodowych 

im. Jana 
Ruszkowskiego 

 
Zespół 

Szkół im. 
Bolesława 

Prusa 

 
Poradnia 

Psychologiczno-
Pedagogiczna 

Specjalny 
Ośrodek 
Szkolno-

Wychowawczy 
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Średnie wyniki egzaminów maturalnych 

   

49,57%

31,60%

56,00%

62,00%

20,00%

33,18% 32,97%

48,00%

53,75%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI JĘZYK NIEMIECKI

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku 

ROK SZKOLNY 2017/2018 ROK SZKOLNY 2018/2019

66,83%
71,52%

82,53%

63,71%

98,00%

60,21% 62,97%
73,00%

64,44% 61,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI JĘZYK NIEMIECKI

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku

ROK SZKOLNY 2017/2018 ROK SZKOLNY 2018/2019



   27 

RAPORT O STANIE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA ROK 2019 
 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,83%

28,88%

50,62% 49,67%

38,84%
34,88%

46,29%

58,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI

I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych                  
im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

ROK SZKOLNY 2017/2018 ROK SZKOLNY 2018/2019

51,96%
49,60%

69,83%

57,00%

40,93%

49,74%

65,88%

76,80%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ROSYJSKI

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego                     
w Pułtusku

ROK SZKOLNY 2017/2018 ROK SZKOLNY 2018/2019



   28 

RAPORT O STANIE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA ROK 2019 
 

W 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 62/2019 z dnia 6 marca 2019r.,  przeznaczono kwotę 
85 243,00 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski. 

 

Szkoła/placówka LO ZSZ ZS SOSW PP - P Ogółem 

Formy doskonalenia zawodowego kwota 
(zł) 

kwota 
(zł) 

kwota 
(zł) 

kwota 
(zł) 

kwota 
(zł) 

kwota 
(zł) 

1. 

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. 

4.852,00 10.820,00 10.137,00 13.650,00 15.000,00 54.459,00 

2. 

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

3.500,00 8.677,00 4.500,00 6.728,00 - 23.405.00 

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. 

- - - - 7.379,00 7.379,00 

Razem:    8352,00 19.497,00 14.637,00 20.378,00 22.379,00 85.243,00 

 

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

1) studia podyplomowe z zakresu: oligofrenopedagogika, rewalidacja dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, informatyka, logistyka, matematyka, bezpieczeństwo i higiena pracy, 
bibliotekoznawstwo, muzyka, przedsiębiorczość, przygotowanie pedagogiczne, marketing 
i reklama, integracja sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; 

2) kursy kwalifikacyjne, seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia oraz inne formy 
doskonalenia zawodowego z zakresu: nowej podstawy programowej, prawa oświatowego, 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podnoszenia jakości edukacji matematycznej, 
wzmacnianie kompetencji wychowawczych, kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów. 
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W roku szkolnym 2018/2019 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 

Wiesław Kołakowski dotacja Powiatu 

 3 Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna Pio 

Katarzyna Sieczkowska dotacja Powiatu – 
wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka 

 4  Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 
Aleksandra Kaczyńska 

Aleksandra Kaczyńska dotacja Powiatu – 
wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka; 
wykreślona z ewidencji 
Starosty Pułtuskiego  
16.07.2019r. 

 
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 stypendium 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 2019 przyznał stypendia 92 uczniom na łączną kwotę 72 000,00 zł (w roku 
2018 – stypendia przyznano 88 uczniom na łączną kwotę 71.200zł).   

Stypendia za wybitne wyniki w nauce otrzymało: 

 32 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku na kwotę 25 600,00 zł (w roku 
2018 stypendia otrzymało 52 uczniów)  

 39 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku na kwotę 31 200,00 zł 
(w roku 2018 stypendia otrzymało 25 uczniów)  

 13 uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku na kwotę 10 400,00 zł (w roku 2018 stypendia 
otrzymało 7 uczniów)  
Stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne otrzymała: 

 1 uczennica Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku na kwotę 800,00 zł 
Stypendia za osiągnięcia wysokich wyników sportowych otrzymało: 

 3 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku na kwotę 2 300,00 zł (w roku 
2018 stypendium otrzymał 1 uczeń)  

 3 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku na kwotę 1 400,00 zł 
 (w roku 2018 stypendium otrzymało 3 uczniów)  

 1 uczeń Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku na kwotę 300,00 zł 
 



   30 

RAPORT O STANIE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA ROK 2019 
 

KONKURSY, POWIERZENIA STANOWISK DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH 
PRZEZ POWIAT PUŁTUSKI 
 

W lipcu 2019r. przeprowadzono konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół 
 i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pułtuski. 

W wyniku konkursów wyłoniono kandydatów na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 
im. P. Skargi, Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku. 
Komisji konkursowej nie udało się wyłonić kandydatów na stanowisko dyrektora  Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego. 
Zarząd Powiatu powierzył stanowisko dyrektora:  

 stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi – Pani Annie Majewskiej (uchwała 
Zarządu Powiatu Nr 141/2019 z dnia 17 lipca 2019r.)  ; 

 stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz – Pani 
Aldonie Iniarskiej (uchwała Zarządu Powiatu Nr 139/2019 z dnia 17 lipca 2019r.); 

 stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – Pani Dorocie Orłowskiej (uchwała 
Zarządu Powiatu Nr 140/2019 z dnia 17 lipca 2019r.); 

 stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego , zgodnie z art. 63 
ust.12 ustawy Prawo oświatowe tj. w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny 
i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, - Pani Annie Kmiołek -Gizarze (uchwała Zarządu 
Powiatu  Nr 150/2019   z dnia 9 sierpnia 2019r. ); 

 stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zgodnie z art. 63 ust.12 ustawy 
Prawo oświatowe tj. w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny   i po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, - Pani Agnieszce Kowalskiej (uchwała Zarządu Powiatu  Nr 
151/2019  z dnia 9 sierpnia 2019r.). Stanowiska zostały powierzone na okres 5 lat. 
 
 

PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 
POWIATU 
 
Zaplanowany do realizacji na 2019 r. limit wydatków bieżących na projekty edukacyjne objęte 
Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 1 375 914 zł został zrealizowany w kwocie 1 081 462,72 zł, 
co stanowi 78,60% planowanego limitu na 2019 r. 
 
„Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”  
Wartość projektu – 378.863zł , w tym: 

 dotacja z Unii Europejskiej – 344 538,00zł  

 wkład własny – 34 325,00  
Okres realizacji projektu 01.09.2018r. – 30.06.2020r.  
na rok 2019 w wysokości 276 136,00 zł. został wykonany w wysokości 199 715,46 zł 
 
Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie na 2019 r. zostały wykonane zgodnie z założeniami 
projektu.  
 
Wydatki zrealizowane w 2019r.  

Lp. Nazwa wydatku Liczba 
uczestników 

Poniesione 
wydatki  

1. Szkolenia dla uczniów z zakresu kompetencji 
kluczowych  

220 uczniów 2.200,00zł 

2. Szkolenie dla uczniów z zakresu zarządzania czasem, 
skutecznego uczenia się  

110 uczniów 500,00zł 
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3. Organizacja wyjazdów edukacyjnych  159 uczniów 11.480,00zł 

4. Organizacja dwugodzinnego wykładu otwartego  
dla uczniów z zakresu nauk przyrodniczych 

95 uczniów 799,50zł 

5. Przeprowadzenie zajęć z uczniami –laboratoriów 
 z geografii, fizyki i języka angielskiego oraz kół 
zainteresowań dziennikarskiego, społecznego, 
matematycznego i informatycznego (wynagrodzenie 
nauczycieli) 

147 uczniów 49.079,40zł 
 

6. Zakup materiałów dydaktycznych na laboratoria  
z geografii, fizyki i jęz. angielskiego.  

Dla osób 
uczestniczących 

w realizacji 
projektu 

3.544,00zł 

7. Zakup wyposażenia do pracowni geograficznej  
i fizycznej w LO im. P. Skargi w Pułtusku 

 91.950,11zł 

8. Realizacja zajęć z cyberprzestrzeni, rozwijających 
kompetencje informatyczne wśród uczniów i 
nauczycieli 

220 uczniów  
i 20 nauczycieli 

1.749,60zł 

9. Organizacja dwóch szkoleń dla nauczycieli z zakresu 
stosowania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym  
i z zakresu stosowania nowatorskich form i metod pracy 
dydaktycznej  

20 nauczycieli 1.438,00zł 

11.  Wydatki poniesione w ramach kosztów pośrednich 
 na wynagrodzenia dla personelu projektu oraz zakup 
drukarki  

2 osoby  36.974,85zł 

Zrealizowane wydatki w latach 2018 – 2019 stanowią  65,63% łącznych nakładów finansowych  
 
„Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i 
nauczycieli”  
Wartość projektu – 581 392,28 zł - dotacja z Unii Europejskiej  
Okres realizacji projektu 01.09.2019r. – 30.06.2020r.  
Plan na rok 2019 w wysokości 183 614,00 zł został wykonany w wysokości 168 800,46 zł, tj. 91,93%.  
 
Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie na 2019 r. zostały wykonane zgodnie z założeniami 
projektu.  
 
Wydatki zrealizowane w 2019r.  

Lp. Nazwa wydatku Liczba uczestników Poniesione 
wydatki 

1. Zarządzanie projektem (wynagrodzenie 
personelu obsługującego projekt): 

3 osoby  
9 827,39 zł 

2. Zakup biletów lotniczych na staż zagraniczny  
w Lizbonie organizowany dla uczniów 
 w terminach: od 15.01 do 1.02.2020  
i od 2.02 do 15.02.2020 

40 uczniów z ZSZ 
im.J.Ruszkowskiego,  

15 uczniów z ZS 
im.B.Prusa 

+ 6 opiekunów 

79 605,00 zł 

3. Zakup książek dla uczestników projektu: 
1) Rozmówki polsko-portugalskie 
2) Przewodnik po Lizbonie 

55 uczniów 
17 nauczycieli 

 

2 872,80 zł 

4. Koszty organizacji Mobilności za granicą w 
dniach 19.01.2020- 1.02.2020 zgodnie z 
zawartą umową z  Casa Da Educacao – 
 1 płatność. 

30 uczniów z ZSZ 
im.J.Ruszkowskiego  

+ 3 opiekunów  

76 495,27 zł 
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 „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” 
Wartość projektu- 1 418 577,48 zł, w tym:  

 dotacja z Unii Europejskiej- 1 276 377,48zł 

 wkład własny - 142 200,00 zł 
Okres realizacji: 02.10.2017r. – 30.09.2019r. 
Plan na rok 2019 w kwocie 550 529,00 zł został wykonany w wysokości 430 538,70 zł.  
Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie na 2019 r. zostały wykonane zgodnie z założeniami 
projektu.  
 
 
Wydatki zrealizowane w 2019r.  

Lp. Nazwa wydatku Liczba uczestników Poniesione 
wydatki 

1. Zarządzanie projektem (wynagrodzenia 
personelu obsługującego projekt): 
 

10 osób 60.198,14zł 
 
 

2. Zakupy rzeczowe (artykuły biurowe, środki 
czystości, materiały promocyjne, koszty 
transportu i inne): 

Dla osób 
uczestniczących w 
realizacji projektu 

11.769,68zł 
 

 Usługi (usługa gastronomiczna) dla 
uczestników konferencji podsumowującej 
projekt 

Uczestnicy 
konferencji 

podsumowującej 
projekt 

2.850,00zł 
 

 Staże i praktyki (zakup strojów ochronnych dla 
uczestników staży  i praktyk, badania lekarskie, 
szkolenia BHP oraz catering na szkolenia, zwrot 
kosztów dojazdu, obiady dla 
stażystów/praktyków, wynagrodzenie 
opiekunów staży/praktyk, stypendia dla 
stażysty i praktykanta, prelegent w ramach 
sieci współpracy, zakupy na przerwę kawową 
w ramach spotkań sieci współpracy):  
 

66 uczniów 263.202,77zł 

1.  Dodatkowe zajęcia (kurs barmański I stopnia, 
kurs baristy i klipera, kurs sommelierski, kurs 
makijażu podstawowego, kurs kreatora 
wizerunku ślubnego, stroje ochronne i artykuły 
niezbędne do realizacji kursu makijażu 
podstawowego i kreatora wizerunku ślubnego, 
warsztaty oceny jakości, warsztaty kulinarne, 
zakup artykułów spożywczych i innych 
materiałów niezbędnych na zajęcia, catering 
oraz zakupy na przerwę kawową, warsztaty 
kompetencji społecznych, kurs cukierniczy oraz 
zakup niezbędnych akcesoriów do realizacji 
kursu cukierniczego 

119 uczniów 92.518,11zł  

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2019 r. wyniósł  47 400,00 zł 
(udostępnienie sal do prowadzenia zajęć dodatkowych). 
Zrealizowane wydatki w latach 2017 – 2019 stanowią  90,60% łącznych nakładów finansowych  
  



   33 

RAPORT O STANIE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA ROK 2019 
 

„TIK w nauczaniu matematyki” 
Wartość projektu – 434 625,07 zł, w tym:   

 dotacja z Unii Europejskiej – 384 225,07 zł 

 wkład własny – 50 400,00 zł 
Okres realizacji: 1.08.2017r. - 30.06.2019r 
Plan na rok 2019 w kwocie 74 380,00 zł został wykonany w wysokości 69 504,64 zł.  
Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie na 2019 r. zostały wykonane zgodnie z założeniami 
projektu.  
 
Wydatki zrealizowane w 2019r.  

Lp. Nazwa wydatku Liczba uczestników Poniesione 
wydatki 

1. Zarządzanie projektem (wynagrodzenie 
personelu obsługującego projekt): 
 

5 osób  
19.602,64 zł 

 

2. Zakupy rzeczowe (artykuły biurowe, materiały 
promocyjne, środki czystości i inne): 
 

Dla osób 
uczestniczących w 
realizacji projektu 

2.621,51 zł 
 

3. Usługi (realizacja umowy dotyczącej organizacji 
podsumowującej projekt): 

Dla uczestników 
konferencji 

podsumowującej 
projekt 

1.900,00 zł 
 

4. Zajęcia dodatkowe, wyjazdy edukacyjne  
(zajęcia wyrównawcze  z matematyki, 
warsztaty z ICT, warsztaty rozwoju osobistego, 
zakup materiałów papierniczych na zajęcia  
i warsztaty, wyjazdy edukacyjne wraz 
 z wyżywieniem, catering oraz zakupy na 
przerwę kawową):  

251 uczniów 43.835,96 zł 
 

5. Wsparcie nauczycieli – moderowanie sieci 
współpracy  i samokształcenia nauczycieli 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 
podniesienie kompetencji cyfrowych 
nauczycieli (wynagrodzenie moderatora sieci 
wsparcia nauczycieli, usługa cateringowa, 
artykuły biurowe oraz materiały na spotkania 
sieci współpracy): 

30 uczestników 1.544,53 zł 

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2019 r. wyniósł  12 757,50 zł 
(udostępnienie sal do prowadzenia zajęć dodatkowych). 
Zrealizowane wydatki w latach 2017 – 2019 stanowią  98,73% łącznych nakładów finansowych  
 
„Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia               
i rozwoju społeczno – zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz                
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku”. 
 
Wartość projektu – 236 954,44 zł, w tym: 

 dotacja z Unii Europejskiej: 170 716,49 zł 

 wkład własny: 66 237, 95 zł 
Okres realizacji: 18.09.2017r. - 30.06.2019r.  
Plan roku 2019 w kwocie 42 827,00 zł wykonany został w wysokości 42 826,31zł.  
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Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie na 2019 r. zostały wykonane zgodnie z założeniami 
projektu.  
 
Wydatki zrealizowane w 2019r.  

Lp. Nazwa wydatku Liczba uczestników Poniesione 
wydatki 

1. Zakup pomocy dydaktycznych 
 na zajęcia 

Dla osób uczestniczących w realizacji 
projektu 

8.882,52 zł 
 
 

2. Wyjazdy edukacyjne  dla uczniów 
(do Centrum Nauki Kopernik, do 
Zakładu Krawieckiego ,,Ciekawe 
Szycie”, do Centrum Artystycznego 
,,Sztukarnia”, do Dzierżenina) 

80 uczniów 
26 nauczycieli 

- Centrum Nauki Kopernik w 
Warszawie(30 U, 10 N); 
- Zakład Krawiecki ,,Ciekawe Szycie” 
w Warszawie (15 U, 5 N); 
- Centrum Artystyczne ,,Sztukarnia” 
w Warszawie (15 U, 5 N); 
- Plenerowe Warsztaty Rzeźbiarskie 
w Dzierżeninie (20 U, 6 N) 

13.200,00 zł 
 

3. Wynagrodzenia i pochodne  ZUS 
nauczycieli (za prowadzenie zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych 
 z matematyki, zajęć 
pozalekcyjnych z technologii 
informacyjno-komunikacyjnej 
„Bezpieczny uczeń w cyfrowym 
świecie”, warsztatów 
gastronomicznych, warsztatów 
krawieckich, warsztatów 
edukacyjno-zawodowych, zajęć 
 z zakresu terapii polisensorycznej, 
projektu interdyscyplinarnego) 

41 uczniów uczestniczących  
zajęciach 

7 nauczycieli prowadzących zajęcia 
- zajęcia dydaktyczno-wyrownawcze   
z matematyki (6 U, 1 N); 
- zajęcia pozalekcyjne TIK 
,,Bezpieczny uczeń  w cyfrowym 
świecie”    (7U, 1 N); 
- warsztaty gastronomiczne  (6 U, 1 
N); 
- warsztaty krawieckie   (6 U, 1 N); 
- warsztaty edukacyjno-zawodowe 
(6 U, 1 N); 
- zajęcia z zakresu terapii 
polisensorycznej  (5 U, 1 N); 
- realizacja projektu 
interdyscyplinarnego  (5 U, 1 N). 

6.569,49 zł 
 

4. Wydatki pośrednie (wynagrodzenia  
i pochodne ZUS dla koordynatora, 
asystenta koordynatora, obsługi 
kadrowej, obsługi księgowej) 

4 osoby  14.174,30 zł 

Wkład własny niepieniężny (koszt udostępnienia sal, opieka pedagogiczna) na realizację powyższego 
projektu w 2019 r. wyniósł 20 325,80 zł.  
Zrealizowane wydatki w latach 2017 – 2019 stanowią  100% łącznych nakładów finansowych  
 
„Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” 
Wartość projektu – 300 900,00 zł, w tym: 

 dotacja z Unii Europejskiej - 247 350,00 zł 

 wkład własny - 53 550,00 zł 
Okres realizacji 01.09.2017r. – 30.06.2019r. 
Plan na rok 2019 w wysokości 63 257,00 zł został wykonany w wysokości 40 658,91 zł 
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Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie na 2019 r. zostały wykonane zgodnie z założeniami 
projektu.  
 
Wydatki zrealizowane w 2019r.  

Lp. Nazwa wydatku Liczba uczestników Poniesione 
wydatki 

1. Szkolenia za zakresu kompetencji kluczowych 
postaw i umiejętności wśród uczniów: 

szkolenie z zakresu 
kompetencji kluczowych 

121 uczestników  

2.850,00zł 
 

szkolenie z zakresu 
zarządzania czasem, 

skutecznego uczenia się 
125 uczestników  

2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów (laboratoria z chemii, biologii, języków 
obcych, koła zainteresowań, wykład z zakresu 
biotechnologii): 

laboratoria z chemii, 
biologii, języków obcych, 

koła zainteresowań  
100 uczestników  

17.666,38zł 

wykład z zakresu 
biotechnologii 

168 uczestników  

3. Rozwijanie kompetencji informatycznych wśród 
uczniów (spotkanie na temat cyberprzestrzeni): 

 
120 uczestników   

2.250,00zł 

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli (szkolenie z zakresu 
metody eksperymentu i metody projektu dla 
nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego 
 im. P. Skargi, zakup artykułów spożywczych na 
przerwy kawowe podczas szkolenia): 

 
 
 

13 uczestników   

1.012,50zł 

5. Zarządzanie projektem (wynagrodzenie 
personelu obsługującego projekt): 

2 osoby  
16.880,03zł 

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2019 r. wyniósł  18 700 zł 
(udostępnienie sal do prowadzenia zajęć dodatkowych). 
Zrealizowane wydatki w latach 2017 – 2019 stanowią  90,86% łącznych nakładów finansowych  
 
„Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w Powiecie Pułtuskim” Partnerzy 
projektu: Gmina Pułtusk, Gmina Świercze, Gmina Winnica, Gmina Zatory 
Wartość projektu – 622.982, w tym: 

 dotacja z Unii Europejskiej – 544 942,00zł  

 wkład własny- 78 040,00 zł 
Okres realizacji: 01.05.2017r. – 30.04.2019r. 
Plan na rok 2019  w kwocie 138 371,00 zł został wykonany w wysokości 85 021,32 zł, 
 
Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie na 2019 r. zostały wykonane zgodnie z założeniami 
projektu.  
 
Wydatki zrealizowane w 2019r.  

Lp. Nazwa wydatku Liczba 

uczestników 

Poniesione 

wydatki 

1. Uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno – 

zawodowych, w placówce biorącej udział  

2 uczestników 

studiów 

podyplomowych 

112,00 zł 
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Wkład własny niepieniężny (koszt udostępnienia sal, opieka pedagogiczna) na realizację powyższego 
projektu w 2019 r. wyniósł 25 849,28 zł.  
Zrealizowane wydatki w latach 2017-2019 stanowią 90,21% łącznych nakładów.  
 
 

„Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusku 
funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno -  rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu 
pułtuskiego” 
Plan wydatków na rok 2019 w wysokości 46 800 zł został wykonany przez Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną w Pułtusku w kwocie 44 396,92 zł, co stanowi 94,87% planu.Łączne nakłady finansowe 
na realizację projektu w latach 2017-2021 wynoszą 239 160 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2017-
2019 stanowią 41,52% łącznych nakładów.  
 
 
 
 

w projekcie (zwrot kosztów dojazdu na studia 

podyplomowe): 

2. Zewnętrzne  wsparcie szkół w obszarze 

doradztwa edukacyjno – zawodowego 

(wynagrodzenie konsultanta ds. związanych                                 

z doradztwem edukacyjno-zawodowym): 

1 osoba 5.532,38 zł 

 

3. Wsparcie uczniów w zakresie doradztwa 

edukacyjno-zawodowego (zajęcia indywidualne 

dla każdego ucznia z doradcą zawodowym, 

konsultacje z zakresu ścieżki rozwoju 

edukacyjno-zawodowego, nagrody w konkursie 

poświęconym doradztwu zawodowo-

edukacyjnemu), zakupiono 27 nagród w 

konkursie 

Konsultacje 

indywidualne z 

zakresu 

doradztwa 

edukacyjno- 

zawodowego  – 

40 uczestników, 

Konsultacje 

indywidualne z 

zakresu 

planowania 

kariery- 101 

uczestników, 

28.795,22 zł 

4. Intensyfikacja współpracy rynku pracy ze 

szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego (wynagrodzenia eksperta 

merytorycznego ds. platformy, opracowanie 

publikacji nt. lokalnych pracodawców, 

zawodów, umiejętności i kwalifikacji 

poszukiwanych w regionie, organizacja 

Festiwalu lokalnych pracodawców                                  

i zawodów): 

Publikacja w 

nakładzie 1000 

egz. 

Wynagrodzenie 1 

eksperta ds. 

platformy  

Organizacja 

festiwalu 

lokalnych 

pracodawców i 

zawodów – 4 

prelegentów – 

194 uczestników    

40.071,10 zł 

5. Zarządzanie projektem (wynagrodzenie 

personelu obsługującego projekt): 

3 osoby   

10.510,62 zł 
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XII. SPORT 
 

   Zarząd Powiatu każdego roku przyznaje 20 000 zł na organizację zawodów sportowych dla uczniów 
wszystkich szkół z terenu powiatu pułtuskiego.  
W roku 2019 r. zorganizowano 40 zawodów sportowych – mistrzostw powiatu pułtuskiego ( w roku 
2018 – 36 zawodów) , w tym 

  28 zawodów dla uczniów szkół podstawowych (w roku 2018 – 26 zawodów sportowych)  

  12 zawodów sportowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych (w roku 2018 – 10 zawodów 
sportowych) 

Na  każdych zawodach  sportowych zapewniona była opieka medyczna.  
 

Poniesione koszty  w okresie styczeń – czerwiec 2019r.   (II semestr roku szkolnego 2018/2019) 9.687,62 zł 

Nagrody (medale, dyplomy) 3.937,62 zł 

Przejazdy na zawody rejonowe 800,00 zł  

Opieka medyczna 4 320,00 zł  

Toaleta przenośna(biegi przełajowe) 130,00 zł  

Koszulki na Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej w Winnicy 500,00 zł  

Poniesione koszty w okresie wrzesień- grudzień 2019r. (I semestr roku szkolnego 2019/2020) 5.334,69 zł 

Nagrody (medale, dyplomy) 2.084,69 zł  

Przejazdy na zawody rejonowe 600,00 zł  

Opieka medyczna 2 520,00 zł  

Toaleta przenośna 130,00 zł  

Razem w roku 2019 wykorzystano 15. 022,31 zł 

    W ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez Starostę Pułtuskiego aktualnie wpisane są: 
1. 22  uczniowskie kluby sportowe, 
2. 15  klubów działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia 

działalności gospodarczej. 
 

XIII. POMOC SPOŁECZNA 
 

JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ NA SZCZEBLU POWIATOWYM W 2019R. 
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 w 2019  -  3.399,00zł (w roku 2018-3.098,00zł)  

3) Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach - przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Liczba miejsc 118, koszt utrzymania jednego  mieszkańca 
w 2019r. - 3.589,00zł (w roku 2018 – 3.191,00zł)  

4) Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku -  przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. Liczba 
mieszkańców 96, koszt utrzymania mieszkańca jednego  w 2019r. - 3.735,15zł (w roku 2018 – 
3.453,95zł)  

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 "Jan-Pol" w Świeszewie gm.  
Świercze. Liczba uczestników 40.  
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DECYZJE WYDANE PRZEZ  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W 2019R.  
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2019 działając z upoważnienia Starosty Pułtuskiego 
wydało  262 decyzje (w roku 2018 – 218 decyzji), w tym: 
- 33 decyzje o umieszczeniu pensjonariusza w domach pomocy społecznej (DPS) funkcjonujących na 
terenie naszego powiatu; 
-  6 decyzji wygaszających decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej ; 
- 186 decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ; 
- 0 decyzji uchylających decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej  
-  3 decyzje kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy  
- 21 decyzji o ponownym skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy  
-1 wygaśnięcie decyzji; 
- 12 decyzji zmieniających odpłatność w Środowiskowym Domu Samopomocy  
 
Na umieszczenie w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego, wg 
stanu na 31 grudnia 2019r. - oczekiwało 45 osób.  
 
W roku 2019 przyjęto do domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego 
- 33 osoby.  
 
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 2019r. odbyły się 73 posiedzenia Zespołu, w wyniku których wydano:  

 127 orzeczeń o lekkim stopniu niepełnosprawności (w roku 2018 – 105 orzeczeń )  

 445 orzeczeń o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( w roku 2018 – 432 orzeczenia)  

 266 orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności ( w roku 2018 – 263 orzeczenia) 

 120 orzeczeń o niepełnosprawności (w roku 2018 – 111 orzeczeń)  

 266  legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym 240 dla osoby dorosłej i 26 dla dziecka (w roku 
2018 – 222 legitymacje, w tym: 211 dla osoby dorosłej, 11 dla dziecka)  

 181 kart parkingowych dla osoby dorosłej (w roku 2018 – 125 karty)  

 9 kart parkingowych na wniosek rodzica/opiekuna dla dziecka (w roku 2018 – 4 karty)  

 4 karty parkingowe dla placówek (w roku 2018 – 7 kart)  
 
 
POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Organem opiniującym i doradczym Starosty jest Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych. Skład Rady Społecznej został określony zarządzeniem nr 20/2015 Starosty 
Pułtuskiego z dnia 27 marca 2015r. Nowy skład Rady Społecznej został powołany  28 maja 2019r. 
zarządzeniem nr 27/2019.  
W 2019 roku odbyło się 8 posiedzeń, podczas których opiniowano i podejmowano decyzje dotyczące 
min. podziału i wykorzystania środków przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej dla powiatu pułtuskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych oraz dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III”. 
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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. 
Monitoring z poszczególnych zadań strategicznych za rok 2019 dotyczy następujących celów: 
 

1) Stworzenie systemowych rozwiązań wspierających rodzinę oraz rozwój pieczy zastępczej 

Cele operacyjne Wskaźnik monitorujący Założenia 
na 2019r. 

Rezultaty  

Zwiększanie 
społecznej 
świadomości  
o znaczącej roli 
rodziny 

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

5 53 

Liczba pozyskanych wolontariuszy 20 32 

Liczba rodzin naturalnych objęta wsparciem 
wolontariatu 

22 66 

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) 

35 319 

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

53 626 

Liczba nowo otwartych placówek wsparcia dziennego 1 0 

Liczba podpisanych umów z rodzinami wspierającymi 5 0 

Liczba nowo powstałych miejsc opieki nad dziećmi do 
lat 3 

1 0 

Liczba zatrudnionych asystentów rodziny na koniec roku 
kalendarzowego 

12 10 

Rozwój systemu 
rodzinnej pieczy 
zastępczej 

Liczba kandydatów na rodziny zastępcze 5 0 

Liczba podpisanych umów z rodzinami pomocowymi 1 2 

Liczba nowo powstałych rodzin spokrewnionych 4 2 

Liczba nowo powstałych rodzin niezawodowych 3 0 

Liczba dzieci skierowanych do adopcji 2 4 

Liczba dzieci, które powróciły do rodziny naturalnej 3 7 

Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 3 2 

Liczba usamodzielnionych wychowanków 30 12 

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 
2019r. 

Rezultaty  

Wzrost aktywności 
społecznej osób 
starszych  

Liczba nowo utworzonych klubów seniora 1 1 (gmina Winnica) 

Liczba seniorów uczęszczających  
na zajęcia edukacyjne  

50 161  

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

10 86 (szkolenia 
poświęcone wzrostowi 

kompetencji cyfrowych i 
nauce obsługi 
komputera)  
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Działania na rzecz 
poprawy 
funkcjonowania 
osób starszych 

Liczba pozyskanych wolontariuszy 5  

Liczba osób starszych objęta wsparciem 
wolontariatu 

10 36 

Liczba nowo zatrudnionych opiekunek 
środowiskowych 

2 3 

 
3) Wsparcie systemu edukacji i opieki zdrowotnej  

 
Cel operacyjny: usprawnienie systemu edukacji  

 w jednej ze szkół funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego zlikwidowano bariery 
architektoniczne (zgodnie z założeniami);  

 w placówkach oświatowych zostało zatrudnionych  8 specjalistów (zakładano 3).  
 

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

oczekiwania na wizytę wynosił 31 dni i  jest krótszy o 17 dni, niż przyjęty w założeniach na dany rok 
(najdłuższy termin oczekiwania jest do Poradni Endokrynologicznej  wynosi on 194 dni).  

Nierealizowane były kampanie mające na celu upowszechnienie badań profilaktycznych  
z zakresu rozpoznawania i wczesnej diagnostyki chorób i schorzeń. 

W szpitalu funkcjonuje oddział geriatryczny, w którym liczba miejsc wynosi 20, natomiast 
zakładany rezultat to 30 miejsc.   
 
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:  

 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczach zlikwidowano bariery architektoniczne;  

 Przyznano dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych  
i sprzętu rehabilitacyjnego dla 161 osób z terenu powiatu pułtuskiego;  

 Z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
skorzystały 23 osoby;  

 W ramach programu „Aktywny samorząd” zakładano liczbę 48 osób, która skorzysta  
z dofinansowania, jednak liczba beneficjentów wyniosła 67.  

 Zorganizowano łącznie 17 imprez kulturalno-rekreacyjnych mających za zadanie wsparcie społeczne 
osób niepełnosprawnych. 

  Dodatkowo zorganizowano 5 wystaw twórczości osób niepełnosprawnych.  

 Zostało stworzonych 5 informatorów dla osób niepełnosprawnych (1 informator PCPR w Pułtusku 
dotyczący możliwości ubiegania się o dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, 1 informator 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku dla rodziców i dzieci do 7 r.ż . zagrożonych 
niepełnosprawnością,  2 informatory Urząd Pracy w Pułtusku, 1 informator – Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Obrytem)  

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

 W 2019r. na terenie Powiatu Pułtuskiego zostały zorganizowane  targi poświęcone ofertom pracy 
dla  bezrobotnych osób niepełnosprawnych oraz pracodawców.  

Od 1 stycznia 2019r. w miejscowości Świeszewo funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej.  
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W poniższej tabeli najważniejsze dane dotyczące Warsztatu.  

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

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

Działalność Warsztatu  
w powiecie pułtuskim 

od 01.01.2019 r. 

Liczba uczestników 
40 osób w tym: powiat pułtuski - 8 osób, powiat nowodworski - 29 
osób, powiat płoński - 3 osoby 

Liczba zatrudnionych 
pracowników 

12 osób 

Całość środków finansowych 
przeznaczonych na 

funkcjonowanie WTZ w 2019r. 

804 268,00 zł w tym:                                                                                                                                                                            
finansowane ze środków PFRON (90%) - 723 840,00 zł                                                                                      
finansowane ze środków własnych powiatu (10%) - 80 428,00 zł 

Program "Zajęcia Klubowe  
w WTZ" finansowany ze środków 

PFRON 

Umowa nr PCPR.PN.WTZ.421.2.2.2019 z dnia 21.02.2019 r.                                                                                  
Liczba osób objętych programem: 30                                                                                                                        
Kwota dofinansowania: 144 000,00 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 1091 osób wzięło udział w poradnictwie 
zawodowym indywidualnym i grupowym, które miało na celu rozwój poradnictwa zawodowego 
i oferty szkoleniowej w 2019r.;   

 66 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. 

 

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 50 kampanii społecznych poświęconych profilaktyce uzależnień  
oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom (zakładana wartość to 5), na terenie Gminy Obryte, Winnica 
i Pułtusk łącznie zostało zatrudnionych 7 specjalistów do pracy z osobami uzależnionymi od 
narkotyków;  

 zorganizowano 9 kampanii profilaktyczno-edukacyjnych poświęconych zjawisku przemocy  
w rodzinie (zakładana wartość to 5). Kampanie skierowane były zarówno do sprawców przemocy 
jak i do ofiar przemocy w rodzinie;  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku realizowało program oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Udział w programie rozpoczęło 12 osób, 
natomiast wydano 8 zaświadczeń o ukończeniu ww. programu.  

 

7) Doskonalenie systemu funkcjonowania pomocy społecznej 
 

Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym - wzmacnianie potencjału kadr pomocy społecznej  
W 2019r. kadra zatrudniona w jednostkach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu 
Pułtuskiego uczestniczyła łącznie w 79 szkoleniach (zakładano 25), tj. łącznie 367 osób (zakładano 38) 
z jednostek pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu. Zorganizowano również 14 
spotkań (zakładano 10) poświęconych wymianom dobrych praktyk w pomocy społecznej.  
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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 12.02.2015r.)  

 
Program ma na celu zapewnienie szerokiego wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym.  

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r. dokonano realizacji zadań na 
łączną kwotę 1 211 169,00zł zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 
 

Rehabilitacja społeczna Kwota 
dofinansowania 

Liczba osób 
objętych 
dofinansowaniem 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,  
w komunikowaniu i technicznych 

70 094, 00zł 23 

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

52 175, 00 zł 52 

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

231 989, 00zł 161 

Razem  354 258,00zł  236 

 
 

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  

21 071,00 zł 3 

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

72 000,00 zł 1 

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy osoby niepełnosprawnej 

40 000,00 zł 1 

Razem  133 071,00zł 5 

 
Realizacja  zadań związanych z działalnością warsztatów zajęciowych (WTZ) – 723 840,00zł 
 
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).  
Łącznie w 2019 roku środki finansowe PFRON przekazane na realizację programu  
wyniosły 301 787,00 zł. 
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W tabeli poniżej zestawienie rodzaju udzielonej pomocy w ramach poszczególnych Modułów: 

Moduł I 

 Rodzaj dofinansowania Liczba osób, 
które 
otrzymały 
pomoc 

Kwota 
dofinansowania 

Likwidacja bariery 
transportowej 

Zakupu i montaż oprzyrządowania 
posiadanego samochodu 

4 19 678,00 zł 

Pomocy w uzyskaniu prawa jazdy 2 3035,00 zł 

Likwidacja barier  
w dostępie 
 do uczestnictwa  
w społeczeństwie 
informacyjnym 

Pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego  

5 23 405,00 zł 

 
Likwidacja barier  
w poruszaniu się 

Pomoc w zakupie wózka 
inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym 

3 30 000,00 zł 

Pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym 

1 2 500,00 zł 

Pomoc w zakupie skutera 
inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym lub oprzyrządowania 
do wózka ręcznego 

2 9 322,00 zł 

Pomoc w zakresie 
utrzymania aktywności 
zawodowej 

Zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej 3 5 818, 00 zł 

Moduł II 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 50 155 940,00 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: środki na podjęcie 
działalności gospodarczej – 1, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej- 
1, staże- 7, szkolenia- 3, prace interwencyjne- 11, roboty publiczne- 3, poradnictwo zawodowe- 13, 
pośrednictwo pracy- 13). 
W ramach zapewnienia sprawnie działającego systemu informacyjnego dotyczącego możliwości 
wsparcia dla osób niepełnosprawnych podjęto następujące działania:  

 na rzecz osób niepełnosprawnych zostały stworzone informatory, m. in przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem. 

 Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku zredagował i wydał publikacje tj. m.in. ,,Biuletyn 
Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku dla pracodawców i przedsiębiorców”. 

 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.  

 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 2019 roku odbyły się targi pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, ponadto, 
w ramach Europejskich Dni Pracodawców pracownicy PUP przeprowadzili kampanię informacyjną 
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skierowaną do lokalnych przedsiębiorców, mającą na celu informowanie w/w o możliwościach 
współpracy z PUP.  
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  
oraz 2 wystawy twórczości osób niepełnosprawnych.   
 
POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE PUŁTUSKIEM  NA LATA 2018-
2020 (Uchwała Nr XXXVIII/222/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27.03.2018r.) 

 
Program ma 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 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.  
 

Tabela poniżej przedstawia liczbę poszczególnych typów rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonującej na 
terenie powiatu pułtuskiego oraz liczbę dzieci znajdujących się pod ich opieką. 

Rodziny 
zastępcze 

Liczba rodzin na 
dzień 

31.12.2019r. 

Rodziny rozwiązane  
w 2019r. 

Liczba dzieci na 
dzień 31.12.2019r. 

Liczba dzieci, 
które opuściły 

pieczę zastępczą 

Spokrewnione 25 4 31 7 

Niezawodowe 17 1 22 2 

Zawodowe  3 0 11 7 

Rodzinny dom 
dziecka 

1 0 7 1 

Razem  46 5 71 17 
 

Poniżej prezentujemy zestawienie świadczeń pieniężnych wypłaconych w 2019r. dotyczące dzieci 
 z terenu powiatu pułtuskiego umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na jego terenie  
lub na terenie innego powiatu: 

 Ilość świadczeń Kwota świadczeń w 2019r. 

Rodziny zastępcze spokrewnione 416 292 909, 01 zł 

Rodziny zastępcze niezawodowe 376 392 860,25 zł 

Rodziny zastępcze zawodowe 142 148 353,85 zł 

Rodzinny dom dziecka 116 122 032,00 zł 

Dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka  119 24 944,51 zł 

Jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów 
związanych z potrzebami przyjmowanego do 
rodziny zastępczej dziecka 

2 1 357, 37 zł 

Świadczenie związane z wystąpieniem zdarzenia 
losowego 

0 0,00 zł 

Dofinansowanie do wypoczynku 7 2 450,00 zł 

Utrzymanie lokalu mieszkalnego 22 50 113,15 zł 

RAZEM 1200 1 035 020,14 zł 
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ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ 
 
W Zespole ds. Pieczy Zastępczej pracowało 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę z dotacji celowej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny 
i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2019. Koordynatorzy w roku sprawozdawczym obejmowali swoim 
wsparciem łącznie 40 rodzin zastępczych oraz 72 wychowanków.  

W 2019 r. odbyło się 17 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 funkcjonowania rodziny zastępczej, oceny kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej (wydawanie opinii), 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 utrzymano standard dotyczący umieszczania małoletnich jedynie  
w rodzinnych formach pieczy zastępczej.  

Do tut. Centrum wpłynął wniosek o zawarcie umowy z rodziną niezawodową na pełnienie przez 
nią funkcji rodziny zastępczej zawodowej, umowę zawarto 16 grudnia 2019r., jest to zgodne z limitem 
umów na pełnienie funkcji rodziny zawodowej zawartym w w/w Programie. 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku wspierają wychowanków  
w procesie usamodzielniania się dokonując okresowych opisów sytuacji tych osób, mobilizując  
do kontynuowania nauki, 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 2019r. 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 12 82 321,51 zł 

Pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie 

0 0 zł 6 24 290,00 zł 

Pomoc rzeczowa na 
zagospodarowanie 

0 0 zł 7 11 039,00 zł 

Razem  0 0 zł 25 117 650,51 zł 
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REALIZACJA PROGRAMU 500+: 
Na świadczenie w 2019r. wydano (bez kosztów obsługi) 343 977 zł. 

Forma pieczy zastępczej Liczba rodzin  Liczba dzieci  

Rodziny zastępcze spokrewnione 15 18 

Rodziny zastępcze niezawodowe 15 20 

Rodziny zastępcze zawodowe 3 12 

Rodzinny dom dziecka 1 7 

Razem  34 57 

 
REALIZACJA PROGRAMU 300+ 
Na świadczenie w 2019r. wydano 17 050 zł (w tym 550zł kosztów obsługi). 

Forma pieczy zastępczej Liczba rodzin ( łącznie 35) Liczba podopiecznych 
(łącznie 55) 

Rodziny zastępcze spokrewnione 17 18 

Rodziny zastępcze niezawodowe 15 20 

Rodziny zastępcze zawodowe 2 7 

Rodzinny dom dziecka 1 7 

Razem  35 52 

Usamodzielnieni                                                                         3 

W 2019r. 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 
 
 
POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 
PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE PUŁTUSKIM NA LATA 2016 – 2020 (Uchwała Nr XIV/80/2016 
 z Rady Powiatu w Pułtusku dnia 29.01.2016r.) 

 
Program przygotowany został z myślą o zwiększeniu skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, którego odbiorcami są: 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-
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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, 
niejednokrotnie także z seniorami.  

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.  
 
PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W 
RODZINIE 

 
W roku 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku realizowało Program Oddziaływań 
Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.  
Do wzięcia udziału w Programie zaproszono 25 osób, rozpoczęło 12 uczestników (11 mężczyzn  
i 1 kobieta).  Program zakończyło uzyskaniem zaświadczenia 8 osób (7 mężczyzn i 1 kobieta). Koszt 
realizacji w/w programu to 8460zł.  
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POMOC DLA REPATRIANTÓW  W 2019 ROKU 
 

Dotacja celowa w kwocie 3 027 823 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej została 
wykonana w wysokości 2 646 854,38 zł, co stanowi 87,42% planu, tj.: 
- na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie na podstawie decyzji 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji – 2 512 028,65zł 
- na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego  
na podstawie decyzji Starosty Pułtuskiego – 134 825,73zł 
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).  
Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 380 968,62 zł zwrócono w dniu 15 stycznia 2020 r.  
do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Niewykorzystanie planu w 100% wynikało z opóźnień 
przyjazdu repatriantów do Polski oraz niezałatwienia niezbędnych spraw formalnych przed upływem 
2019 roku. 
 
 

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. 
Porozumienie, o którym mowa wyżej zostało zawarte pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Pułtusku sp. 
z o.o., z siedzibą w Pułtusku a Robertem Gajdą zamieszkałym w Pułtusku (prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą Centrum Medyczne Gajda-Med).  
Wspólnikami spółki Szpital Powiatowy Gajda Med. sp. z o.o. w Pułtusku są Szpital Powiatowy  
w Pułtusku sp. z o.o. i Robert Gajda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum 
Medyczne Gajda-Med.  
Od dnia 1 sierpnia 2015 r. Szpital Powiatowy Gajda - Med sp. z o.o. przejął dotychczas wykonywane 
przez Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z o.o. zadania związane z wykonywaniem działalności leczniczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Na podstawie umowy z dnia 18 maja 2016r. 
poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości Szpital Powiatowy Gajda Med. sp. z o.o.  
w Pułtusku korzysta z nieruchomości położonej w Pułtusku przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, wraz  
z budynkami i budowlami (z wyłączeniem nieruchomości użytkowanej przez DPS w Pułtusku), 
nieruchomości położonej w Pułtusku przy ulicy 3 Maja w obrębie 13, wraz z budynkami i budowlami 
oraz majątku ruchomego (w szczególności aparatury i sprzętu medycznego). Poniżej informacje  
dot. funkcjonowania Szpitala Powiatowego Gajda – Med sp. z o.o. w Pułtusku  
 

Wartość kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2015 – 2019 

 
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 
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INFORMACJA O WYGRANYCH KONKURSACH OGŁOSZONYCH PRZEZ NFZ 
 
 

INFORMACJA O WYGRANYCH W 2018 ROKU KONKURSACH OGŁOSZONYCH PRZEZ MAZOWIECKI 
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  

 
1) Umowa w rodzaju: REHABILITACJA LECZNICZA 

Zakres podstawowy: REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA 
LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH 
Okres obowiązywania umowy od 2018-04-01 do 2022-06-30 

2) Umowa w rodzaju: REHABILITACJA LECZNICZA 
Zakres podstawowy: REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA 
LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM 
Okres obowiązywania umowy od 2018-04-01 do 2022-06-30 

3) Umowa w rodzaju: REHABILITACJA LECZNICZA 
Zakres podstawowy: REHABILITACJA OGÓLNOSTROJOWA W OŚRODKU/ 
ODDZIALE DZIENNYM 
Okres obowiązywania umowy od 2018-04-01 do 2022-06-30 

4) Umowa w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE 
Zakres podstawowy: GERIATRIA – HOSPITALIZACJA 
Okres obowiązywania umowy od 2018-07-01 do 2021-06-30 

5) Umowa w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 
Zakres podstawowy: ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII 
w tym: ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII – ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 
Okres obowiązywania umowy od 2018-07-01 do 2023-06-30 

6) Umowa w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 
Zakres podstawowy: ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH 
w tym: ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH – ŚWIADCZENIA 
PIERWSZORAZOWE 
Okres obowiązywania umowy od 2018-07-01 do 2023-06-30 

7) Umowa w rodzaju: LECZENIE STOMATOLOGICZNE 
Zakres podstawowy: ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE 
Okres obowiązywania umowy od 2018-06-01 do 2022-06-30 

 
INFORMACJA O WYGRANYCH W 2019 ROKU KONKURSACH OGŁOSZONYCH PRZEZ MAZOWIECKI 
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 
1) Umowa w rodzaju: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 

Zakres podstawowy:  LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH 
(DETOKSYKACJA) 
Okres obowiązywania umowy od 2019-06-01 do 2023-06-30 

2) Umowa w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 
Zakres podstawowy:  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PEDIATRII 
Okres obowiązywania umowy od 2019-10-01 do 2023-06-30 

3) Umowa w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 
Zakres podstawowy:  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 
Okres obowiązywania umowy od 2019-10-01 do 2023-06-30 
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1. LICZBA ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW Z PODZIAŁEM NA USŁUGI SZCZEGÓŁOWE DO 

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

typ deklaracji - usługa kontraktowa ilość zadeklarowanych 
pacjentów  

świadczenia lekarza poz  4703 

świadczenia pielęgniarki poz  4669 

świadczenia położnej poz  2690 

transport sanitarny w poz  31212 

świadczenia pielęgniarki szkolnej  3870 

świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w  
ramach grupowej profilaktyki fluorkowej  

1659 

 
2. LICZBA LECZONYCH PACJENTÓW NA ODDZIAŁACH W SZPITALU POWIATOWYM GAJDA-MED 

SP. Z O.O.  
 

 
 

  

2019 

Oddziały 
Liczba łóżek wg. stanu na 

31.12.2019 r. 
 zgodnie z RPWDL 

Liczba leczonych razem 

Geriatryczny 20 1288 

Chorób Wewnętrznych 29 2311 

Chirurgii Ogólnej 14 1587 

Pododdział Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej 

6 352 

Położniczo-ginekologiczny 21 2229 

Pediatrii 14 1061 

Neonatologii 11 642 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5 73 

Rehabilitacji Kardiologicznej 10 36 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 30 43 

Oddział Detoksykacji 5 19 

Ogółem   9641 
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3. LICZBA UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ W AMBULATORYJNEJ OPIECE SPECJALISTYCZNEJ. 
 

Nazwa zakresu 
Liczba wizyt w 2019 

roku 

PORADNIA ALERGOLOGICZNA 4712 

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ 5374 

PORADNIA DIABETOLOGICZNA 1318 

PORADNIA NEUROLOGICZNA 2455 

PORADNIA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU 9600 

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA 451 

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA 1312 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA 757 

PORADNIA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII 4822 

PORADNIA NEONATOLOGICZNA 443 

PORADNIA REUMATOLOGICZNA 1787 

PORADNIA ONKOLOGICZNA 921 

PORADNIA PULMONOLOGICZNA 3693 

PORADNIA UROLOGICZNA 1714 

PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 332 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA 1011 

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA 3650 

PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH 775 

PORADNIA GERIATRYCZNA 603 

PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 170 

PORADNIA PEDIATRYCZNA 22 

PORADNIA REHABILITACYJNA 591 

RAZEM 46513 

PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 24775 
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4. ZADANIA INWESTYCYJNE  

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

 organizacja dnia otwartego i możliwości przeprowadzenia darmowych badań (m in. zbadania 
poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, porozmawiania z lekarzem POZ na temat 
problemów bólowych). 

 organizacja darmowych warsztatów z zakresu szeroko pojętej kardiologii dla biegaczy 
prowadzonych przez dr Roberta Gajdę 

 zabezpieczanie medyczne dla licznych grup i organizacji podczas zjazdów , mitingów 
 i wycieczek. 

 prowadzenie edukacji z zakresu zdrowia publicznego na łamach strony internetowej Szpitala 
 ( www.gajdamed.pl) 

 informowanie społeczeństwa o zagrożeniach zdrowotnych z związanych z okresem 
infekcyjnym ( wiosenno-jesiennym) 

 preferowanie zdrowego stylu życia ( Facebook i storna internetowa Szpitala) 

 informacje o organizowanych akcjach zdrowotnych i badaniach medycznych 
 ( fora internetowe , storna internetowa)  
 
 

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. 
 
Na podstawie umowy poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości z dnia 18 maja 2016r. 
Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o .o. oddał do korzystania na rzecz Szpitala Powiatowego Gajda-
Med. sp. z o.o. w Pułtusku nieruchomości położone w Pułtusku przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, 

L.p Inwestycje 2019 

1 Uruchomienie i remont nowego o/ detoksacyjnego 

2 Zakup lampy RTG ,chłodnicy i pompy do tomografu komputerowego  

3 Budowa banneru reklamowego przed szpitalem 

4 Skablowanie linii średniego napięcia (przeszkoda lotnicza)  

5 Luty marzec naprawa i zakup gastroskopów 50 000zł brutto, zakup urządzenia do 
wirtualnej endoskopii 22000zł brutto, zakup usg  7000zł brutto  

6 Zakup 10 łóżek elektrycznych 

7 Przegląd i naprawa urządzeń wentylacyjnych. Wymiana filtrów i urządzeń 
sterujących. 

8 Zakup kolonoskopu wraz z wieżą endoskopową 

9 Lądowisko: przebudowa, modernizacja oznakowania w związku ze zmianą kierunków 
podejścia dla LPR 

 Poniesione wydatki - 1 110 000,00zł 

http://www.gajdamed.pl/
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wraz z budynkami i budowlami (z wyłączeniem nieruchomości użytkowanych  przez DPS w Pułtusku),  
nieruchomość położoną w Pułtusku przy ulicy 3 Maja w obrębie 13, wraz z budynkami i budowlami, 
oraz majątek ruchomy (w szczególności  aparaturę  i  sprzęt medyczny). 
 
Ponadto Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o .o. zarządza nieruchomością wraz z budynkiem, 
położonymi w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 11.  
Spółka w szczególności administruje oraz jest odpowiedzialna za bieżące utrzymanie przedmiotowej 
nieruchomości w zakresie, m.in.: 

1) zabezpieczenia obiektów przed dostępem osób trzecich w godzinach wolnych od pracy  
oraz w niedziele i święta (monitoring i konserwowanie urządzeń alarmowych), 

2) zlecania i przeprowadzania okresowych kontroli rocznych budynków i instalacji wynikających 
z przepisów prawa budowlanego - w tym kontrole przewodów kominowych, kontrole 
sprawności stanu technicznego budynków, kontrole odgromowe, rezystancji i zerowania 
instalacji elektrycznej wewnątrz 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 
tym klamek, spłuczek, uszczelek itp., z wyłączeniem sprzętu komputerowego/ elektronicznego).  

 
Spółka jako wspólnik Spółki Szpital Powiatowy Gajda – Med Sp. z o.o. wspomaga szpital w bieżącym 
funkcjonowaniu.  
W roku 2019 roku zakończyła się realizacja projektu „Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem 
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Priorytet 7.1. Projekt został zrealizowany 
 i rozliczony pozytywnie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. 
 
Spółka osiągnęła przychody z tytułu najmu nieruchomości w kwocie 278 963,52 zł 
Przychód z tytułu administrowania nieruchomościami wyniósł  - 24 433,80 zł 
Spółka zobowiązana jest do zapłaty podatku od nieruchomości za 2019 rok w wysokości 284.900zł + 
odsetki.  
Zarząd Spółki wystąpił o umorzenie tego zobowiązania wraz z odsetkami.  
Wniosek spotkał się z decyzją odmowną. Równowartość podatku  została refakturowana na 
poddzierżawcę nieruchomości. 

 
 

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2017-
2020"(Uchwała nr XXX/173/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19.06.2017r.) 

 
Powiat Pułtuski realizował w 2019 r. zadania wynikające z „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2017-2020” , którego celem jest zapewnienie osobom    
z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb, prowadzenie działań  
na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób  z zaburzeniami psychicznymi  
oraz monitorowanie i ocena skuteczności działań realizowanych w ramach Programu. W realizację 
zadań ukierunkowanych na ochronę zdrowia psychicznego zaangażował się samorząd powiatowy, 
samorządy gminne, publiczne i niepubliczne jednostki służby zdrowia, ośrodki pomocy społecznej, 
szkoły i placówki oświatowe oraz policja. 
Do priorytetowych zadań w zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej 
opieki adekwatnej do ich potrzeb należało w szczególności: 
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 upowszechnienie środowiskowego modelu opieki zdrowotnej, w tym opracowanie, 
upowszechnienie i kolportaż informatorów dotyczących instytucji świadczących pomoc  
na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 rozszerzanie oferty pomocowej w zakresie opieki psychiatrycznej, którą na terenie powiatu 
pułtuskiego świadczą: Szpital Powiatowy GAJDA- MED, NZOZ „AL -MED”, NZOZ PSYCHOMED - 
M. Żukowska, Ośrodek Rehabilitacji PIO, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  i Centrum 
Terapeutyczne Aleksandra Kaczyńska, 

 zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym z zaburzeniami psychicznymi stałej, 
specjalistycznej opieki  w formie stacjonarnej ( DPS Obryte, DPS Ołdaki, DPS Pułtusk), z której 
korzysta 513 osób, 

 zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym z zaburzeniami psychicznymi 
wielokierunkowego wsparcia dziennego (Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Świeszewie), 

 upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego, m.in. działalność 
Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych, nieodpłatna pomoc prawna,  osłonowa pomoc 
społeczna świadczona przez PCPR oraz OPS-y w formie: wsparcia finansowego (zasiłki), 
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, wsparcia ze strony  
pracowników socjalnych/ asystentów rodziny, itp., 

 aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach działalności Powiatowego 
Urzędu Pracy (poradnictwo i rehabilitacja zawodowa, organizowanie spotkań  
z pracodawcami), 

 udzielanie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom przez 
pracowników PP-P w Pułtusku, nauczycieli i szkolnych specjalistów. 

W zakresie prowadzenia działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób  
z zaburzeniami psychicznymi szkoły i placówki oświatowe podejmowały szereg aktywności 
informacyjno - edukacyjnych i profilaktycznych, np. kampanie społeczne, zajęcia warsztatowe dla 
dzieci/uczniów i nauczycieli, pogadanki dla rodziców, rajdy i programy profilaktyczne. 
 
 
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W SZKOŁACH  
 
W 2019r. Powiat Pułtuski włączył się w realizację następujących programów: 

 Ogólnopolskiej Kampanii „Ciąża bez alkoholu”- program profilaktyczny przeznaczony  
dla młodych dziewcząt, które planują być matkami, 

 Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka – celem programu jest zwiększenie 
świadomości społecznej na temat czerniaka - czynników ryzyka oraz metod skutecznej 
profilaktyki. 

 
Programy realizowane były poprzez  
- promowanie działań edukacyjnych prowadzonych w mediach społecznościowych, 
- dystrybucję ogólnodostępnych materiałów, 
- realizowanie w szkołach zajęć profilaktycznych. 
 
Do realizacji programów  przystąpiły następujące szkoły: 
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz 
2. Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi 
3. Zespół Szkół im. Bolesława Prusa  
4. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego  
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XV. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI  
 
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 2019 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 w szkołach i przedszkolach powiatu 

pułtuskiego oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i PCPR prowadzono: 

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

 w szkołach organizowano pogadanki, spotkania  profilaktyczne dla uczniów przeprowadzane przez 
Policję, Straż Pożarną, Służbę Więzienną m.in. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, „Bezpieczna 
droga do szkoły”, „Odpowiedzialność karna nieletnich”, „Zagrożenia związane z  Internetem, 
telewizją i telefonami komórkowymi”, realizowano programy profilaktyczne: m.in. ,,Szkoła bez 
przemocy”, ,,E-papierosy”,  ,,Nie pal przy mnie proszę”,  ,,Śniadanie daje moc” , ,,Trzymaj formę”, 
,,Czyste  powietrze wokół nas”, ,,Gotuj się na zmiany”, ,,Szkoła na widelcu” , ,,Żyj zdrowo 
 i kolorowo”;  

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 kierowano wzmożone patrole Policji ; 

 monitorowano zagrożenia związane z organizacją imprez masowych, sportowych i rozrywkowych; 
c) przeciwdziałając alkoholizmowi i narkomanii: 

 w szkołach realizowano programy profilaktyczne z zakresu uzależnień od narkotyków: ,,Dopalacze-
wypalacze”, ,,Nie przegraj młodości”, „Dopalacze kradną życie”, „Narkotyki, dopalacze – nie tędy 
droga” c  i konkursy plastyczne np. „Narkotykom mówimy nie”; 

 organizowano warsztaty dla młodzieży szkolnej dot. substancji psychoaktywnych, cyberprzemocy, 
przemocy rówieśniczej, odpowiedzialności karnej nieletnich; 

 Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziły profilaktyczną działalność 
informacyjną i edukacyjną w szczególności dla dzieci i młodzieży. Szkoły objęte były profilaktyką 
uzależnień i profilaktyką przemocy szkolnej i rodzinnej. Tematyka profilaktyczna realizowana była 
na lekcjach wychowawczych, poruszana na zebraniach z rodzicami. Szkolne programy 
profilaktyczne realizowane były podczas zabaw szkolnych, tzw. dni otwartych, jak również 
pikników rodzinnych promujących zdrowy styl życia wśród społeczności szkolnej; 

d) przeciwdziałając przemocy w rodzinie: 

 systematycznie diagnozowano zjawiska przemocy w rodzinie ; 

 udzielano profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy oraz oddziaływano na sprawców; 

 realizowano procedury „Niebieskiej karty”; 
e) w ramach poprawy bezpieczeństwa nad wodą i w lesie: 

 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”; 

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

f)  celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 

 poprawiano stan infrastruktury drogowej oraz uzupełniano braki w oznakowaniu dróg; 

  funkcjonariusze Policji prowadzili  działania profilaktyczne m.in. „Widoczny na drodze, bezpieczny 
po zmroku”, „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” , „Prędkość”, „Pasy”, „Trzeźwość 
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   w przewozie osób”, wspólnie z dziećmi „Kierowco! Nie polujemy na zebrach”, w ramach których  
dzieci wraz z policjantami rozdawały kierującym ulotki ;  

 w szkołach wspólnie z Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim, WORD w Ciechanowie oraz 
Meditrans z Ostrołęki organizowano spotkania propagujące bezpieczeństwo na drodze, pt.:  
„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” ; 
 

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE  
 

Na podstawie analizy zagrożenia z akcji przeciwpowodziowej na wniosek Starosty Pułtuskiego  
w 2019r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przeprowadziło remont 
zmodernizowanego wcześniej wału przeciwpowodziowego Prut-Pułtusk na odcinku w km 6+000–
7+000 położonej w powiecie pułtuskim oraz naprawiło uszkodzoną śluzę nr 2 w mieście Pułtusk, 
posadowionej przy Domu Polonii w Pułtusku. 
Na sesji w dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Powiatu dokonała oceny stanu zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego, opracowywanego corocznie przez Wydział Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego.  
W 2019 roku doposażono Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy i Obrony Cywilnej w 9 plandek 
ochronnych oraz mobilny zestaw nagłaśniający Ibiza PORT 15 VHF-BT.  
Zestaw jest wykorzystywany do przekazywania komunikatów dla ludności oraz obsługi uroczystości 
patriotycznych organizowanych przez powiat pułtuski.  

 
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 – Gaśniczą 
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 2019 roku na terenie powiatu pułtuskiego miały miejsce  764 zdarzenia, podczas których 
interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym:  

 280 pożarów, 

 458 miejscowych zagrożeń.  
Wśród tych zdarzeń odnotowano 26 alarmów fałszywych, w tym:  

 20 w dobrej wierze,  

 1 złośliwy, 

 5 z systemu sygnalizacji pożaru. 
W wyniku zaistniałych zdarzeń śmierć poniosło 13 osób. Obrażeń doznało 129 osób, w tym 12 dzieci.  
Zaistniałe w 2019 r. zdarzenia spowodowały straty w wysokości szacowanej na 4 984,8 tys. zł, w tym:  

 pożary – 1 561,9 tys. zł, 

 miejscowe zagrożenia – 3 422,9 tys. zł. 
 

W wyniku prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych i ratowniczych uratowano zagrożone mienie 
o szacunkowej wartości co najmniej 24 591 tys. zł, w tym podczas: 

 pożarów – 21 831 tys. zł, 

 miejscowych zagrożeń – 2 760 tys. zł. 
 

W działaniach ratowniczych brało udział łącznie 1455 zastępów straży pożarnej i  5868 ratowników w 
tym: 

 906  zastępów Państwowej Straży Pożarnej – 3371 ratowników , 

 417  zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu 
Ratowniczo - Gaśniczego  – 1896 ratowników , 

 132 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych spoza KSRG - 601 ratowników.  
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Ilość zdarzeń według gmin 

Gminy 

Zdarzenia Tendencje 
+ wzrost; - spadek 2018r. 2019r. 

ilość w % Ilość w % ilość w % 

Pułtusk 375 47,4 396 51,8 21 5,6 

Gzy 40 5,1 43 5,6 3 7,5 

Obryte 52 6,6 52 6,8 0 0,0 

Pokrzywnica 106 13,4 93 12,2 -13 -12,3 

Świercze 60 7,6 53 6,9 -7 -11,7 

Winnica 70 8,9 49 6,4 -21 -30,0 

Zatory 87 11,0 78 10,2 -9,0 -10,3 

Razem: 790 100 764 100,0 -26 -3,3 

 
 
Ilość pożarów według ich wielkości. 

Wielkości  
pożarów 

Ilość pożarów Tendencje 
+ wzrost; - spadek 2018r. 2019r. 

ilość w % Ilość w % ilość w % 

mały 199 94,8 267 95,36 68 34,2 

średni 10 4,7 13 4,64 3 30,0 

duży 0 0,0 0 0,00 0 0 

bardzo duży 1 0,5 0 0,00 -1,0 -100 

Razem: 210 100 280 100,0 70 33,3 

 
 
Udział strażaków w działaniach ratowniczych według gmin 
 

Gmina 

Ilość strażaków w działaniach ratowniczych* Tendencja 
+ wzrost 
- spadek 2018r. 2019r. 

PSP OSP Razem PSP OSP Razem PSP OSP 

Pułtusk 1502 736 2238 1995 523 2518 493 -213 

Gzy 87 184 271 119 206 325 32 22 

Obryte 84 266 350 150 252 402 66 -14 

Pokrzywnica 339 449 778 343 437 780 4 -12 

Świercze 95 265 360 153 326 479 58 61 

Winnica 177 345 522 215 283 498 38 -62 

Zatory 199 392 591 263 423 686 64 31 

Razem: 2483 2637 5120 3238 2450 5688 756 -187 

 *- udział bez alarmów fałszywych 
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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. 
Ze sprawozdań z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku wynika, że w 2019 roku na terenie 
powiatu pułtuskiego stwierdzono 1235 przestępstw, w tym 235  przestępstw najbardziej uciążliwych 
społecznie tj. rozboje, bójki i pobicia, kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże samochodu, 
uszkodzenia mienia oraz uszczerbek na zdrowiu.  
 
Przestępstwa stwierdzone na terenie powiatu pułtuskiego w poszczególnych 7 kategoriach, w latach 
2018 – 2019 

 
  
W 2019 r. stwierdzono 133 przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W 
prowadzonych postępowaniach przygotowawczych zabezpieczono: 
- 94,3g amfetaminy,  
- 119,6 g marihuany,  
- 172,9 g mefedronu.   
W omawianym okresie stwierdzono 356 przestępstw gospodarczych. 
 
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym  
W 2019r. na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku doszło do 43 wypadków 
drogowych, w wyniku których 10 osób poniosło śmierć na miejscu a 45 zostało rannych. 
Zanotowano również 484 kolizje drogowe.  
Bezpieczeństwo drogowe  
 
W okresie 2019 roku w powiecie pułtuskim doszło do 43 wypadków drogowych, w wyniku których 10 
osób poniosło śmierć, a 45 zostało rannych. Zanotowano również 446  kolizji drogowych. 
 
Ilość zdarzeń drogowych i ich skutki, w latach 2018- 2019. 

Z powyższego zestawienia wynika, że ilość wypadków drogowych, w stosunku do roku poprzedniego 
zmniejszyła się o 8, a liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym wzrosła o 2. Zmalała liczba osób 
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rannych o 6, a wzrosła  osób zabitych o 2. Zmalała liczba kolizji z 458 w roku 2018 do 446 w 2019 roku. 
Powyższy spadek podyktowany jest wzmożonym działaniem policjantów w miejscach, gdzie najczęściej 
dochodzi do zdarzeń drogowych oraz prowadzeniem różnego rodzaju działań prewencyjno-
kontrolnych. 
 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE POWIATU PUŁTUSKIEGO 
 

1) W dniu 3 czerwca 2019r. Starosta Pułtuski zarządzeniem nr 29/2019 wprowadził w życie Plan 
Zarządzania Kryzysowego Powiatu Pułtuskiego. Został w nim określony katalog możliwych zagrożeń 
na terenie powiatu, siatka bezpieczeństwa określająca podmioty wiodące i współpracujące, 
procedury postępowania oraz kompetencje dla właściwych organów, służb, inspekcji i straży  
w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego. 

2) W dniu 7 czerwca 2019 r. w Pułtusku została zorganizowana m.in. przez Starostę Pułtuskiego  
II ogólnopolska konferencja naukowa na temat: „Samorząd terytorialny w kształtowaniu 
bezpieczeństwa publicznego”. Jej celem było przedstawienie krajowego systemu zarządzania 
kryzysowego, a w strukturze tego systemu wyeksponowanie roli administracji samorządowej,  
ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy wykonawcze w tym systemie oraz organizację 
działań podczas imprez i zagrożeń spowodowanych działalnością człowieka. Na podstawie 
wystąpień konferencyjnych została opracowana monografia „Samorząd terytorialny w 
kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego cz. II”. 

3) W dniu 2 lipca 2019 r. pod przewodnictwem Starosty Pułtuskiego odbyło się posiedzenie Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, w trakcie którego: 
a) zaopiniowano projekt „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2023”;  
b) uchwalono „Regulamin pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pułtuskiego” 
c) omówiono stan przygotowań do przeciwdziałania zagrożeniom oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku w czasie wakacji w zakresie; 
d) omówiono działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z występowania 

upałów.  
4) W związku z wyciekiem oleju z Elektrowni Ostrołęka i zagrożeniem zanieczyszczenia rzeki Narew 

 na terenie powiatu pułtuskiego w dniu 9 października 2019 r. odbyła się odprawa grupy operacyjnej 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcona analizie sytuacji i jej rozwoju. 

5) W dniu 19 grudnia 2019 r. pod przewodnictwem dyrektora WZK zorganizowano odprawę grupy 
operacyjnej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęconą przygotowaniu  
się powiatowych służb oraz miasta Pułtusk do sezonu zimowego 2019/2020. 

6) W 2019 r. pracownicy Wydział Zarządzania Kryzysowego brali udział w ćwiczeniach organizowanych 
przez organy administracji wojskowej na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz wsparcia własnych 
sił zbrojnych i sił sojuszniczych w ramach HNS tj. w wojewódzkim treningu Stałego Dyżuru,   
w aplikacyjnym ćwiczeniu sztabowym pk. BUG, w warsztatach Wojsk Obrony Terytorialnej  
w Komorowie w  ramach projektu „PARASOL” oraz w aplikacyjnym ćwiczeniu dowódczo-
sztabowym pk. „PIRYT-19”. 
Ponadto pełnili całodobowe dyżury (w godzinach pracy Starostwa oraz wg potrzeb po godzinach 
pracy Starostwa) w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby systemu bezpieczeństwa 
powiatu pułtuskiego. 

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 
 

W dniach 4-18 lutego 2019 r. zgodnie z wojewódzkim planem  na terenie powiatu pułtuskiego została 
przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.  
Z ramienia Starosty Pułtuskiego za jej przeprowadzenie na terenie powiatu pułtuskiego odpowiadał 
Wydział Zarządzania Kryzysowego we współdziałaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Wyszkowie, 
Burmistrzem Miasta Pułtusk oraz wójtami gmin Powiatu Pułtuskiego.   
Do klasyfikacji wojskowej stawiły się  272 osoby z rocznika podstawowego (w tym 8 kobiet)  
oraz 10 osób ze starszego rocznika. 
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V STRZELECKI OBÓZ WOJSKOWO-OBRONNY DLA MŁODZIEŻY 
 

W dniu 24 maja 2019 r. na polanie Nadleśnictwa Pułtusk pod patronatem Starosty Pułtuskiego  
zorganizowany został - V Obóz Wojskowo-Obronny dla uczniów z klas mundurowych  
z innowacją pedagogiczną bezpieczeństwo narodowe oraz strzelców z Pułtuskiego Pododdziału 
Jednostki Strzeleckiej 1313. W szkoleniach wzięło udział ok. 80 osób.  
 
 

XVI. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU  

ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY 
 

Powiatowe urzędy pracy – zgodnie z ustawową delegacją – realizują zadania samorządu 
powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Określają je ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również – przygotowany w oparciu o ww. akt prawa –  
„Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata   2011-
2020”.  

Głównym celem prowadzonej polityki rynku pracy jest ograniczanie skali bezrobocia, 
łagodzenie jego skutków społeczno-ekonomicznych, promocja tworzenia nowych miejsc pracy i firm. 
W dążeniu do realizacji celów, wszelkie działania zostały ukierunkowane ku przedsiębiorcom – tym, 
którzy funkcjonują już na rynku pracy, i tym którzy zamierzają podjąć się własnego biznesu. Tworzone 
– przy finansowej pomocy PUP w Pułtusku – miejsca pracy, miejsca aktywizacji zawodowej,  są dla 
pracodawców poszukujących pracowników, jak również dla osób bezrobotnych poszukających 
zatrudnienia/samozatrudnienia, dużym wsparciem. Poprawiają Ich kondycję finansowo-ekonomiczną, 
powodują u osób podejmujących zatrudnienie wzrost samooceny, nabycie nowych umiejętności, 
kwalifikacji, a przede wszystkim prowadzą do spadku poziomu bezrobocia. 

 
Według danych z rejestru prowadzonego przez PUP w Pułtusku liczba osób bezrobotnych  

  w powiecie pułtuskim, na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynosiła 2.457 osób (w tym 1.260 kobiet).   
W analogicznym okresie roku 2018, liczba ta wynosiła 2.555 osób (w tym 1.275 kobiet).  
 
Liczba osób bezrobotnych                                                    Stopa bezrobocia w powiecie pułtuskim  
w poszczególnych gminach powiatu pułtuskiego                          na tle kraju i województwa (%) 
 

        
Rok 2018   Rok 2019 
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Realizacja programów i projektów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
 i aktywizacji zawodowej, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych 

Mimo niezbyt sprzyjającej sytuacji (powiat typowo rolniczy, niewielki udział rozwijającego się 
przemysłu, dominująca liczba mikro i małych przedsiębiorców), wysokiej – na tle kraju i województwa 
mazowieckiego – stopie bezrobocia, Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku wychodzi naprzeciw 
 i podejmuje wszelkie działania zmierzające do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.   Od 
momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku pozyskiwał 
i wciąż pozyskuje środki na realizację projektów na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 
Ponadto, corocznie odpowiada na ogłaszane nabory wniosków z Rezerwy Ministra. Dla lokalnych 
przedsiębiorców/pracodawców możliwość otrzymania z PUP pomocy finansowej jest elementem 
motywującym w tworzeniu nowych miejsc pracy, co z kolei sprzyja uzyskaniu zatrudnienia przez osoby 
pozostające bez pracy, a tym samym stale prowadzi do spadku poziomu bezrobocia. 

W dniu 21 grudnia 2018 r. decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznano 
samorządowi powiatu pułtuskiego środki (wyliczone algorytmem) przeznaczone na finansowanie               
w roku 2019 programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej. Z uwagi na niewystarczającą pulę środków przyznanych wg algorytmu, która w 2019 r. 
stanowiła 72,6% kwoty z roku 2018, Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku podejmował szereg działań 
związanych z pozyskiwaniem dodatkowych środków przeznaczonych na aktywizację zawodową osób 
bezrobotnych, w tym również osób z niepełnosprawnością.  

W 2019 roku PUP w Pułtusku realizował 2 projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich  
oraz 5 programów finansowanych ze środków krajowych. Zestawienie realizowanych w 2019 roku 
programów i projektów, z uwzględnieniem kwot, form wsparcia i liczby aktywizowanych osób zawiera 
tabela nr 1. Warto w tym miejscu wspomnieć, że PUP w Pułtusku pozyskał również dodatkowe środki 
z rezerwy ministra przeznaczone na aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących dłużnikami 
alimentacyjnymi (210 600 zł). Jednak mimo prowadzonej akcji promocyjnej, realizacja tego programu 
– z uwagi na brak Wnioskodawców – nie doszła do skutku a całkowita wartość programu, na wniosek 
PUP w Pułtusku, została przesunięta na realizację ,,Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych               
w regionach wysokiego bezrobocia’’.  

Pozyskane dodatkowo środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Rezerwy Ministra 
stanowiły 71,2% ogółu środków przeznaczonych na aktywizację będących w dyspozycji Urzędu                
w 2019 roku.  
 
Realizacja usług rynku pracy 
 
 Wzorem lat ubiegłych, w 2019 r. Urząd koncentrował się na świadczeniu podstawowych usług 
rynku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz organizacja szkoleń) z wykorzystaniem 
instrumentów rynku pracy oraz podejmował inne działania, które miały pozytywny wpływ na lokalny 
rynek pracy.  
Pośrednictwo pracy: 
W 2019 r. Urząd Pracy pozyskał łącznie 1487 ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, z czego 610 
to oferty niesubsydiowane, stanowiące 41,3% ogółu pozyskanych ofert pracy i miejsc aktywizacji 
zawodowej. W porównaniu do roku 2018 liczba pozyskanych ofert pracy niesubsydiowanej wzrosła 
 o 197 miejsc. Wzrósł również ich udział w ogólnej liczbie ofert pracy   i miejsc aktywizacji zawodowej 
z 26,4% do 41,3%.  

Do kompetencji powiatowych urzędów pracy – w ramach prowadzonego pośrednictwa pracy 
– należą również zadania związane z zatrudnianiem cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. W 2019 roku wydano 59 „opinii starosty” na łączną liczbę 233 stanowisk pracy 
(zapotrzebowanie pracodawców dotyczyło głównie sprzedawców na targowisku, tartaczników, 
pomocników stolarza, pracowników konserwacji terenów zieleni   oraz pracowników produkcji). 
Ponadto, do Urzędu wpłynęło 228 wniosków o wydanie zezwolenia  na pracę sezonową –  typu S. 
Wydano 105 zezwoleń na pracę, 84 postepowania administracyjne umorzono, 9 decyzji uchylono, 
kolejne 39 spraw pozostawało w toku. W porównaniu do 2018 roku,   w roku 2019 liczba wniosków 
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 o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców wzrosła ponad 7-krotnie. Zatrudniani byli 
głównie obywatele Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Indii oraz Filipin. Wnioski dotyczą głównie 
pomocników rolnika oraz prac w obiektach turystycznych. W 2019 roku do PUP wpłynęły  
853 oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, z tego 786 wpisano do ewidencji oświadczeń, 
5 zostało przekazanych do właściwego miejscowo urzędu pracy, zaś w 62 przypadkach podmiot 
zrezygnował z powierzenia pracy cudzoziemcowi przed rozpatrzeniem sprawy. Oświadczenie 
rejestrowane jest w powiatowym urzędzie pracy dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, 
Rosji, Ukrainy i uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej bez zezwolenia przez okres 6 miesięcy 
w kolejnych 12 miesiącach (łącznie u wszystkich pracodawców). W porównaniu do roku 2018 wpłynęło 
o 72 oświadczenia mniej niż w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów w tym zakresie. 
Poradnictwo zawodowe: W 2019 roku z usług doradców zawodowych skorzystało 1091 osób 
bezrobotnych. Poradnictwem zawodowym został objęty każdy uczestnik projektu/programu. 
Zorganizowano również szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, które jest jednym                  
z narzędzi poradnictwa zawodowego. Dzięki przeprowadzonym przez doradcę zawodowego zajęciom 
10 osób uzupełniło deficyty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.  
Organizacja szkoleń: W 2019 r.: 
- ze wszystkich szkoleń skorzystało 50 osób, 
- deficyty w zakresie umiejętności poszukiwania pracy uzupełniło 10 osób, 
- nowe kwalifikacje i umiejętności zdobyło 38 osób (2 osoby przystąpią do egzaminu 

zewnętrznego w 2020 r.).   
Powyższe usługi świadczone były w ramach zadań własnych, w tym w ramach realizowanych projektów 
i programów.  
 

Wspieranie osób z niepełnosprawnością i pracodawców zamierzających zatrudnić osoby 
niepełnosprawne   

Zbiorcze zestawienie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w roku 2019 
 w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych 

 

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  2 

Refundacja kosztów doposażenia/ 
wyposażenia stanowiska pracy  

PFRON 1 

inne źródła w dyspozycji  PUP w Pułtusku 1 

Staże 
PFRON 3 

inne źródła w dyspozycji  PUP w Pułtusku 6 

Szkolenia 
PFRON - 

inne źródła w dyspozycji  PUP w Pułtusku 3 

Roboty publiczne  
PFRON - 

inne źródła w dyspozycji PUP w Pułtusku 3 

Prace interwencyjne 
PFRON - 

inne źródła w dyspozycji PUP w Pułtusku 9 

Poradnictwo zawodowe nie dotyczy 29 

Pośrednictwo pracy nie dotyczy 23 
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Wspieranie przedsiębiorczości 
Kontynuacją działań z lat ubiegłych była współpraca z przedsiębiorcami w zakresie tworzenia 

nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na zatrudnienie pracownika spośród osób 
bezrobotnych mogli ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 
W 2019 roku Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – udzielił Wnioskującym wsparcia 
finansowego – przyznając środki na utworzenie 37 nowych miejsc pracy, w tym 1 miejsce ze środków 
PFRON. 
 Prace interwencyjne są kolejnym instrumentem rynku pracy wspierającym pracodawców 
w tworzeniu nowych miejsc pracy. Jest to forma wsparcia skierowana zarówno do osób bezrobotnych 
pozwalająca Im na podjęcie zatrudniania, jak i pracodawców, którzy w zamian za zatrudnienie osoby 
bezrobotnej mogą ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody 
oraz składki na ubezpieczenia społeczne. W 2019 roku Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  w Pułtusku 
zawarł ogółem 113 umów o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, w wyniku 
których zatrudnienie podjęło ogółem 171 osób, w tym 55 umów z przedsiębiorcami, na podstawie 
których zatrudnienie podjęło 64 osoby. Ponadto, w 2019 roku zatrudnienie w ramach prac 
interwencyjnych kontynuowały 102 osoby bezrobotne, które rozpoczęły udział w aktywizacji w roku 
ubiegłym. 
 Jak co roku, organizacja stażu cieszyła się dużą popularnością – zarówno wśród osób 
bezrobotnych, jak i  pracodawców. Staż, to forma pomocy osobom bezrobotnym, przy aktywnej 
współpracy pracodawcy, pozwalająca na nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych 
do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy                  
z pracodawcą. W 2019 roku Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zawarł z pracodawcami 
ogółem 240 umów o zorganizowanie stażu, w ramach których skierowano ogółem 276 osób 
bezrobotnych, w tym 154 umowy z przedsiębiorcami, na podstawie których aktywizację rozpoczęło 
156 osób. Rok ubiegły, to również kontynuacja zdobywania wiedzy i umiejętności przez 21 Stażystów, 
którzy podjęli tę formę aktywizacji w 2018 roku.  
 Przygotowanie zawodowe dorosłych to kolejny instrument aktywizacji zawodowej wspierający 
lokalnych przedsiębiorców, w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy 
dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego 
nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem. W 2019 r. do 
odbycia 12 miesięcznego programu przygotowania zawodowego dorosłych w formie praktycznej nauki 
zawodu zostało skierowanych 5 osób bezrobotnych. Ponadto, 5 osób kontynuowało program 
przygotowania zawodowego rozpoczęty w 2018 r.  

Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. podmiot, który zatrudnił osobę bezrobotną w wieku 
do 30 lat, mógł otrzymać ze strony urzędu wsparcie polegające na refundacji pracodawcy lub 
przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych. Forma ta – używana często pod 
nazwą Programu „Praca dla młodych” – cieszyła się dużą popularnością w latach ubiegłych. Rok 2019 
to kontynuacja zatrudnienia 115 osób bezrobotnych, których udział w aktywizacji rozpoczął się w 2017 
roku. W latach 2016-2018 w ramach tego programu zatrudnienie podjęło łącznie 240 osób 
bezrobotnych. 

Dotacje to jedna z bardziej atrakcyjnych form wsparcia przedsiębiorczych osób, które chcą 
podjąć pracę na własny rachunek. Bezrobotni zamierzający rozpocząć własną działalność gospodarczą, 
mogli ubiegać się o pomoc finansową w formie jednorazowo przyznanej dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej. W 2019 roku powstały 83 nowe podmioty gospodarcze, w tym 1 podmiot  
w  ramach środków PFRON. 

Urząd wspierał również pracodawców i jego pracowników w kształceniu ustawicznym 
w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W 2019 r. kwota środków Funduszu Pracy          
w formie KFS wynosiła 338 500 złotych.  Dzięki ww. środkom w 2019 roku  kształceniem ustawicznym 
objęto ogółem 81 osób, w tym przedsiębiorców i zatrudnionych u przedsiębiorców pracowników           – 
34 osoby.  
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Pozostałe działania Urzędu  
W dniu 27 marca 2019 roku w budynku Akademii Humanistycznej w Pułtusku odbyły się 

,,Pułtuskie Powiatowe Targi Edukacji i Pracy – Kariera 2019’’. Po raz pierwszy połączono 
organizowane dotychczas w powiecie odrębnie ,,Forum Edukacyjne’’ i ,,Targi Pracy’’ w jedno wspólne 
wydarzenie, któremu towarzyszyło motto ,,Sukces to drabina, po której nie sposób wspinać się 
 z rękami w kieszeniach’’. W przedsięwzięcie włączyło się ośmiu Partnerów, w tym wszystkie szkoły 
średnie kształcące na terenie powiatu pułtuskiego, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości  
w Pułtusku, Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu oraz Komenda Powiatowa 
Policji w Pułtusku. Honorowego Patronatu udzielił Starosta Pułtuski, a Patronatu Medialnego lokalna 
prasa. Wydarzenie połączono z jubileuszem 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. Pułtuskie Targi 
Pracy zgromadziły łącznie około 2 tys. osób, z czego 45 Wystawców (11 placówek szkolnictwa 
średniego i wyższego, oraz 34 pracodawców).  

 
Na okoliczność 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku 

zredagował dwa Biuletyny Informacyjne, które są zbiorem najczęściej realizowanych działań Urzędu  
w zakresie polityki rynku pracy. Pierwszy, o tytule ,,Od rejestracji do aktywizacji’’, adresowany jest do 
osób poszukujących zatrudnienia. Drugi z biuletynów skierowany jest do pracodawców  
 i przedsiębiorców. Stąd też tytuł - ,,Bez Was, nic tu po nas – modele współpracy’’.  

 
Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku od lat włącza się do akcji promocyjnych w ramach  „Dni 

Otwartych Funduszy Europejskich” organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Dni te są szansą  
i okazją do zaprezentowania dobrych praktyk, pozytywnych efektów wykorzystania środków unijnych, 
które zostały przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych. 

 
W 2019 roku po raz kolejny Pułtuski PUP włączył się w organizację Europejskich Dni 

Pracodawców. Celem Europejskich Dni Pracodawców jest wspieranie współpracy pomiędzy 
pracodawcami i Publicznymi Służbami Zatrudnienia. W 2019 r. spotkanie w ramach EDP odbyło się          
24 października w Sali Rady Powiatu w Pułtusku. Na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy 
odpowiedziało 60 pracodawców z sektora prywatnego i publicznego, a także członkowie Powiatowej 
Rady Rynku Pracy. Partnerem był Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku. Zaproszeni 
goście mieli możliwość wysłuchania dwóch prelekcji: ,,Pracodawca mentorem dla młodzieży w drodze 
do kwalifikacji i rozwijania własnej działalności gospodarczej’’ oraz ,,Powiatowe Urzędy Pracy 
 w strukturach Publicznych Służb Zatrudnienia – rola i zadania’’. Dzień ten był również okazją 
 do podziękowań za dotychczasową współpracę wszystkim uczestnikom rynku pracy.   

 
Urząd wspiera przedsiębiorczość nie tylko w sposób finansowy – poprzez przyznawanie 

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, czy pomoc w tworzeniu nowych miejsc 
pracy, ale i merytoryczny. Jest również otwarty na działania innych podmiotów. W miesiącu maju 
ubiegłego roku, we współpracy z Fundacją Tax Care Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorczości,  
w siedzibie Urzędu Pracy odbyło się bezpłatne szkolenie pn. ,,Przedsiębiorcą BYĆ’’. Nawiązanie 
współpracy z ww. podmiotem umożliwiło pozyskanie/uzupełnienie wiedzy w ww. zakresie przez 
klientów PUP, przy zerowych kosztach.   

 
Od lat Urząd współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zorganizowane we wrześniu 

2019 r., wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bezpłatne kilkudniowe warsztaty pod hasłem 
,,Tydzień Przedsiębiorcy’’ były kolejną okazją do przybliżenia przedsiębiorcom, a także osobom 
zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zagadnień związanych  
z prowadzeniem własnego biznesu.  

Wspieramy lokalne rzemiosło. Pułtuski Urząd Pracy jest jednym z nielicznych powiatowych 
urzędów pracy na Mazowszu i w kraju realizujących przygotowanie zawodowe dorosłych w formie 
praktycznej nauki zawodu dorosłych. Mierzy się z tym zadaniem, wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych                    
i Przedsiębiorczości w Pułtusku, od 10 lat. 
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Urząd Pracy jest również otwarty na współpracę ze wszystkimi placówkami edukacyjnymi              
z terenu powiatu pułtuskiego. W odpowiedzi na potrzeby placówek oświatowych organizowane są 
przez PUP spotkania z młodzieżą uczącą się – w tym z młodzieżą z orzeczoną niepełnosprawnością. 
Spotkania mają charakter warsztatowy, a tematyka jest zawsze indywidualne dopasowana do specyfiki 
grupy. W miesiącu marcu 2019 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w 
Pułtusku zorganizował dla swoich podopiecznych konkurs plastyczny pn. „Praca Moich Marzeń”.  
PUP w Pułtusku był jego współorganizatorem. W ramach partnerstwa, w siedzibie Urzędu 
zorganizowano wystawę twórczości prac uczestników konkursu. 

Od lat przedstawiciele Urzędu Pracy aktywnie uczestniczą w dożynkach powiatowych oraz 
gminnych, w obchodach „Dni Patrona Pułtuska – Świętego Mateusza”. W trakcie „Święta Plonów”,  
jak i innych wydarzeń, promują działalność Publicznych Służb Zatrudnienia, w tym realizowane 
programy i projekty. Pracownicy PUP dzielą się z uczestnikami uroczystości informacją o usługach 
oferowanych przez Urząd i przybliżają osobom poszukującym pracy oferty zatrudnienia.  

Ale to nie jedyna forma promocji. Informacja o działaniach podejmowanych na rzecz 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, realizowanych programach i projektach, publikowana jest 
na łamach lokalnej pracy. Pozwala to na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. 

Rok 2019, to rok wyróżnień dla Urzędu Pracy. Efekty pracy spotkały się z uznaniem Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ubiegłym roku, po raz drugi PUP przystąpił do konkursu pn. 
„Dobre praktyki – stosowane przez urzędy pracy”. Tym razem, z sukcesem. Pułtuski Urząd Pracy znalazł 
się w gronie 10 wyróżnionych Urzędów z 340 w kraju, jako jedyny reprezentujący Mazowsze.  
W rezultacie, na łamach publikacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Zeszycie 
Metodycznym Pośrednika Pracy nr 10 (19) opublikowane zostały inicjatywy PUP w Pułtusku i własne 
rozwiązania stasowane w codziennej pracy, prezentowane jako dobra praktyka polecana 
 do naśladowania innym powiatowym urzędom pracy. 

PUP po raz kolejny za osiągniecia i wykonaną pracę otrzymał od  resortu pracy nagrodę 
specjalną. W stulecie Publicznych Służb Zatrudnienia na ręce Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Pułtusku Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazała Dyplom 
uznania za rzetelną pracę pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 

 
Jak zaprezentowano, kolejny rok zamykamy pozytywnym wynikiem. Rok 2019 – to ponownie, 

rok zachodzących na rynku pracy zmian i wyzwań związanych z tymi zmianami. Wskutek 
kompleksowych działań podejmowanych przez Urząd wsparcie otrzymało 1 227 osób (w tym osoby 
kontynuujące aktywizację zawodową rozpoczętą w latach 2017-2018 r.) przy środkach finansowych 
opiewających na kwotę 6 405 671,00 zł. Dzięki wzajemnej współpracy uzyskano prawie 100% (99,5%) 
poziom wykorzystania środków finansowych otrzymanych/pozyskanych na aktywizację zawodową 
osób bezrobotnych lub osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotni lub poszukujący 
pracy nie pozostający w zatrudnieniu. 

Urząd Pracy na bieżąco monitorował procesy zachodzące na rynku pracy i podejmował 
działania nastawione na wzrost aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 
Pracownicy starali się wychodzić naprzeciw potrzebom klientów realizując standardowe zadania,  
ale też skutecznie reagowali na pojawiające się nowe wyzwania. Dokładali wszelkich starań,  
aby świadczone przez pracowników Urzędu Pracy usługi charakteryzował profesjonalizm, otwarcie  
na drugiego człowieka, indywidualne i kompleksowe podejście przynoszące lepsze efekty. 

Środki publiczne przeznaczone na finansowanie przez PUP w Pułtusku programów na rzecz 
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wydatkowane były 
zgodnie z zasadami racjonalności, przejrzystości i efektywności. Realizacja przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Pułtusku programów i projektów spotkała się z aprobatą Powiatowej Rady Rynku Pracy. 
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 „Zestawienie zrealizowanych w 2019 r. działań służących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych lub osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotni lub 
poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu  – w tym programów i projektów – z uwzględnieniem form wsparcia’’ 

 
 
 
 
 

            Źródło                                          
finansowania 

                  
 
Limity środków 
finansowych oraz 
realizowane formy  
wsparcia 

Środki 
przyznane 

Algorytmem 
(01.01.2019 – 
31.12.2019) 

 

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

i aktywizacji zawodowej: 

Środki 
przezna- 
czone na 
realiza- 

cję progra- 
mu „Praca dla 

Młodych” 
(czwarty rok 

realizacji) 
 

Środki PFRON 
przyz- 

nane na 
rehabi-litację 

zawodową 
osób niepeł- 

nospraw- 
nich 

(01.01.2019-
31.12.2019) 

R  
A  
Z  
E  
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Środki krajowe Środki EFS 

Rezerwa 
Ministra –             
Program 

regionalny 
„MAZOWSZE 

2019” 
(01.01.2019 – 
31.12.2019) 

 

Rezerwa 
Ministra – 
Program 

staży 
w placów-

kach ARiMR 
(01.04.2019

-
31.12.2019) 

Rezerwa  
Ministra –  
realizacja 
programu 

aktywizacji 
zawodowej 
w regionach 
wysokiego 
bezrobocia 

(01.08.2019-
31.2.2019) 

Rezerwa  
Ministra – 
realizacja 
programu 

aktywizacji 
zawodowej 
bezrobot- 

nych 
zamieszk. 

na wsi 
(01.06.2019

-
31.12.2019) 

 

POWER 
,,Aktywizacja 
osób młodych 
pozostających 

bez pracy w 
powiecie 

pułtuskim (III)’’  
(01.01.2019-
31.12.2019 -

drugi rok 
realizacji) 

RPO WM 
,,Aktywizacja 

osób w wieku 30 
lat i więcej 

pozostających 
bez pracy w 

powiecie 
pułtuskim 

(III)’’)(01.01.2019-
31.12.2019-
pierwszy rok 

realizacji) 

LIMITY ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH  

1 709 431 165 793 31 950 672 550  195 900 2 014 880 1 482 096 - 133 071 6 405 671 

POZIOM WYKORZYSTANIA 
(%) 

99,8 100 100 99,4 99,6 99,8 98,9 - 100 99,5% 
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Staże 48 (+21*) 8 5 44 9 114 45  3 276 (+21*) 

Bony na 
zasiedlenie 

1   1      2 

Prace 
interwencyjne 

57 (+102*)    8 7 49 50   171 (+102*) 

Roboty 
publiczne 

42 5  
 
 

2     49 

Szkolenia  17   7  15 11   50 
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Dotacje na 
podjęcie 
działalności 
gospodarczej 

 
6 
 

2  11 5 31 27  1 83 

  Refundacja 
kosztów 
wyposażenia 
lub 
doposażenia 
stanowiska 
pracy 

3   10  11 12  1 37 

Prace 
społecznie 
użyteczne 

311         311 

Przygotowanie 
zawodowe 
dorosłych 

5 (+5*) 
 

        5 (+5*) 

  Refundacja 
części kosztów 
poniesionych 
na 
wynagrodzeni
a, nagrody 
oraz składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 
skierowanych 
bezrobotnych 
do 30 roku 
życia 

       
115 * 

 
 

 

 
 
 
 
 

115* 

Liczba aktywizowanych osób, 
w ramach poszczególnych 
programów 

490 (+128*) 15 5 81 23 220 145 115*  5 
984 (+243*) 
RAZEM: 1 

227 

 

*osoby kontynuujące zatrudnienie podjęte na przestrzeni lat 2017- 2018 
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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 jednostki stanowią przede wszystkim inwestycje, remonty, zimowe i bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych , a także utrzymanie jednostki – Zarządu Dróg Powiatowych.  
Rok 2019 był dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku aktywnym okresem w przygotowaniu i 
realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg i obiektów mostowych należących  
do Powiatu Pułtuskiego. Przebudowano ok. 12 km dróg powiatowych,  o łącznej wartości ponad 
 17 mlnzł (w tym dokumentacja projektowa), środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to ponad 
 8 mln zł.  
Ważniejsze wydatki bieżące ZDP  

Nazwa zadania Wydatki w 2018r. Wydatki w 2019r. 

Materiały do utrzymania  dróg, zakup pospółki, 

emulsji asfaltowej, kruszywa, masy na zimna  

 

220.904,96zł  139.558,98zł 

Zakup znaków  6 776,46zł  29 067,35zł  

Oznakowanie poziome dróg 37.337,84zł 43 466,60zł  

Zimowe utrzymanie dróg  155.143,74zł 90 581,92zł  

 Razem  420.163,00zł  302.674,85zł 

Ponadto wykonano między innymi: wycinkę zakrzaczeń, koszenie poboczy i rowów, kopanie rowów, 
sprzątanie pozimowe, wykonanie znaków poziomych, sprzątanie pasa drogowego, ustawianie 
oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, równanie poboczy, naprawy ubytków w 
nawierzchni dróg oraz chodników, wymiana przepustów. 
 

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. 
 

 W roku 2018, ze względu na konieczność zapewnienia osobom korzystającym z publicznego transportu 
drogowego odpowiedniego miejsca oczekiwania, władze Powiatu Pułtuskiego oraz Gminy Pułtusk 
podpisały porozumienie w sprawie realizacji zadania polegającego na budowie tymczasowej 
poczekalni autobusowej na działce stanowiącej własność Gminy Pułtusk, położonej przy ulicach 
Daszyńskiego i Nowy Rynek.  
Okres realizacji zadania to  2018- 2019r. 
Łączne nakłady finansowe  poniesione przez Powiat Pułtuski na ww.  zadanie wyniosły –
1.078.911,40zł,  w tym w roku 2019 wydatkowano  1.053.471,46zł  
Otwarcie obiektu dla podróżujących nastąpiło 19 czerwca 2019r.  
Łączne koszty utrzymania obiektu od czerwca 2019 r. do grudnia 2019r. wynoszą 25.993,76zł i obejmują 
w szczególności: media, koszty sprzątania obiektu, koszty wywozu nieczystości i odpadów, koszty 
ochrony obiektu, koszty osobowe obsługi obiektu. 
 Zgodnie z  uchwałą nr XLI/46/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2018r. w 
sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegającego na budowie tymczasowej 
poczekalni autobusowej pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą Pułtusk ,  w kosztach utrzymania 
tymczasowej poczekalni partycypuje Gmina Pułtusk w wysokości 1.000,00zł miesięcznie. 
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Za wyżej wymieniony okres koszt poniesiony przez Gminę Pułtusk wynosi 6.400,00zł. 
 

 Należy nadmienić, że do czasu oddania do użytkowania tymczasowej poczekalni autobusowej, 
zgodnie z uchwałą nr III/24/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. ,  władze Powiatu 
Pułtuskiego oraz Gminy Pułtusk postanowiły o usytuowaniu przy ulicach:  Daszyńskiego i Nowy Rynek 
pawilonu dla podróżujących. Zgodnie z ww. uchwałą do zadań Gminy Pułtusk należało zapewnienie 
pawilonu, natomiast  Powiat Pułtuski był zobowiązany do ponoszenia opłat za energię elektryczną  
oraz zabezpieczenie sanitariatów do czasu oddania do użytkowania budynku poczekalni autobusowej.  
Łączne koszty poniesione przez Powiat Pułtuski z tego tytułu wynoszą 5.313,98zł  
 

Na terenie powiatu pułtuskiego zadania z zakresu transportu drogowego osób  wykonywane jest przez 
czterech przedsiębiorców, którym Starosta Pułtuski na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 lit„e” ustawy z dnia 
6 września 2001r. o transporcie drogowym wydał zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych 
osób na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach powiatu pułtuskiego, tj.:  

 Cygany – Pułtusk przez Zambski – Ciółkowo – Obryte, 

 Pułtusk – Pułtusk przez Zambski – Sokołowo – Cygany, 

 Świercze – Gąsiorowo – Gzy – Pułtusk, 

 Pułtusk - Pokrzywnica – Winnica – Pułtusk, 

 Pułtusk – Gąsiorowo – Winnica – Pułtusk, 

 Pułtusk – Pułtusk przez Dzierżenin, 

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

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

 Przewodowo (szkoła) – Przewodowo (szkoła) przez Ołdaki. 
 

Transport drogowy osób w powiecie pułtuskim w 2019 r. charakteryzują następujące parametry  
(dot. wyłącznie ww. linii komunikacyjnych): 

 łączny przebieg roczny – 153461 km, 

 liczba sprzedanych biletów jednorazowych – 8966 szt., 

 liczba sprzedanych biletów miesięcznych – 4212 szt., 

 łączna liczba przewiezionych pasażerów – 194318. 
Przewóz osób na liniach wykraczających poza granice powiatu odbywał się w ramach zezwoleń 
udzielonych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
Ponadto, ze względu na zapotrzebowanie społeczne, Powiat Pułtuski w 2019r. wystąpił do Wojewody 
Mazowieckiego z wnioskiem o objęcie dopłatą w 2020 roku realizacji zadań własnych organizatora 
(powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przez dopłatę 
do ceny usługi.  
Wniosek dotyczył uruchomienia dodatkowych 5 linii komunikacyjnych: 
1) Pułtusk — Pułtusk przez Winnice, Kowalewice, Świercze, Lipniki Stare,  
2) Pułtusk — Pułtusk przez Gzy, Ostaszewo, Gotardy, Przewodowo,  
3) Pułtusk - Pułtusk przez Obryte, Grodek Rządowy, Zambski Kościelne, Bartodzieje,  
4) Pułtusk — Pułtusk przez Winnice, Błędostowo, Pokrzywnice,  
5) Pułtusk - Pułtusk przez: Zatory, Pniewo.  
Przedmiotowe przedsięwzięcie wymagać jednak będzie współfinansowania ze strony powiatu   
na poziomie kwoty 1,7 razy wyższym  niż planowa dopłata  od Wojewody Mazowieckiego.  
 

XIX. KOMUNIKACJA  
 
Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Pułtusku 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 



   70 

RAPORT O STANIE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA ROK 2019 
 

regularnych i przewozów regularnych specjalnych oraz zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych 
i gminnych. 
 

 Wybrane zadania i poziom ich realizacji w roku 2019 przedstawia poniższa tabela. 

Zrealizowane działania Ilość w 2018r. Ilość w 2019r. 

Wydanie decyzji o rejestracji pojazdów, w tym pojazdów 

nowych, rejestrowanych w kraju oraz sprowadzonych                                                      

z zagranicy. 

7201 7413 

Wydanie decyzji o czasowej rejestracji na wniosek właściciela                       

(w celu wywozu za granicę, naprawa, badania techniczne). 
5760 7208 

Wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów 798 741 

Przyjęcie zawiadomień o zbyciu pojazdów (zgłoszenie sprzedaży).  2154 2118 

Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych w 

pojeździe oraz zgód na wykonanie i umieszczaniu tabliczki 

znamionowej  zastępczej. 

14 16 

Potwierdzenia danych pojazdów, które ubyły do innych starostw. 1786 2216 

Wydawanie dowodów rejestracyjnych (w wyniku rejestracji, 

wymian, wtórniki). 
7373 7526 

Liczba pojazdów zarejestrowanych  60155 62663 

Liczba wydanych kart pojazdu 2756 2566 

Wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do 

kierowania pojazdami. 
1600 1534 

Wydanie praw jazdy międzynarodowych. 21 30 

Tworzenie Profili Kandydata na Kierowcę. 1284 1256 

Dokonywanie wpisów do prawa jazdy potwierdzających odbycie 

kwalifikacji zawodowej (dotyczy kierowców wykonujących 

przewozy drogowe). 

1655 1579 

Wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami 142 98 

Wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy 87 100 

Wydanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie  94 34 

Wydanie decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne  106 36 

Wydanie decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie 

problematyki przeciwalkoholowej z powodu kierowania 

pojazdem w stanie nietrzeźwości . 

90 32 

Wydanie decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania 

pojazdami po ustaniu przyczyny cofnięcia.  
37 29 
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Wydanie decyzji o wydaniu/rozszerzeniu/przedłużeniu 

zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub 

pojazdem przewożącym wartości pieniężne. 

30 

16 

Wymiana zagranicznego prawa jazdy. 13 17 

Przyjęcie z innych urzędów akt Kierowcy, w celu wymiany prawa 

jazdy z powodu zmiany miejsca zamieszkania.  

237 
87 

Przekazanie do innych urzędów akt Kierowcy 136 133 

Prowadzenie kompleksowych kontroli stacji kontroli pojazdów                       

w zakresie zgodności stacji z wymaganiami ustawy, 

prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, 

prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. 

4 

4 

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.  

15 

16 

Skreślenie z ewidencji instruktorów w drodze decyzji 

administracyjnej instruktorów. 

1 
2 

Wydanie diagnostom uprawnienia do wykonywania badań 

technicznych pojazdów 

1 
2 

Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe rzeczy                              

na potrzeby własne  

8 
7 

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów 

osób w krajowym transporcie drogowym. 

11 
3 

Wydanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego. 

11 
18 

Wydanie decyzji dotyczących licencji na przewóz osób/rzeczy 0 2 

Wydanie decyzji dotyczących wygaśnięcia zezwolenia na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

1 
2 

Wydanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 1 1 

Prowadzenie kontroli przedsiębiorców zajmujących się 

transportem  

11 
10 
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XX. OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY, ROLNICTWA, 
LEŚNICTWA I RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO  

 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU PUŁTUSKIEGO NA LATA 2012-2015  
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 (Uchwała Nr XXVII/155/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 
września 2012r.) 

 

Celem raportu jest przedstawienie stopnia realizacji założeń przyjętych w Programie  ochrony 
środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 (zwanym dalej 
POŚ). Sprawozdanie  zawiera  informacje  dotyczące  realizacji  zadań  przyjętych  w  ramach strategii 
oraz ich  wpływ  na  zmianę  wskaźników  oceniających  realizację POŚ.  
Zakres objęty raportem dotyczy przedsięwzięć realizowanych w 2019 r. 
1. Realizacja zadań własnych w zakresie ochrony powietrza na terenie powiatu pułtuskiego w 2019r. 
a) Przebudowa, modernizacja i budowa dróg powiatowych o długości około 12 km oraz obiektów 

użyteczności publicznej, m.in. ścieżki rowerowej w miejscowości Pułtusk o długości około 3650 m. 
b) Analiza sprawozdań dotyczących źródeł zanieczyszczeń występujących w: 

- Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. w zakresie emisji dwutlenku siarki, 
tlenków azotu jak dwutlenku azotu, tlenku węgla i pyłu z kotłów,   
- Mardom PRO Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie powiatów emisji lotnych związków organicznych 
 z emitorów i organiczne użyte do produkcji w instalacjach przedsiębiorstwa, 
- P.P.H.U. Artgum Sp. j. w zakresie ilości surowców zawierających lotne związki organiczne 
 z emitorów znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa. 

c) Uzgadnianie zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
zgodności  z przepisami ochrony środowiska. 

2. Realizacja zadań własnych w zakresie oddziaływania hałasu na terenie powiatu pułtuskiego 
 w 2019 r. 

a) Wprowadzanie pasów zieleni, m.in. nasadzenia zastępcze przy przebudowywanych drogach, 
przebudowa ulic w celu usprawnienia ruchu drogowego. 

b) Monitoring emisji hałasu do środowiska zgodnie z Państwowym Programem Monitoringu 
Środowiska na lata 2016-2020 sporządzonym przez Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Na 
terenie powiatu pułtuskiego w 2019 r. nie stwierdzono przypadków nadmiernego hałasu  
z instalacji znajdujących się w zakładach znajdujących się na terenie powiatu. Wpłynęło  
1 sprawozdanie z pomiarów hałasu emitowanego do środowiska z terenu hali produkcyjnej 
przedsiębiorstwa Mardom PRO Sp. z o.o. Sp. k. 

c) Uzgadnianie zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
zagadnień dotyczących obszarów chronionych przed hałasem 

3. Realizacja zadań własnych w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych na terenie 
powiatu pułtuskiego w 2019 r. 

a) Gromadzenie i analiza danych na temat instalacji emitujących pola elektromagnetyczne 
wymagających zgłoszeń.  
W 2019 r. dokonano zgłoszenia 6 nowych instalacji niewymagających pozwolenia oraz 
przedłożono 18 informacji dotyczących zmian danych w instalacjach wytwarzających pole 
elektromagnetyczne. 

b) Uzgadnianie zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
zagadnień dotyczących pól elektromagnetycznych (w trakcie zmian planów). 

4. Realizacja zadań własnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu 
pułtuskiego w 2019 r. 

a) Budowa i modernizacja systemów kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającym 
przy okazji inwestycji drogowych. 

b) Promowanie narzędzi wspierających działania i procesy planistyczne mające na celu efektywny 
 i zrównoważony rozwój gmin na ternie powiatu w oparciu o „Katalog dobrych praktyk w zakresie 
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działań zwiększających retencją zlewni dla obszarów leśnych, rolniczych i zurbanizowanych” 
opracowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach raportu  
z realizacji projektu pn. „Analiza możliwości retencji na terenach leśnych, rolniczych  
i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej 
zdolności retencji w Rejonie Wodnym Środkowej Wisły”. Realizacja zadania wynika z zapisów 
obowiązującego od 2016 r. „Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza 
Wisły”. 

c) Współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką w Pułtusku. Zadaniem Straży jest zabezpieczenie 
czystości wód, informowanie o zagrożeniach powodziowych, ochrony rybactwa i środowiska 
naturalnego, podejmowanie działań kontrolnych i zabezpieczających oraz współpraca 
 z organami kontrolnymi i służbami administracji rządowej i samorządowej.  
W 2019 r. dokonano zakupu silnika Suzuki DF30AT, który na podstawie umowy nr 82/2019 
  z dnia 12.06.2019 r. został użyczony Społecznej Straży Rybackiej w Pułtusku. Zakup silnika  
w znacznym stopniu usprawnił funkcjonowanie Społecznej Straży Rybackiej. 

5. Realizacja  zadań  własnych  w  zakresie  ochrony  zasobów  geologicznych  na  terenie powiatu 
pułtuskiego w 2019 r. 

a) Kontrola realizacji  koncesji  na wydobywanie  kopalin  ze  złóż. 
 W 2019 r. Starosta Pułtuski wydał 1 koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża piasków 
„Pogorzelec I” w granicach obszaru górniczego „Pogorzelec I - pole N” o pow. 1,05 ha oraz zmienił 
1 decyzję dotyczącą koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „WÓLKA ZALESKA” 
w zakresie zmiany granic obszaru i terenu górniczego, zasobów złoża oraz wskaźnika 
wykorzystania złoża.  
Została wydana również 1 decyzja stwierdzająca wygaszenie decyzji na wydobywanie kopaliny  
ze złoża górniczego „Łubienica IV-Pole A/2”. 

b) Uzgadnianie zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego   w zakresie 
zagospodarowywania terenów nieeksploatowanych, a w szczególności w zakresie dotyczącym 
terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.  
W 2019 r. uzgodniono 14 inwestycji przeznaczonych pod zabudowę lub przebudowę. 

6. Realizacja zadań własnych w zakresie ochrony gleb na terenie powiatu pułtuskiego w 2019 r. 
a) Rekultywacja gleb zdewastowanych i zdegradowanych, przywracająca im funkcje przyrodnicze, 

rekreacyjne lub rolne.  
W 2019 r. ustalono rolny kierunek rekultywacji terenu po eksploatacji kopaliny ze złoża 
„Dzierżenin XVII-pole C”.  
Dokonano 2 odbiorów rekultywacji terenów zdewastowanych w wyniku prowadzenia działalności 
wydobywczej po  złożu „Dzierżenin XVII-pole C” (kierunek rekultywacji rolny) oraz po złożu 
„Trzepowo VII” (kierunek rekultywacji leśny).  
Ponadto Starosta Pułtuski przeprowadził 14 kontroli wykonania obowiązku rekultywacji obszarów 
poeksploatacyjnych w zakresie zgodności wykonywanych prac z dokumentacją rekultywacji, 
wywiązania się z obowiązku rekultywacji po eksploatacji kopalin w terminie do 5 lat od 
zaprzestania działalności przemysłowej oraz egzekwowania od przedsiębiorców obowiązku, 
wynikającego z art. 22 ust. 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,  
tj. zawiadamiania do 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach 
 w zakresie gruntów podlegających rekultywacji. 

b) Uaktualnienie procedur działania w przypadku zagrożenia chemiczno-epidemiologicznego  
w zakresie usuwania skutków skażeń i rekultywacji terenu. 

c) Wprowadzenie zalesień na glebach o najniższych klasach bonitacji.  
W 2019 r. na terenie powiatu pułtuskiego przeklasyfikowano grunty rolne na las o łącznej 
powierzchni 5,6796 ha. Zadanie było realizowane przez prywatnych właścicieli lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

7. Realizacja zadań własnych w zakresie ochrony lasów na terenie powiatu pułtuskiego w 2019 r. 
a) W 2019 r. Zarządzeniem nr 24/2019 z dnia 30.04.2019 r. Starosta Pułtuski zarządził wykonanie 

zabiegów ratowniczych zwalczających szkodliwe owady (brudnica mniszka) przy użyciu sprzętu 
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agrolotniczego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na obszarze wsi Stawinoga i 
Wólka Zatorska gmina Zatory. 

8. Realizacja zadań w zakresie edukacji ekologicznej.  
Dofinansowanie działalność Ligi Ochrony Przyrody w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej 
 i ochrony przyrody na zadnia konkurs dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Mój las” oraz na zakup 
materiałów edukacyjnych zawierających prace konkursu „Przyroda – Twój Przyjaciel”. 

 
 

PRACA WYDZIAŁU ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, funkcjonuje w strukturze organizacyjnej 
Starostwa Powiatowego w Pułtusku i  zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych, ochronie środowiska, ochronie przyrody, o rybactwie śródlądowym, prawa 
geologicznego i górniczego, prawa ochrony środowiska, prawa łowieckiego, prawa wodnego i ustawy 
o lasach. W ramach tych zadań Wydział gromadzi dokumentację sporządzonych planów urządzenia 
lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych  
na terenie powiatu pułtuskiego należących do osób prywatnych, wydaje karty wędkarskie oraz karty 
łowiectwa podwodnego, wystawia zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego służącego  
do połowu amatorskiego ryb, wydaje zaświadczenia stwierdzające czy dana nieruchomość jest objęta 
uproszczonym planem urządzenia lasu (UPUL)lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu 
lasu (ISL), o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach oraz opisy taksacyjne lasu i wyciągu z UPUL 
lub ISL. Wydział opiniuje, czy planowane przedsięwzięcia mogą znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz uzgadnia w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych czy realizowana 
inwestycja jest położona na terenie występowania masowych ruchów ziemi.  
Wydział zajmuje się również prowadzeniem postępowań dotyczących: 

 udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione 
następujące wymagania:1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą 
nie przekracza 2 ha, 2) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 
20 000 m3, 3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków 
strzałowych 

 rekultywacji gruntów po eksploatacji kopaliny, 

 zatwierdzania projektów oraz dokumentacji geologicznych, 

 udzielania zezwoleń na przetwarzanie, zbieranie, wytwarzanie odpadów, 

 udzielania pozwoleń na wycinkę drzew z nieruchomości stanowiących własność gmin, 

 wydania zezwoleń na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności  
Skarbu Państwa, 

 waloryzacji ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw rolnych 
i prowadzanie upraw leśnych, 

 uiszczania należności z tytułu opłaty melioracyjnej za zmeliorowane grunty,  

 zatwierdzania statutu gminnych spółek wodnych. 
Wybrane zadania Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zrealizowane w 2019 roku 
zostały przedstawione liczbowo poniżej: 

 

Rodzaj spraw zrealizowanych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i 
Ochrony Środowiska 

 
Ilość w 2018  

 
Ilość  w 2019 

decyzje administracyjne, w tym udzielenie koncesji 172 127 

zaświadczenia, wyciągi z UPUL lub ISL, opis taksacyjny 775 883 

wydanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 129 189 

rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu amatorskiego ryb 81 91 

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

102 93 

Ogółem 1 259 1 383 
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XXI. GEODEZJA  KARTOGRAFIA I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚCIAMI  
 

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonuje zadania organów administracji 
geodezyjnej i kartograficznej jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach tych 
zadań Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami gromadzi i prowadzi państwowy zasób 
geodezyjny i kartograficzny  oraz ewidencję gruntów i budynków w systemie informatycznym, sprzedaż 
map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. Wydział zajmuje się również 
przyjmowaniem projektów na narady koordynacyjne, a także zgłoszeń prac geodezyjnych. 
W ramach realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 
mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy 
poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) objętego Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w Starostwie Powiatowym w 
Pułtusku wdrożony został portal mapowy SDI, w oparciu o udostępnione nieodpłatnie przez Głównego 
Geodetę Kraju oprogramowanie. Z portalu mapowego SDI  udostępnionego pod adresem: 
infomapa.powiatpultuski.pl,  korzystają zarówno interesanci jak i pracownicy gmin. Portal był 
systematycznie aktualizowany. 
 
Jednocześnie Powiat Pułtuski jest Partnerem Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów 
Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji 
 i geoinformacji”(Projekt ASI) obejmującego m.in. cyfryzację danych Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego. W 2019 roku uzgodniono w porozumieniu z Wojewódzkim 
Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projekty modernizacji na 26 obrębów. 
 Projekt obejmował również utworzenie: 

1) bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla miasta Pułtuska, 

2) bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla miasta Pułtuska,  
3) cyfryzację w drodze skanowania dokumentów uzasadniających wpisy do Ewidencji Gruntów 

i Budynków i  dokumentów uzasadniających treści mapy zasadniczej. 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w dniu 12.09.2019r ogłosił przetarg 
z terminem otwarcia ofert na dzień 15.10.2019r. Po rozstrzygnięciu przetargu w styczniu i lutym 2020 
roku zostały podpisane 4 umowy z wykonawcami prac. 
 
Ponadto, na stronie internetowej Powiatu Pułtuskiego w ramach zakupionego systemu geoportal2 
został udostępniony Geoportal Powiatu Pułtuskiego. Wybrane dane serwisu udostępniane są 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 65 wykonawców prac geodezyjnych, 
 16 rzeczoznawców majątkowych, 1 komornik sądowy, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory, Gmina 
Obryte, ZDP w Pułtusku, PINB w Pułtusku. 
 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 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych 
przez Starostę Pułtuskiego.  
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Wybrane zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zrealizowane w 2019 roku zostały 
przedstawione liczbowo poniżej. 

 

 
 

 

Rodzaj spraw zrealizowanych 
przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej 

 
 

Ilość w 2018 Ilość w 2019  

 udostępnianie danych na wniosek 2283 2510  

 uwierzytelnienie dokumentu 1819 2185  

 ilość projektów przedłożonych na narady koordynacyjne 147 137  

 zgłoszenia prac geodezyjnych 2042 2271  

 

ilość spraw związanych z nadzorem nad pracami 
geodezyjnymi 

 
 38  

 ilość przyjętych operatów do PODGiK 1684 2060  

 ilość zeskanowanych operatów 294 900  

 ilość wprowadzonych operatów do mapy numerycznej 1552 2100  

 

ilość spraw związanych z udostępnieniem państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

 
 42  

 pisma różne z instytucjami i osobami fizycznymi 75 100  

 

w latach 2015-2021 jest realizowany projekt „Regionalne 
partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i 
geoinformacji” (Projekt ASI).  

 
 

135 
 100  

 

ilość spraw związanych z obsługą finansową funduszy i 
środków 

 
14 11  

 Ogółem 10045 12454  
 

  

Rodzaj spraw zrealizowanych  
przez Oddział Ewidencji i Ochrony Gruntów, 

Gospodarki Nieruchomościami 

 
Ilość w 2018 

 
Ilość w 2019  

decyzje administracyjne 276 336 

zaświadczenia 260 270 

aktualizacja informacji w bazie ewidencji gruntów  
i budynków  

3205 3146 

udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków 
oraz  rejestru cen i wartości nieruchomości  

289 281 

wydanie wypisów i wyrysów 3609 3773 

inne sprawy z zakresu  ewidencji gruntów i budynków 726 956 

inne sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych 892 648 

inne sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami 752 314 

Razem  10009 9724 
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XXII. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO – 
BUDOWLANA  

 
W 2019r. Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Pułtusku prowadził zadania 
w imieniu Starosty jako organ administracji architektoniczno – budowalnej wynikającej z ustawy Prawo 
budowalne i przepisów wykonawczych  
Do podstawowych zadań Wydziału Budownictwa i Architektury należy w szczególności: 

 zatwierdzanie projektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na budowę inwestycji, 
 udzielanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów istniejących, 
 wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, 
 przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia  

na budowę. 
 przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego  

nie wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, 
 udzielanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów 

Ponadto do zadań Wydziału należy: 

 wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali. 

 występowanie do właściwego ministra z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo 
 od przepisów techniczno – budowlanych, 

 rejestrowanie na wniosek inwestora dziennika budowy, 

 wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu  
do dróg powiatowych i gminnych, 

 przyjmowanie zgłoszeń dotyczących remontów i przebudowy dróg powiatowych i gminnych, 

 uchylanie decyzji pozwolenia na budowę w przypadku istotnych zmian od zatwierdzonego 
projektu budowlanego, 

 zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę, 

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

 współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w ramach obowiązującej 
ustawy Prawo Budowlane. 

 Wśród inwestycji, na które udzielono pozwoleń na budowę były m.in. budowa dróg, sieci 
(kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe), obiekty usługowe, magazynowe, inwentarskie, przedszkola, 
domy mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne.  

Sprawy realizowane  
w  Wydziale Budownictwa i Architektury  

Ilość w 2018  Ilość w 2019  

wnioski o udzielenie pozwolenia na budowę 666 732 

wydane decyzje udzielające pozwolenia na budowę 520 604 

zgłoszenia robót budowlanych z projektem 
budowalnym 

45 60 

wydane decyzje udzielające pozwolenia na rozbiórkę 10 15 

zgłoszenia robót budowlanych 533 623 

wydane zaświadczenia o samodzielności lokali 32 36 

wydane decyzje inne niż pozwolenia na budowę 202 209 

wydane postanowienia 130 216 

inne sprawy z zakresu budownictwa 70 90 

wnioski o odstępstwo od przepisów do Ministra 
Inwestycji i Rozwoju 

5 74 

ilość wydanych dzienników budowy  532 579 

Razem  2745 3238 
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XXIII. OCHRONA PRAW KONSUMENTA  
 

Powiatowy Rzecznik  Konsumentów, instytucja funkcjonująca w ramach struktur samorządowych, 
wykonuje ustawowe zadania powiatu (miasta) w zakresie ochrony praw konsumenckich. Wykonując 
swoje zadania rzecznik kreuje i realizuje politykę konsumencką samorządu terytorialnego. 
Najważniejszym celem działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest zapewnienie 
konsumentom dostępu do podstawowego poradnictwa konsumenckiego, polegającego na udzielaniu 
bezpłatnych porad prawnych i informacji w zakresie ochrony i egzekwowania praw konsumenckich.  
W 2019r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pułtusku udzielił mieszkańcom powiatu pułtuskiego 
ogółem 420 porad konsumenckich i informacji prawnych ( w roku 2018 – 450 porad). Tradycyjnie 
najwięcej spraw, z jakimi zwracali się konsumenci do Rzecznika w 2019r. dotyczyło wad zakupionych 
towarów oraz sposobu rozpatrywania reklamacji.  

W pierwszej kategorii dotyczącej usług (139) najwięcej skarg (33) dotyczyło usług 
telekomunikacyjnych (internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej, telewizji cyfrowej), usług 
związanych z sektorem energetycznym i wodnym (21), konserwacja i naprawa pojazdów i innych 
środków transportu (16),  turystyka i rekreacja (11),  usług finansowych (9)  oraz  innych usług.  

 Drugą kategorię skarg konsumentów stanowią umowy sprzedaży zawierane z przedsiębiorcami 
(267). W przypadku umów sprzedaży konsumenckiej, konsumenci najczęściej prosili o interwencję 
 w sprawach dotyczących wad odzieży i obuwia (70), urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń 
elektronicznych i sprzętu komputerowego (68), mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania 
domu (48). Podstawowe trudności w omawianej kwestii dotyczyły wad towaru z tytułu rękojmi oraz 
sposobu rozpatrywania reklamacji.  
W omawianym okresie rzecznik udzielił również 2 porad dotyczących informacji ogólnych i 12  porad 
niekonsumenckich. 
Najczęstszymi przypadkami, w których rzecznik podejmował działania były: - w zakresie rękojmi 
 za wady towaru: nieterminowego załatwiania reklamacji, narzucaniu konsumentom przez 
przedsiębiorcę własnego sposobu załatwienia reklamacji, niezależnie od żądań zgłoszonych przez 
konsumentów, powoływanie się na przepisy nie obowiązujące, nie przestrzeganie 14-dniowego 
terminu ustosunkowania się do żądań reklamacyjnych, narzucanie konsumentom korzystanie  
z uprawnień gwarancyjnych, czym uniemożliwiali skorzystanie z prawa wyboru pomiędzy 
uprawnieniem z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy) a uprawnieniem z gwarancji 
(odpowiedzialność wystawcy dokumentu gwarancyjnego), - w zakresie gwarancji jakości: 
utrzymywanie, iż gwarancja jest jedynym sposobem realizacji roszczeń konsumenckich, nieskuteczne 
usuwanie wad, odmowa uwzględniania reklamacji, brak jednoznaczności postanowień karty 
gwarancyjnej oraz ich jednostronna interpretacja, długi czas naprawy lub wymiany, często mimo 
ewidentnej wadliwości towaru nie ma możliwości wymiany towaru na nowy. 
W 2019r. odbyła się XI. edycja Konkursu „Przyjazny konsumentowi”- wyłonieni zwycięzcy w czterech 
kategoriach, to:  
I. „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenie Miasta Pułtusk”. Laureatem w tej kategorii 
został: Salon Urody „Afrodyta” Anna Trzcińska, ul. Mickiewicza 22A, 06-100 Pułtusk. 
II. „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenie Miasta Pułtusk”. Laureatem w tej kategorii 
została: Hurtownia Artykułów Papierniczych i Biurowych „Grafit” s.c., ul. Kolejowa 5, 06-100 Pułtusk.  
III. „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenach Wiejskich 
Powiatu Pułtuskiego”. Laureatem w tej kategorii został: Dom Gościnny „Przemysław” Jolanta 
Kowalska, Sulnikowo 27, 06-126 Gzy.  
 IV. „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenach Wiejskich 
 Powiatu Pułtuskiego”. Laureatem w tej kategorii została firma: „BarKam” Maciej Skurczyk, Szyszki 
Włościańskie 16, 06-126 Gzy.  
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W dniach od 1-15 października 2019r. 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: Kwiaciarnia „IRYS”, ul. Baltazara 152,  06-100 Pułtusk. 
II. „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenie Powiatu Pułtuskiego”. Laureatem w tej 
kategorii został: PARTY TIME, ul. Wiśniowa 7, 06-100    Pułtusk. 

 

XXIV. KULTURA I PROMOCJA POWIATU 
 

W 2019 r. promocja Powiatu Pułtuskiego prowadzona była  m.in. poprzez stronę internetową 
www.powiatpultuski.pl, na której opublikowano 290 artykułów. Dodatkowo powiat prowadzi własną 
stronę na Facebook.  
Niektóre aktualności zarówno na stronie internetowej powiatu jak i Facebooku mają po kilka tysięcy 
odsłon.  
Informacje przekazywane były również za pośrednictwem lokalnych mediów.  
Ponadto zgodnie z wymogami prawnymi, Powiat Pułtuski prowadzi serwis 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. 
 
Promocja Powiatu Pułtuskiego odbywała się również przy okazji realizowanych wydarzeń 
patriotycznych, religijnych, społecznych i kulturalnych wynikających z „Planu wydarzeń 
organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Pułtuski”, którego szacunkowy koszt wynosił 
63 800,00zł a wykonanie – 51 429,17 zł. 
W ramach Planu zorganizowano i współorganizowano następujące wydarzenia: 

 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 

 Kabaretowe Obryckie Spotkania KOSA; 

 Damsko-Męskie Spotkania Marcowe; 

 Pułtuskie Powiatowe Targi Edukacji i Pracy „Kariera 2019”; 

 Powiatowa wystawa twórczości osób niepełnosprawnych; 

 Dzień Samorządowca; 

 Powiatowe Obchody Dnia Strażaka; 

 Integracyjne Spotkanie Rodzin; 

 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego; 

 Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych; 

 Powiatowa konferencja „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa edukacyjno-
zawodowego”; 

 Dzień Rodziny; 

 Piknik Integracyjny „Biesiada pod Chmurką”; 

 Biesiada Artystyczna; 

 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej; 

 Dzień Pracownika Socjalnego; 

 Spotkanie wigilijne dla mieszkańców Miasta i Powiatu Pułtuskiego; 

 Dożynki Powiatowo-Gminne  
Zgodnie z „Planem wydarzeń…”  Powiat Pułtuski fundował nagrody  

 w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej: Młodzież zapobiega pożarom”; 

http://www.pultusk24.pl/
http://www.bip.powiatpultuski.pl/
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 w Konkursie poetyckim „Warszawska Syrenka”; 

 Finale Złotej Wieży – Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach; 

 w Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…”; 

 w Zawodach Powiatowych OSP; 

 z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019; 

 w związku z pożegnaniem uczniów klas III liceum i IV technikum. 
 

Powiat Pułtuski organizował lub współorganizował również szereg innych imprez, konkursów                     
i uroczystości, które nie były ujęte w „Planie wydarzeń…” tj. m.in: 

 współorganizacja Pikniku Militarnego w związku z obchodami 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny 
Światowej na łączna kwotę: 5 800,00 zł; 

 dofinansowanie organizacji Jubileuszu 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
 w Pułtusku na łączna kwotę: 2 970,89 zł; 

 ufundowanie nagród z okazji Święta Policji w kwocie 2 100,00 zł;  

 ufundowanie nagród dla uczestników: 
- rozgrywek Miejsko-Powiatowej Halowej Piłki Nożnej oraz Grand Prix w Tenisie Stołowym  
 w kwocie 999,81 zł,  
- Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kwocie 1 557,33 zł; 
- Ogólnopolskiego Rajdu Służb Mundurowych Resortu Spraw Wewnętrznych Szklarska 
Poręba 2019 w kwocie 200,00 zł ,  
- podsumowania sezonu lotowego gołębi 2019 w kwocie 300,00 zł;  
- rajdu rowerowego „Grand Prix amatorów na szosie” w kwocie 1 000,00 zł. 

 

Ponadto w ramach działań promocyjnych Powiat Pułtuski zakupił:  

 460 szt. albumu „Powiat Pułtuski miejsca, które warto zobaczyć” za łączną kwotę 7 800,00 zł, 

 45 szt. książek promujących dzieje Powiatu Pułtuskiego i Mazowsza za kwotę 2 500,00 zł. 
 
 

Działalność Miejsko – Gminnej 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. 
Biblioteka sprawuje 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 sieci bibliotecznej w powiecie pułtuskim to: zmiana lokalizacji Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Gzach, która obecnie mieści się w przyszkolnej hali sportowej oraz zmniejszenie o pół  
etatu wymiaru czasu pracy w Filii Bibliotecznej w Pniewie. 
 

Doskonaleniu zawodowemu bibliotekarzy z terenu powiatu pułtuskiego służyło seminarium 
szkoleniowe z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem przeprowadzone przez audytora 
zewnętrznego w listopadzie 2019r.  
W ramach pomocy informatycznej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gzach, Obrytem, Świerczach , 
Winnicy i Zatorach przeprowadzono instalację systemów operacyjnych Windows 10 oraz aktualizacje 
programów.  
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Wykonano archiwizacje plików. Przeprowadzono konfigurację kont użytkowników komputera, 
drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.  
Dokonano ogólnego przeglądu technicznego sprzętu komputerowego. W Zatorach interweniowano  
w Instytucie Książki odnośnie awarii systemu bibliotecznego MAK+. 
 

Na bieżąco publikowano informacje o wydarzeniach na stronach gminnych bibliotek publicznych  
oraz przekazywano je do portalu Bibliotek Mazowsza (dawniej MSIB).  
Najważniejsze wydarzenia: 

 w ramach Pułtuskich Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej zorganizowano 2 spotkania  
z pisarką Justyną  Bednarek, które odbyły się w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej i Publicznej 
Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym, 

 współorganizacja konkursu literackiego „Wielka woda...wspomnienia po 40 latach" 

 dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej pracowała w jury konkursu „I Ty możesz zostać 
Feniksem słowa", organizowanym cyklicznie przez dyrektora GBP w Pokrzywnicy i pracownika 
Filii w Dzierżeninie 

 organizacja  spotkania ze znanym aktorem i prezenterem, Piotrem Gąsowskim, promującego  
książkę „Co mi w życiu nie wyszło" 

 organizacja spotkania ze znaną dziennikarką i prezenterką Marzeną Rogalską, połączone z 
promocją trylogii jej autorstwa 

 współorganizacja Marcowego  Spotkania Damsko-Męskiego 

 w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej  przeprowadzono konkurs 
plastyczny pn. „Nigdy więcej wojny", rozstrzygniecie którego miało miejsce we wrzeniu 
podczas Pikniku Militarnego. Wówczas też  zaprezentowano wystawę „Pułtuska podróż w 
czasie i przestrzeni" , ukazując jak w ciągu ostatnich 70. lat zmieniał się Pułtusk.  

 z okazji 100. rocznicy śmierci Wiktora Gomulickiego przygotowano wystawę pn. „Wiktor 
Gomulicki piewca nadnarwiańskiego grodu." 

 
 
 

Ponadto Biblioteka systematycznie gromadziła i opracowywała zbiory regionalne.  
Do końca 2019 r. sporządzono 530 opisów bibliograficznych książek, artykułów z prasy  
oraz dokumentów życia społecznego. Przygotowano do oprawienia 21 t. prasy lokalnej: „Tygodnik 
Pułtuski" i „Pułtuska Gazeta Powiatowa" oraz 5 woluminów „Gomulicianów". 
 

W roku 2019 Powiat Pułtuski na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powiatu pułtuskiego 
przeznaczył dotację w wysokości w wysokości 220.080,00 zł, co stanowi 100,00% planu. 
 

XXV. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 
Program Współpracy na rok 2019 został przyjęty przez Radę Powiatu w Pułtusku Uchwałą  Nr II/20/2018 
z dnia 29 listopada 2018 r. 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 2019.  
Rada Powiatu w Pułtusku uchwalając Program Współpracy  uznała, że w 2019 priorytetowo będą 
traktowane następujące działania:  
1. Rozwój lokalnego rynku pracy, w tym aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  

i niepełnosprawnych, promowanie przedsiębiorczości, organizowanie szkoleń w zakresie rozwoju 
małych i średnich przedsiębiorstw. 

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym wspierania organizacji imprez sportowych,  
jak i rekreacyjny, organizacji wolnego czasu, aktywizacja dzieci i młodzieży – w tym 
niepełnosprawnej. 

3. Promocja kultury, sztuki, ochrony dób kultury i tradycji, organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu 
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powiatowym. 
4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. 
5. Promocja i ochrona zdrowia, w tym wspieranie idei prozdrowotnych, promocji zdrowia psychicznego 

i przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym, prowadzenie zajęć dla osób i dzieci 
niepełnosprawnych. 

6. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom w wieku 
emerytalnym, osobom niepełnosprawnym oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, 
wspieranie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz aktywności 
społecznej osób niepełnosprawnych. 

7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 
8. Propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
9. Ochrona ludności, pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. 
10. Działania w zakresie nauki, oświaty i edukacji. 

Na realizację zadań w ramach Programu Współpracy w budżecie Powiatu Pułtuskiego zaplanowano 
kwotę do 20 000 zł. 
W wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego Powiatu Pułtuskiego  
w zakresie podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  dokonano wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie – 
Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu – Popiersia Wincentego Witosa.  
W ramach projektu Stowarzyszenie przeprowadziło: 
-  konkurs plastyczny pt.  „Bohaterzy i miejsca związane z odzyskaniem niepodległości z terenu powiatu 
pułtuskiego”,  skierowany do dzieci i młodzieży z terenu powiatu pułtuskiego w trzech kategoriach 
wiekowych: uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3  i 4-6 oraz uczniowie szkół średnich. Laureaci 
pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymali nagrody rzeczowe 
zróżnicowane w zależności od zajętego w konkursie miejsca. Upominki dostały również osoby 
wyróżnione ( po trzy  w każdej kategorii wiekowej) Ponadto wszyscy uczestnicy oraz dyrektorzy szkół 
otrzymali dyplomy/podziękowania za udział w konkursie. Zwycięskie prace za zgodą autorów zostały 
umieszczone w kalendarzu na rok 2020. Kalendarze przekazano szkołom i instytucjom z powiatu 
pułtuskiego oraz mieszańcom powiatu. Dzięki ww. działaniom wśród mieszkańców pułtuska została 
upowszechniona wiedza na temat bohaterów i miejsc związanych z odzyskaniem niepodległości  
z terenu powiatu pułtuskiego. Na powyższy konkurs  Powiat Pułtuski przeznaczył 10 000 zł.  
 

Ponadto współpraca Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019r. polegała m.in. na: 

 udostępnianiu lokali na spotkania organizacji pozarządowych,  

 zorganizowaniu transportu na wyjazd rehabilitacyjny do Krynicy Morskiej dla członków Sekcji 
Emerytów i Rencistów ZNP(1 000zł),  

 współpracy i udziale w kosztach usługi konsumpcyjnej na Powiatowo – Gminne Obchody Dnia 
Strażaka (3000zł) ,  

 zapewnieniu  wyżywienia uczestnikom warsztatów artystycznych w Zambskach Kościelnych 
(dzieci i młodzieży) organizowanych przez Stowarzyszenie Calos CAGATHOS (2 000zł)  

 udziale w kosztach usługi konsumpcyjnej na zorganizowaną przez Pułtuski Klubu Wodniaków 
imprezę muzyczną pn. „Rozśpiewana Zatoka” (600zł)  

 na wniosek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” udział w kosztach usługi cateringowej  
na zorganizowany pobyt młodzieży z Kresów Wschodnich przebywającej na terenie Powiatu 
Pułtuskiego w ramach projektu „Lato z Polską 2019” (1.500zł) 

 na wniosek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zabezpieczenie wykonania materiałów 
reklamowych promujących wydarzenie Piknik historyczny – uroczystość upamiętnienia 
rocznicy Victorii Wiedeńskiej  (1000zł)  

 udziale w przygotowaniu sportowców p. Pawła Szmei oraz p. Zuzanny Czymerskiej – członków 
Miejskiego Klubu Sportowego Narew do międzynarodowych imprez sportowych (3000zł)  
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Na terenie powiatu pułtuskiego działa 106 stowarzyszeń  rejestrowych (  w tym 49 Ochotniczych Straży 
Pożarnych) , 6 stowarzyszeń zwykłych oraz 11 fundacji. 
W 2019 roku zarejestrowano jedno nowe stowarzyszenie rejestrowe. 
 

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 2019r., poz. 294 tj.) od 1 stycznia 2019r. na terenie 
powiatu pułtuskiego funkcjonowały dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP).  
Liczba Punktów uzależniona jest od liczby mieszkańców danego powiatu. 
W roku 2019  Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowane były:     
1. W budynku byłej Bursy Szkolnej w Pułtusku, ul. 3 Maja 20. Punkt obsługiwany był przez adwokata 

i radcę prawnego. Adwokata zgłosiła Rada Adwokacka w Płocku. Radcę prawnego zgłosiła Izba 
Radców Prawnych w Olsztynie.      

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

 Punkt obsługiwany był przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego wybrane w wyniku 
przeprowadzonego otwartego konkursu,          

 Punkty działały przez 5 dni w tygodniu: przez co najmniej 4 godziny dziennie według 
harmonogramów sporządzanych na każdy miesiąc 2019 roku.   

 
Statystyka Nieopłatnej Pomocy Prawnej w 2019r.             

1. Liczba przyjętych  w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2019r.: ogółem - 477 osób, w tym 
liczba przyjętych przez przedstawiciela Stowarzyszenia -152 osoby (w roku 2018 ogółem – 610, 
w tym osoby przyjęte przez Stowarzyszenie – 118).   

2. Wykaz dziedzin, z których udzielono  porad prawnych w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
w 2019r.:     

a) prawo rodzinne – 120 porad;                                    
b) prawo pracy – 38 porad;          
c) prawo z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 1 porada;                    
d) prawo cywilne  – 227 porad;                     
e) prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej – 22 porady;              
f) prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego – 22 porady, 
g)  prawo podatkowe – 1 porada,   
h)  prawo karne – 52 porady, 
i)  inne – 13 porad.       
3. Forma udzielonej pomocy w 2019r.:        
a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących  jej 

uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach – 384 osób;   
b)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego  – 171 osób; 
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach oznaczonych w ustawie, z wyłączeniem pism 

procesowych  – 118 osób.        
Nieodpłatna pomoc prawna to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone przez wojewodę do 
wykonywania przez powiat. Zadanie jest finansowane z przekazanej przez Urząd Wojewódzki dotacji. 
Plan na rok 2019 w wysokości 132 000 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2019 r.  w kwocie 
131 782,78 zł, co stanowi 99,84% planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 217,22 zł 
zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.  
 


