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I WPROWADZENIE  

 

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd 

Powiatu jest zobowiązany przedstawić Radzie Powiatu co roku do dnia 31 maja Raport o Stanie 

Powiatu. Raport winien obejmować podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 

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

i budżetu obywatelskiego. 

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Płońskiego przedkłada Raport o Stanie 

Powiatu Płońskiego za 2018 rok, który obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu 

Płońskiego w roku 2018, a w szczególności zawiera podsumowanie realizacji polityk, 

programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. W roku 2018 nie 

przewidziano realizacji budżetu obywatelskiego.  

Raport o stanie powiatu za 2018 rok jest pierwszym tego typu dokumentem 

opracowanym w historii samorządu.  

Dokument ten jest szczególnym podsumowaniem, gdyż został przygotowany przez 

Zarząd Powiatu w innym składzie niż skład, którego działalność w przeważającej mierze 

jest prezentowana. Wynika to ze specyfiki roku 2018 – roku zmiany władz samorządowych 

V i VI kadencji.  

 

Zarząd Powiatu Płońskiego w 2018 roku, jako organ wykonawczy władzy 

samorządowej, realizował zadania publiczne powiatu określone ustawami. W szczególności 

zajmował się: 

 realizacją Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz przedsięwzięć określonych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego,  

 zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem powiatu, w tym jego zbywaniem, dzierżawą, 

najmem oraz porządkowaniem stanu prawnego, 

 wykorzystaniem środków unijnych na realizację inwestycji i programów społecznych, 

 nadzorem nad realizacją zadań statutowych i planów finansowych przez jednostki 

organizacyjne powiatu,  

 nadzorem nad realizacją kierunków działania określonych przez Radę Powiatu w zakresie 

utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku,  

 nadzorem nad wdrażaniem i realizacją w powiecie działań wynikających z reformy 

systemu oświaty, 
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 opracowaniem uchwały budżetowej na rok 2019 oraz aktualizacją Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Płońskiego w związku z zadaniami planowanymi do realizacji 

w 2019 roku,  

 zapewnieniem prawidłowej i terminowej realizacji uchwał Rady Powiatu, 

 nadzorem nad realizacją uchwał Zarządu Powiatu przez Przewodniczącego Zarządu oraz 

właściwe jednostki.  

 

Rada Powiatu, jako organ stanowiący, wyznaczała kierunki działania Zarządu 

Powiatu zawarte w uchwałach, programach, politykach, strategiach. 

W roku 2018 Rada Powiatu Płońskiego podjęła 87 uchwał, w tym 68 z inicjatywy 

Zarządu Powiatu, z których:  

 83 zostały w pełni zrealizowane, 

 4 uchwały są w trakcie realizacji – dotyczą zadań, których termin realizacji ustalony 

został na okres dłuższy niż rok, bądź dotyczą zadań realizowanych w miarę potrzeb.  

Szczegółową informację o sposobie i wynikach realizacji uchwał Rady Powiatu 

Płońskiego przez Zarząd Powiatu w 2018 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego 

Raportu.  

 

Zarząd Powiatu dokonywał także analiz i opiniował materiały i informacje 

przygotowywane pod obrady Komisji Rady i Rady Powiatu – zgodnie z planem pracy Rady 

Powiatu oraz planami pracy merytorycznych Komisji Rady na 2018 rok – przez Starostwo 

Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.  

Zarząd Powiatu przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu sprawozdania i informacje 

z działalności, w tym w szczególności:  

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, uwzględniające realizację zadań powiatu 

wynikających z ustaw o: wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy 

społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych wykonywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie pomocy społecznej dla 

mieszkańców Powiatu Płońskiego, 

 Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku wraz z oceną realizacji planowanych zadań na 

drogach powiatowych, 
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 Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku oraz realizacji Powiatowego programu promocji 

zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

 Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie, 

 Warsztatu Terapii Zajęciowej, uwzględniające realizację zadań w zakresie rehabilitacji 

zawodowej i społecznej dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu,  

 Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 

 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z oceną stanu bezpieczeństwa 

powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

 Powiatowego Inspektora Sanitarnego wraz z oceną sytuacji epidemiologicznej i stanu 

sanitarnego powiatu,  

 Komendy Powiatowej Policji wraz z oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

na terenie powiatu. 

Zarząd Powiatu zapewniał także bieżący nadzór nad opracowaniem i przedłożeniem 

Radzie Powiatu w 2018 roku wielu innych ważnych materiałów i programów, w tym m.in.: 

 Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego dla powiatu płońskiego na lata 2016-2020, 

 Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Płońskim na lata 2018-2020, 

 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Płońskim na lata 2018-2020, 

 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, 

 Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Powiatu Płońskiego, 

 Oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, 

 Sprawozdania z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych,  

 Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Płońskim, 

 Oceny działalności Społecznej Straży Rybackiej, 

 Oceny stanu rolnictwa w powiecie płońskim. 
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Dokumentami wyznaczającymi kierunki działania Zarządu Powiatu w zakresie 

inwestycyjnym były Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz budżet Powiatu Płońskiego na 

2018 rok.  

W roku 2018 Zarząd Powiatu Płońskiego V kadencji odbył łącznie 60 posiedzeń, z tego:  

 w styczniu 6 posiedzeń,  

 w lutym 5 posiedzeń,  

 w marcu 6 posiedzeń,  

 w kwietniu 7 posiedzeń, 

 w maju 5 posiedzeń,  

 w czerwcu 7 posiedzeń,  

 w lipcu 4 posiedzenia,  

 w sierpniu 4 posiedzenia,  

 we wrześniu 4 posiedzenia,  

 w październiku 7 posiedzeń,  

 w listopadzie 5 posiedzeń. 

Od 20 listopada 2018 roku Zarząd Powiatu Płońskiego VI kadencji odbył łącznie 

11 posiedzeń, w tym:  

 w listopadzie 4 posiedzenia,  

  w grudniu 7 posiedzeń. 

Zarząd Powiatu w roku 2018 podjął 271 uchwał, które zostały w pełni zrealizowane, 

z wyjątkiem 1, będącej w trakcie realizacji (zadania przekraczają rok).  

Szczegółową informację o zadaniach, stanowiskach i rozstrzygnięciach problemów 

powiatu, wynikających z podjętych w 2018 roku uchwał przez Zarząd Powiatu oraz sposobie 

ich realizacji, przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Raportu.  

 

Działalność Zarządu Powiatu w 2018 roku, podobnie jak w latach 

ubiegłych, prowadzona była przy pomocy Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych 

powiatu:  

1) Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku. 

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku. 

3) Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku. 

4) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Płońsku. 
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5) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku. 

6) Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. 

7) Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku. 

8) Zespołu Szkół w Raciążu. 

9) Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą. 

10) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku im. Św. Stanisława 

Kostki. 

11) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu. 

12) Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku. 

13) Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku. 

14) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku. 

15) Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie. 

16) Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku.  

 

Zarząd Powiatu w 2018 roku sprawował bieżący nadzór nad realizacją planów 

finansowych przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu oraz prowadził dyscyplinującą 

politykę w gospodarce finansowej powiatu.  

W roku 2018 – podobnie jak w latach ubiegłych – Zarząd Powiatu wiele uwagi 

i zaangażowania poświęcał na działania w kierunku racjonalizacji kosztów i oszczędności 

w wydatkach budżetowych we wszystkich dziedzinach działalności powiatu, co szczegółowo 

potwierdzają wyniki ekonomiczne przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

2018 rok.  

Zrealizowane dochody w 2018 roku wyniosły 120.728.939,35 zł, tj. 97,23% planu, 

w tym:  

- dochody bieżące – 96.431.459,20 zł, 

- dochody majątkowe – 24.297.480,15 zł. 

Planowane wydatki wykonano w kwocie 130.616.574,72 zł, tj. 95,27% planu, w tym: 

- wydatki bieżące – 81.942.082,53 zł, 

- wydatki majątkowe – 48.674.492,19 zł. 

Budżet Powiatu Płońskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się deficytem 

w kwocie 9.887.635,37 zł. 

Szczegółowe informacje z realizacji budżetu w 2018 roku w ujęciu zadaniowo – 

finansowym w poszczególnych działach życia społeczno – gospodarczego powiatu oraz 

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych znajdują się w sprawozdaniu z wykonania 



8 

 

budżetu powiatu za 2018 rok. W ramach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu 

Płońskiego za 2018 rok, Zarząd Powiatu Płońskiego przedłożył informację o stanie mienia 

Powiatu Płońskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdanie roczne 

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Płońsku za rok 2018.  

 Z wyników przeprowadzonego audytu otwarcia na dzień 20 listopada 2018 roku 

w zakresie zobowiązań i należności finansowych Powiatu Płońskiego z uwzględnieniem 

budżetu na 2019 rok wynika, że zaciągnięcie w roku 2018 zobowiązań na kwotę 11.825.000 zł 

spowodowało obniżenie dla roku 2019 dopuszczalnych wskaźników spłaty długu zawartych 

w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że w przyszłości Powiat Płoński może 

mieć ograniczone możliwości przy zaciąganiu większych zobowiązań finansowych na 

realizację polityki rozwojowej – ograniczenie planu wydatków majątkowych.  

 

Zarząd Powiatu w roku 2018 podejmował nowe wyzwania w trosce o utrzymanie 

dotychczasowego poziomu i tempa rozwoju gospodarczego powiatu oraz, w związku z tym 

działania Zarządu Powiatu w 2018 roku koncentrowały się głównie na problemach: 

- wykorzystania możliwości w zakresie pozyskiwania środków na rozwiązywanie 

problemów społecznych i gospodarczych społeczności lokalnej powiatu, 

- pozyskania dochodów na pokrycie udziału własnego do projektów poprzez tworzenie 

programów finansowych opartych na kredytach bankowych i innych źródłach, 

- racjonalnego i oszczędnego prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego 

budżetu powiatu. 

- utrzymujących się niedoborów w budżecie powiatu na finansowanie wielu zadań, głównie 

rządowych,  

- zwiększania zadań do realizacji, bez przekazania dostatecznych środków finansowych, 

- braku efektywnego systemu zapewniającego płynność finansowania inwestycji 

i programów realizowanych z udziałem środków unijnych. 
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II OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU PŁOŃSKIEGO 

 

 Powiat Płoński jest jednym z powiatów województwa mazowieckiego położonym 

w północno – zachodniej jego części w obrębie Niziny Północnomazowieckiej. Graniczy 

z 8 powiatami: nowodworskim, sochaczewskim, płockim, sierpeckim, żuromińskim, 

mławskim, ciechanowskim, pułtuskim. Siedzibą władz powiatu jest Płońsk, położony 66 km 

na północny zachód od centrum Warszawy, na Wysoczyźnie Płońskiej nad rzeką Płonką.  

Powiat Płoński został utworzony 1 stycznia 1999 r. i wszedł w skład Województwa 

Mazowieckiego. Ogólna powierzchnia powiatu wynosi 1.379,79 km2. Na terenie powiatu 

znajdują się dwie gminy miejskie: Płońsk i Raciąż oraz 10 gmin wiejskich: Baboszewo 

(162,2 km2), Czerwińsk nad Wisłą (144,1 km2), Dzierzążnia (102,5 km2), Joniec (73,2 km2), 

Naruszewo (159,5 km2), Nowe Miasto (117,9 km2), Płońsk (126,9 km2), Sochocin (122,2 km2), 

Raciąż (242,9 km2), Załuski (108,5 km2). 

 

    

 

Źródło: Wydział Ogólno – Administracyjny i Promocji Starostwa Powiatowego w Płońsku. 

 

Powiat Płoński, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (na dzień 31.12.2017r.), 

liczył 87.662 mieszkańców, z czego 50,7% (44.479) stanowiły kobiety, a 49,3% (43.183) 

mężczyźni., tj. 1,7% ludności województwa. W miastach mieszkało 26.651 osób  (31,1%), 
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w tym w Płońsku 22.214 osób, w Raciążu 4.437 osób, co stanowiło 31,1% ludności powiatu. 

Na obszarach wiejskich – 60,1 tys. (68,9%). Na terenie poszczególnych gmin liczba ludności 

przedstawiała się następująco: Baboszewo (8.016 osób), Czerwińsk nad Wisłą (7.738 osób), 

Dzierzążnia (3.684 osób), Joniec (2.632 osób), Naruszewo (6.384 osób), Nowe Miasto (4.688 

osób), Płońsk (7.846 osób), Sochocin (5.849 osób), Raciąż (8.492 osób), Załuski (5.682 osób). 

Gęstość zaludnienia wynosiła 64 osoby/km2. 

Powiat charakteryzuje typowo mazowiecki krajobraz, malowniczo położone tereny, 

poprzecinane krętymi rzekami. Kulminacje wzniesień przekraczają miejscami 200 m n.p.m, 

a wysokości względne dochodzą do 100 m. Geograficznie obejmuje Wysoczyznę Płońską 

i Równinę Raciąską.  

Długość wód płynących na terenie powiatu wynosi 337 km. Przez powiat przepływają: 

Wisła, Wkra, Sona i Płonka. Do mniejszych rzek należą: Raciążnica, Łydynia, Żurawianka, 

Dzierzążnica, Naruszewka, Rokitnica, Karsówka, Dobrzyca, Struga, Suchodółka, Gawarek 

i Zadębie. Wody stojące zajmują obszar 153,7 ha, m.in. w Nowym Mieście znajduje się 

sztuczny zbiornik wodny o pojemności 250 tys. m3 wykonany do celów melioracyjnych 

i rekreacyjnych. 

Lasy na terenie Powiatu Płońskiego zajmują 831 ha, w tym 351 ha stanowią lasy 

państwowe. 

Gleby charakteryzują się na ogół średnią jakością. Największą powierzchnię zajmują 

gleby bielicowe wytworzone z glin i iłów, piasków naglinnych i utworów pyłowych. 

Przeważają tu gleby średnie zaliczane do IV klasy bonitacyjnej. Do dość urodzajnych należą 

gleby bielicowe utworzone na utworach pyłowych pochodzenia wodnego. Zajmują one obszar 

w części północno-wschodniej Wysoczyzny Płońskiej. Gleby bagienne występują na obszarze 

dolin mniejszych rzek. 

Podstawę gospodarki stanowi rolnictwo. Użytki rolne w ogólnym areale gospodarstw 

zajmują 79%, w tym grunty orne 65%, łąki i pastwiska 12%, sady 2%. Prawie 100% to 

gospodarstwa indywidualne, a średnia wielkość gospodarstwa wynosi 8 ha. W strukturze upraw 

dominują zboża, buraki cukrowe i ziemniaki. Od kilkunastu lat wzrasta areał upraw 

sadowniczych, warzyw i owoców, w tym owoców miękkich. Ważne miejsce w strukturze 

upraw zajmują też rośliny oleiste, włókniste, zioła, a także warzywa i owoce. W produkcji 

zwierzęcej dominuje hodowla bydła i trzody chlewnej. 

Na terenie Powiatu Płońskiego znajdują się drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe 

i gminne. Długość dróg powiatowych wynosi 626 km, z czego: 611 km dróg na terenach 

pozamiejskich, 15 km dróg na terenie miast. 
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III POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SPOŁECZNA 

 

 Pomoc społeczna w Powiecie Płońskim na poziomie powiatu realizowana jest przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku (PCPR w Płońsku), które wykonuje część 

zadań przy pomocy m.in.: Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Domu 

Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku, Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie, 

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku. 

 

 Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Płońskim. 

Uchwałą Nr XXXIX/228/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. Rada Powiatu Płońskiego 

przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Płońskim. Strategia 

stała się bazą do tworzenia i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest 

integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, wspierania osób niepełnosprawnych 

i innych. Ideą uchwalonej strategii było nadanie jej cech dokumentu otwartego, podatnego na 

zmiany zjawisk społecznych, rodzących zapotrzebowanie na określone świadczenia pomocy 

społecznej stosownie do aktualnych potrzeb i zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej 

w powiecie.  

 Zadania ujęte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Płońskim w 2018 roku realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku. Zadania 

dotyczyły przede wszystkim: 

- działań opiekuńczych (organizowanie pieczy zastępczej, praca z rodzinami zastępczymi na 

rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej – w przypadkach, gdzie jest to możliwe, 

współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, ośrodkiem adopcyjnym, 

ośrodkami wsparcia oraz organizowanie poradnictwa specjalistycznego, organizowanie 

opieki w domu pomocy społecznej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie), 

- pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, 

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (dofinansowanie 

m.in.: tworzenia  stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, kursów, uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych, kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej). 
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 Realizacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie płońskim na lata                   

2018-2020. 

Rada Powiatu Płońskiego Uchwałą Nr XLV/269/2018 r. z dnia 28 lutego 2018 r. 

uchwaliła Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie płońskim na lata 2018-2020. 

Głównym celem programu było w 2018 roku zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 

całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki i wychowania przez rodziców, poprzez 

organizowanie i prowadzenie pieczy zastępczej.  

W 2018 roku ogółem funkcjonowało 98 rodzin zastępczych dla 121 dzieci.  

W 74 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem przebywało 92 dzieci, 

w 24 rodzinach niezawodowych – 29 dzieci. W wykazie rodzin zastępczych również są te 

rodziny, które wyraziły zgodę, aby wychowanek po ukończeniu 18 lat mógł dalej przebywać 

w dotychczasowej rodzinie zastępczej. Takich rodzin funkcjonowało 43 dla 48 wychowanków.  

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. 13 dzieci opuściło rodziny zastępcze: 

- 7 dzieci osiągnęło pełnoletność i opuściło rodzinę zastępczą, 

- 2 dzieci powróciło do rodziców biologicznych, 

- 1 dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

- 1 wychowanka ukończyła 25 lat, 

- 2 dzieci opuściło rodzinę zastępczą z powodu śmierci matki zastępczej. 

W 2018 r. wszystkie rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Płońskiego, 

w których przebywają wychowankowie poniżej 18 roku życia, objęte były opieką koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej. W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, 

jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Płońskim, dzięki działaniom 

4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, objęło opieką ogółem 65 rodzin zastępczych, 

w których przebywało 81 dzieci.   

Koordynatorzy realizując swoje zadania w 2018 roku możliwie jak najczęściej 

odwiedzali rodziny zastępcze. Sporządzali opinie dotyczące aktualnej sytuacji dziecka oraz 

dokonywali konsultacji z rodzinami zastępczymi w sprawie zasadności dalszego pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. Każde dziecko w rodzinie zastępczej objętej wsparciem 

koordynatora miało sporządzony Plan Pomocy Dziecku, który zawierał m.in.: informację 

o rodzicach biologicznych dziecka, ich kontaktach z dzieckiem, sytuacji zdrowotnej i szkolnej 

dziecka, ewentualnych problemach opiekuńczo – wychowawczych, zainteresowaniach 

dziecka,  możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub umieszczenia w rodzinie 
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adopcyjnej w przypadku uregulowanej sytuacji prawnej dziecka, czy też przygotowania 

wychowanka do usamodzielnienia.  

W 2018 roku koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczyli w posiedzeniach 

Zespołu ds. oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie 

Płońskim, którego zadaniem była ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej. 

 W  2018 roku dokonano 147 ocen dla 80 dzieci. Dzieciom do 3 roku życia dokonywano 

oceny sytuacji co 3 miesiące, zaś tym powyżej 3 roku życia – co 6 miesięcy. Organizator 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej dokonywali 

również oceny rodzin zastępczych powstałych po 1 stycznia 2012 r. Ocena przeprowadzana 

była pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji rodziny zastępczej oraz 

jakości wykonywanej pracy. Ogółem dokonano 27 ocen rodzin zastępczych w tym: 11 rodzin 

– pierwsza ocena, 12 rodzin – druga ocena i  4 rodziny – trzecia ocena. Spośród wykonanych 

ocen – 26 ocen było pozytywnych, zaś 1 ocena była negatywna (sytuacja  w rodzinie zastępczej, 

która otrzymała ocenę negatywną uległa znacznej poprawie).  

W 2018 roku, z udziałem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, Kierownika 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddział 

Zamiejscowy w Ciechanowie i przedstawicieli Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

w Powiecie Płońskim, odbyły się posiedzenia Zespołu ds. oceny sytuacji dzieci umieszczonych 

w rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Płońskim. Dokonano również badania zasadności 

wszczęcia poszukiwań rodziny adopcyjnej dla 4 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, 

przebywających w pieczy zastępczej w Powiecie Płońskim. Ze względu na fakt, że dzieci 

zostały umieszczone w rodzinach zastępczych spokrewnionych (rodzinę zastępczą 

spokrewnioną stanowią dziadkowie lub rodzeństwo dziecka) i niezawodowych (rodzinę 

zastępczą stanowi rodzeństwo siostra/brat rodzica biologicznego) i między dziećmi i rodzicami 

zastępczymi istnieje bardzo silna więź emocjonalna, Zespół stwierdził, że poszukiwanie rodzin 

adopcyjnych dla 4 dzieci jest bezzasadne.  

W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, we współpracy 

z ośrodkami pomocy społecznej oraz Chorągwią Mazowiecką ZHP w Płocku, zapewniło 

dzieciom z rodzin najuboższych możliwość uczestnictwa w obozie wypoczynkowym 

organizowanym przez Chorągiew Mazowiecką ZHP w ramach programu „Pogodne Lato”. 

W miejscowości Słupia, powiat sierpecki, woj. mazowieckie w terminie 02.07.2018 r. – 

16.07.2018r. wypoczywało 43 dzieci z terenu Powiatu Płońskiego.  
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 W dniu 9 stycznia 2018 r. Zarząd Powiatu Płońskiego podjął Uchwałę Nr 759/2018 

w sprawie ustalenia wysokości oraz przyjęcia zasad dofinansowania do wypoczynku dzieci 

pochodzących z terenu Powiatu Płońskiego umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania dotyczyło dziecka 

w wieku do 18. roku życia. Kwota dofinansowania do wypoczynku w 2018 r. wynosiła 

500,00 zł na każde dziecko. Z takiej formy pomocy do końca września 2018 r. skorzystało 

18 rodzin zastępczych, w których przebywało  24 dzieci.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w 2018 roku, podobnie jak w latach 

ubiegłych, podejmowało starania o pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych 

poprzez promocję idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców powiatu, m.in.: 

 20 maja 2018 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku 

uczestniczyli w XIV Parafialnym Festynie Rodzin organizowanym przez Parafię 

Św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku, 

 4 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Płońsku świętowano Dzień Rodzicielstwa 

Zastępczego, 

 19 grudnia 2018 r. rodziny zastępcze z terenu Powiatu Płońskiego uczestniczyły 

w spotkaniu choinkowym, które odbyło się w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku.  

Należy wskazać na brak chętnych rodzin wyrażających wolę podjęcia się wyzwania 

związanego z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej.  

Brak rodzin zastępczych na terenie Powiatu Płońskiego spowodowany jest: 

 brakiem kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe; 

 brakiem realnego finansowego i instytucjonalnego wsparcia przy zmaganiu się z wieloma 

trudnościami, jakie napotykają rodziny zastępcze; 

 brakiem łatwego dostępu do specjalistów opieki medycznej. 

 brakiem organizacji na terenie powiatu działających na rzecz rodzin zastępczych; 

 niewystarczającą bazą lokalową do utworzenia rodzinnego domu dziecka dla dzieci poniżej 

10 roku życia lub licznego rodzeństwa. 

 

W Powiecie Płońskim niedobór rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych 

powoduje:  

 brak możliwości umieszczania dzieci w sytuacjach interwencyjnych (dzieci chorych, dzieci 

pozostawionych bez opieki, pozostawionych w szpitalu po urodzeniu i małoletnich 

w ciąży); 
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 umieszczanie w pieczy instytucjonalnej dzieci poniżej 10 roku życia. 

 

Dzieci pochodzące z terenu Powiatu Płońskiego z powodu braku rodzin zastępczych 

w Powiecie Płońskim zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych 

powiatów (33 dzieci). Ponadto w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Płońskiego są 

umieszczone dzieci pochodzące z terenu innych powiatów (18 dzieci). 

 

Tabela Nr 1. Rodziny zastępcze na terenie innych powiatów, a dzieci pochodzące z terenu 

Powiatu Płońskiego. 

Powiat Liczba dzieci Typ rodziny 

zastępczej 

Wykonanie w 2018r. 

Wołomiński 2 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 12.364,00 zł 

1 dziecko 12.364,00 zł 

Razem  24.728,00 zł 

Płocki 3 dzieci 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 12.364,00 zł 

1 dziecko 12.364,00 zł 

1 dziecko 12.364,00 zł 

Razem  37.092,00 zł 

Ostrowski 1 dziecko 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 12.364,00 zł 

Razem 12.364,00 zł 

Miasto 

Warszawa 

3 dzieci 3 rodziny 

niezawodowe 

1 dziecko 12.364,00 zł 

1 dziecko 12.364,00 zł 

1 dziecko 12.364,00 zł 

Razem 37.092,00 zł 

Nowodworski 3 dzieci 2 rodziny 

niezawodowe 

1 dziecko 12.364,00 zł 

1 dziecko 13.997,00 zł 

1 dziecko 12.364,00 zł 

Razem  38.725,00 zł 

Warszawski 

Zachodni 

3 dzieci 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 12.364,00 zł 

1 dziecko 12.364,00 zł 

1 dziecko 12.364,00 zł 

Razem 37.092,00 zł 

Grójecki 2 dzieci  

Opuściły 

01.01.2019r. 

1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 12.364,00 zł 

1 dziecko 12.364,00 zł 

Razem 24.728,00 zł 

Olecki 1 dziecko 

Opuściło 

08.06.2018r. 

1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 5.280,56 zł 

Razem 5.280,56 zł 

Przasnyski 2 dzieci 1 rodzina zawodowa 1 dziecko 12.364,00 zł 

1 dziecko 12.364,00 zł 

800,00 zł wypoczynek 

17.875,63 zł wynagrodzenie 

5.241,16 zł utrzymanie domu 

500,00 zł remont 

Razem 49.144,79 zł 

Makowski 4 dzieci  1 rodzina zawodowa 1 dziecko 12.364,00 zł 

1 dziecko 12.364,00 zł 

1 dziecko 12.364,00 zł 

1 dziecko 12.364,00 zł 
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28.625,06 zł wynagrodzenie 

5.650,53 zł utrzymanie domu 

Razem 83.731,59 zł 

Ciechanowski 1 dziecko  

Opuściło dnia 

31.12.2018r. 

1 rodzina zawodowa 1 dziecko 8.976,09 zł 

14.688,99 zł wynagrodzenie 

163,70 zł wynagrodzenie rodziny 

pomocowej 

500,00 pomoc jednorazowa 

Razem 24.328,75 zł 

Siedlecki 1 dziecko 1 rodzina zawodowa 1 dziecko 12.364,00 zł 

14.576,45 zł wynagrodzenie 

Razem 26.940,45 zł 

Węgorzewski 1 dziecko 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 12.364,00 zł 

Razem 12.364,00 zł 

RAZEM                                      415.081,94 ZŁ 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.  

 

Na terenie Powiatu Płońskiego funkcjonuje placówka opiekuńczo - wychowawcza typu 

socjalizacyjnego – Dom Dziecka  im. Janusza Korczaka w Płońsku działający od 1945 r., 

przeznaczony dla 44 wychowanków (30 wychowanków przebywa w Domu Dziecka 

w Płońsku, a 14 – w mieszkaniach filialnych w Załuskach).  

Przy Domu Dziecka w Płońsku od 9 lat funkcjonuje mieszkanie chronione – zgodnie 

z Uchwałą Nr XXXI/176/2005 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 marca 2005 r. Uchwała 

określa organizację oraz zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. 

Za pobyt w mieszkaniu chronionym częściową opłatę ponosi usamodzielniany wychowanek 

Domu Dziecka według określonych zasad. Są to następujące opłaty: 

 koszt korzystania z mieszkania chronionego wynoszący 30% kosztów aktualnie 

ponoszonych przez Dom Dziecka na utrzymanie wychowanka, 

 koszt zużytej energii. 

Do korzystania z mieszkania chronionego znajdującego się w Domu Dziecka w Płońsku 

uprawnieni są pełnoletni wychowankowie, którzy przed skierowaniem do placówki 

zamieszkiwali na terenie Powiatu Płońskiego.  

Obecnie na terenie placówki znajduje się 1 mieszkanie chronione. Mieszkanie 

chronione daje możliwość wprowadzenia wychowanków w proces usamodzielnienia 

opuszczających placówkę oraz jest niezbędną formą wsparcia społecznego.  

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka, zgodnie 

z Ogłoszeniem Starosty Płońskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych 

wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

typu socjalizacyjnego – Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku w 2018 r., wynosił 

4.828,00 zł. 
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 Według meldunku Domu Dziecka w Płońsku na dzień 31.12.2018 r. w placówce 

przebywało 43 wychowanków: w wieku powyżej 10 lat – 35, w wieku do 10 lat – 8.  

 W 2018 r. w Domu Dziecka w Płońsku przebywały dzieci terenu Powiatu Płońskiego, 

jak również dzieci z innych powiatów (koszty utrzymania tych wychowanków ponosiły 

powiaty na podstawie porozumień).  

Tabela nr 2. Liczba wychowanków w Domu Dziecka w Płońsku w miesiącach styczeń- 

grudzień 2018 r.: 

 

Miesiąc 

Liczba wychowanków  

Ogółem Dzieci do  

10 roku życia 

Dzieci powyżej  

10 roku życia 

Styczeń 5 39 44 

Luty 5 36 41 

Marzec 7 36 43 

Kwiecień 7 36 43 

Maj 7 36 43 

Czerwiec 7 36 43 

Lipiec 7 37 48 

Sierpień 7 37 44 

Wrzesień 5 30 35 

Październik 6 33 39 

Listopad 7 35 42 

Grudzień  8 35 43 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.  

 

W placówce średnio miesięcznie przebywało około 42 dzieci. 

Z powodu braku miejsc w Domu Dziecka w Płońsku, dzieci pochodzące z terenu Powiatu 

Płońskiego zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych 

powiatów. 

Tabela Nr 3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie innych powiatów, a dzieci 

z terenu Powiatu Płońskiego: 

Powiat/Miasto Liczba dzieci Wykonanie w 2018r. Miesięczny koszt 

Powiat Białostocki  

 

1 dziecko skreślone 

29.03.2018r. 

 

13.428,81 zł 

 

Miesięczny koszt 

3.987,00 zł 

 

Powiat Ciechanowski  

 

3 dzieci skreślone 

13.04.2018r. 

 

1 dziecko 19.295,50 zł 

1 dziecko 19.295,50 zł 

1 dziecko 19.295,49 zł 

Razem 57.886,49 zł 

Miesięczny koszt 

5.438,00 zł 
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Miasto Siedlce 

 

1 dziecko skreślone 

30.11.2018r. 

 

59.360,75 zł 

 

Miesięczny koszt 

5.471,89 zł 

 

Powiat Myśliborski  

 

2 dzieci skreślone 

12.03.2019r. 

 

1 dziecko 85.578,72 zł 

1 dziecko 85.578,72 zł 

Razem 171.157,44 zł  

 

Miesięczny koszt  

7.131,56 zł 

Powiat Miński 3 dzieci 1 dziecko 53.157,34 zł 

1 dziecko 53.157,34 zł 

1 dziecko 53.157,34 zł 

Razem 159.472,02 zł 

Miesięczny koszt  

4.429,77 zł 

Powiat Otwocki 5 dzieci 

Skreślone 18.05.2018r. 

05.03.2019r. i 

21.02.2019r. 

1 dziecko 22.250,34 zł 

1 dziecko 59.915,14 zł 

1 dziecko 59.915,14 zł 

1 dziecko 59.915,14 zł 

1 dziecko 59.915,14 zł 

Razem 261.910.90 zł 

Miesięczny koszt 

4.992,93 zł 

Powiat Bialski 3 dzieci 1 dziecko 41.199,00 zł 

1 dziecko 41.199,00 zł 

1 dziecko 41.199,00 zł 

Razem 123.597,00 zł 

Miesięczny koszt 

3.433,25 zł 

Miasto Lublin 1 dziecko 50.058,00 zł Miesięczny koszt 

5.775,00 zł 

Województwo 

Pomorskie 

2 dzieci 

Skreślone 30.11.2018r. 

i 21.12.2018r. 

1 dziecko 77.314,60 zł 

1 dziecko 81.908,56 zł 

Razem 159.223,16 zł 

Miesięczny koszt 

7.120,64 zł 

Powiat Gostyniński 1 dziecko 48.004,71 zł Miesięczny koszt 

4.054,98 zł 

RAZEM 1.104.099,28 zł 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.  

 

Potrzeby oraz oczekiwania społeczne w szeroko rozumianej pomocy społecznej 

spowodowały konieczność wyznaczenia nowych kierunków działania Powiatu Płońskiego 

w zakresie pomocy osobom przezwyciężającym trudne sytuacje życiowe.  

W celu udzielenia wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom Rada Powiatu 

Płońskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIV/189/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia 

kierunku działania Zarządu Powiatu Płońskiego.  

Uchwałą zobowiązano Zarząd Powiatu do rozpoczęcia działań w kierunku utworzenia 

w 2018 roku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku 

(PŚDS w Płońsku) przy założeniu liczby miejsc w placówce dla 30 – 40 uczestników oraz 

wykorzystania na te cele istniejących zasobów lokalowych w budynku internatu szkolnego 

Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku. W dniu 26 kwietnia 2017 roku Uchwałą Nr 588/2017 Zarząd 

Powiatu Płońskiego powołał Zespół ds. realizacji zadań związanych z utworzeniem 

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku. Uchwałą Nr LIV/304/2018 
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z dnia 17.10.2018 r. Rada Powiatu Płońskiego utworzyła Powiatowy Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Płońsku.  

W celu dostosowania obiektu budynku internatu szkolnego zrealizowano zadanie 

inwestycyjne pn. Rozbudowa i przebudowa internatu przy ZS nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy 

typu A i B w Płońsku za kwotę 1.199.654,22 zł. W ramach inwestycji wykonano roboty 

budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia 

Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B oraz zakupiono pierwsze wyposażenie 

niezbędne do funkcjonowania jednostki organizacyjnej. 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od 27 grudnia 2018 roku. 

Jest placówką dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością 

intelektualną. Swoim zasięgiem obejmuje Powiat Płoński i jest przeznaczony dla 37 dorosłych 

osób. Uczestnikami domu są ludzie z różnoraką niepełnosprawnością, w stanie głębokiego 

inwalidztwa, na co dzień izolowani, osamotnieni i wykluczeni społecznie. Głównym celem 

PŚDS jest poprawa funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych 

intelektualnie z terenu Powiatu Płońskiego w środowisku rodzinnym i społecznym, 

w szczególności poprzez zwiększenie ich zaradności i samodzielności życiowej oraz integrację 

społeczną.  

W grudniu 2018 roku w zajęciach terapeutycznych w PŚDS w Płońsku uczestniczyło 

18 uczestników, w tym 6 osób z niepełnosprawnością sprzężoną (6 kobiet oraz 12 mężczyzn). 

 

 Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Płońskim na lata 2018-2020. 

Uchwałą Nr XLIV/261/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Rada Powiatu Płońskiego 

przyjęła Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Płońskim na lata 2018-2020. W myśl wyznaczonych w programie 

obszarów i kierunków działań do zadań Powiatu Płońskiego należy ewidencjonowanie 

i aktualizowanie instytucji i podmiotów realizujących oferty dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku przesłało zaktualizowany 

informator do Prezesa Sądu Rejonowego w Płońsku, Prokuratury Rejonowej w Płońsku, 

Komendanta Powiatowej Policji w Płońsku oraz Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy 

Społecznej, który zawiera informacje, jaką ofertą pomocy na terenie powiatu płońskiego służą 

instytucje świadczące pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie. 
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W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku nie prowadziło 

grupowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

które zostały skazane wyrokami Sądu Rejonowego w Płońsku. W przypadku zgłoszenia 

uczestnika zobowiązanego do udziału w terapii, skazani mają możliwość korzystania 

z konsultacji w trybie indywidualnym. Z takiej możliwości w omawianym okresie skorzystały 

4 osoby, w tym 1 osoba zgłosiła się dobrowolnie (bez wyroku sądowego). We wszystkich 

gminach powiatu działają Zespoły Interdyscyplinarne i grupy robocze, które na bieżąco 

spotykają się z osobami doświadczającymi przemocy, jak i z osobami stosującymi przemoc 

wobec najbliższych członków rodziny. Psycholog z PCPR w Płońsku na zaproszenie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku uczestniczył w 6 posiedzeniach Grupy Roboczej 

i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy 

Płońsk. W PCPR w Płońsku założono 2 „Niebieskie Karty”, które zostały przekazane do 

właściwego Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie powiatu płońskiego. 

Zarówno w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, jaki i w Ośrodkach 

Pomocy Społecznej na terenie powiatu, osoby zainteresowane informowane są o zadaniach 

poszczególnych instytucji i służb oraz organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy oraz o dostępnej ofercie pomocy. 

 

 Realizacja Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim 

na lata 2013-2020”. 

Uchwałą Nr XXXVII/229/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 marca 2013 r. 

przyjęto „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim na lata 

2013-2020”.  

 Zadania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych finansowane są głównie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W 2018 roku 

Powiat Płoński na zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymał łączną 

kwotę 987.594,00 zł, przydzieloną algorytmem przez Zarząd Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 W roku 2018 Rada Powiatu Płońskiego dokonała podziału środków otrzymanych 

z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – realizowane przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku oraz z zakresu rehabilitacji zawodowej – realizowanej 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku (PUP w Płońsku). 

W 2018 roku dofinansowano następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej: 

- uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 
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- sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych, 

- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

- likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

- koszty tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

 W 2018 r. z turnusów rehabilitacyjnych w Powiecie Płońskim skorzystały łącznie 

162 osoby na kwotę 146.836,00 zł, w tym: 100 osób dorosłych niepełnosprawnych, 11 osób to 

dzieci oraz opiekunowie dzieci i osób dorosłych.  

 Z dofinansowania na zakup sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, a także 

sprzętu rehabilitacyjnego, skorzystało w 2018 roku łącznie 176 osób na kwotę 278.090,00 zł, 

z czego 24 osoby to dzieci, a 152 to osoby dorosłe. Najczęściej osoby niepełnosprawne 

korzystały z pomocy w zakupie: aparatów słuchowych, pielucho-majtek, obuwia 

ortopedycznego, wózków inwalidzkich, różnego rodzaju protez, cewników i worków do zbiórki 

moczu, łóżek rehabilitacyjnych, materacy przeciwodleżynowych, itp. 

 Jednym z najistotniejszych zadań ujętych w katalogu form pomocy rehabilitacji 

społecznej w 2018 roku była likwidacja barier funkcjonalnych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych, w tym finansowanie likwidowania barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.  

W 2018 r. w ramach likwidacji barier architektonicznych zrealizowano 4 umowy na 

łączną kwotę 46.557,00 zł. 

Z dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się w 2018 roku skorzystały 

4 osoby – łączna wartość zrealizowanych umów wyniosła 23.723,00 zł.  

 Kolejnym zadaniem z zakresu rehabilitacji społecznej był sport, kultura, rekreacja 

i turystyka osób niepełnosprawnych. W 2018 roku zawarto i rozliczono 4 umowy 

z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 19.979,00 zł na realizację imprez rekreacyjno 

– sportowych oraz wyjazdów integracyjnych. 

 Należy zwrócić uwagę na stały systematyczny wzrost w 2018 roku wydatków na 

zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Z miesiąca na miesiąc wzrastała liczba osób 

zainteresowanych różnymi formami pomocy oferowanymi przez PCPR w Płońsku, które 

finansowane były ze środków PFRON. 

 

Na terenie Powiatu Płońskiego w 2018 roku prowadzony był przez Caritas Diecezji 

Płockiej Warsztat Terapii Zajęciowej. Jest to placówka, której celem jest rehabilitacja osób 
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niepełnosprawnych niezdolnych do podjęcia pracy, w zakresie pozyskiwania lub przywracania 

umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.  

W ramach terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych organizowane były zajęcia 

fizyczne i umysłowe, które miały na celu poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej, 

a także społecznej osób przewlekle chorych. 

W zajęciach organizowanych przez Warsztat uczestniczyło 25 osób – 16 kobiet 

i 9 mężczyzn. 

Na działalność Warsztatu w 2018 roku została przeznaczona kwota 414.900,00 zł 

(środki PFRON). 

Dzięki utworzeniu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, lista osób 

oczekujących na przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku, uległa zmniejszeniu                

z 11 do 5 osób oczekujących. 

 

 Realizacja ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 W dniu 31.01.2018r. Rada Powiatu Płońskiego podjęła Uchwałę Nr XLIV/260/2018 

w sprawie przystąpienia i przyjęcia do realizacji w 2018 roku programu pn. „Program 

wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. W ramach dofinansowania ze środków PFRON zrealizowano projekt 

pn. „Wykonanie zewnętrznej platformy przyschodowej z przeznaczeniem dla osób 

niepełnosprawnych dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu” 

(SOSW w Jońcu) w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami 

III”. Łączny koszt projektu wynosił 42.714,00 zł, z czego 19.451,00 zł stanowiło 

dofinansowanie ze środków PFRON oraz 23.263,00 zł to środki własne Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Jońcu. 

 

 Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację 

społeczno – zawodową mieszkańców Powiatu Płońskiego” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.  

 Od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2018 roku PCPR w Płońsku brał udział 

w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczno – 

zawodową mieszkańców Powiatu Płońskiego” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.  
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Działaniami projektu objęto 44 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, tj. 20 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę 

zastępczą oraz 24 osoby z niepełnosprawnością. Głównym celem projektu było wejście na 

rynek pracy lub umożliwienie zmiany kwalifikacji zawodowych oraz integracja społeczna 

uczestników projektu poprzez aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną.  

Realizacja programu odbywała się na podstawie Uchwały Nr XXVIII/151/2016 Rady 

Powiatu Płońskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2017 – 2018 przez 

Powiat Płoński projektu systemowego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

poprzez aktywizację społeczno – zawodową mieszkańców Powiatu Płońskiego” realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.  

W ramach realizacji projektu, z uwagi na uwarunkowania wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 roku, rozwiązano umowę z Mazowiecką Jednostką 

Wdrażania Programów Unijnych. Z uwagi na brak możliwości prawnych zlecenia usług 

zawodowych zgodnie z wyżej wskazanymi wytycznymi osoby zrekrutowane do projektu, 

tj. 44 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, nie zostały objęte 

działaniami przewidzianymi w projekcie. Umowa o dofinansowanie została rozliczona do dnia 

jej  rozwiązania. Poniesione koszty zostały zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie uznane za 

kwalifikowalne. 

 

 Realizacja Programu „Aktywny Samorząd”. 

Program „Aktywny Samorząd”, realizowany przez Powiat Płoński od 2012 roku, jest 

ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób 

niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte 

w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych i programów działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na 

rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie 

dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych. 

Uchwałą Nr 789/2018 z dnia 13.02.2018 r. Zarząd Powiatu Płońskiego udzielił 

upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku do realizacji 

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. W 2018 roku wpłynęło 29 wniosków: na Moduł 

I – 12 i na Moduł II – 17. Zostały zawarte umowy na kwotę 129.078,00 zł. Do dnia 15.04.2019 r. 



24 

 

samorząd powiatowy złożył sprawozdania z realizacji programu i rozliczył środki otrzymane 

w 2018 roku. 

Celem głównym, jaki ma zostać osiągnięty w wyniku realizacji pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd”, jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do 

edukacji.  

W 2018 r., w ramach Modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną 

i zawodową, realizowane były następujące formy wsparcia: pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy, co najmniej na III poziomie 

jakości, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), pomoc 

w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, 

tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu, 

albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, 

punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego). 

  Natomiast w ramach Modułu II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym 

zadanie realizowano w następujących formach edukacji: studia pierwszego stopnia, studia 

drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie 

prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym 

(wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); 

szkoła policealna. 

 

W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku funkcjonuje od 

2001 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku, który 

zajmuje się orzecznictwem do celów pozarentowych (rehabilitacyjnych).  

 Zespół obejmuje zasięgiem swojego działania Powiat Płoński. 

Do Zespołu w 2018 roku wpłynęło 714 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności – do końca grudnia 2018 r. rozpatrzono 700 wniosków. Wydano 

692  orzeczenia, w tym 37 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 13 o odmowie ustalenia 
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stopnia niepełnosprawności i 642 z określonym stopniem niepełnosprawności.  

Ponadto w 2018 roku:  

- rozpatrzono 204 wnioski dotyczące wydania orzeczeń o niepełnosprawności dzieciom do 

16–go roku życia, 

- wydano  175  legitymacji osobom niepełnosprawnym, które upoważniają do korzystania 

z ulg i uprawnień, 

- wydano 117 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się 

opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. 

 

Jednym z wielu zadań własnych powiatu jest prowadzenie i rozwój infrastruktury domów 

pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.  

Dom pomocy społecznej stanowi tradycyjną formę tzw. pomocy instytucjonalnej 

i przeznaczony jest dla tych, którzy nie mogą otrzymać niezbędnej opieki i wsparcia w swoim 

miejscu zamieszkania, tj. osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby 

lub niepełnosprawności. Jednostka zapewnia pomoc, wsparcie, aktywizację i rehabilitację 

osobom, które z powodu swojego stanu zdrowia nie mogą samodzielnie zaspokoić swoich 

podstawowych potrzeb życiowych i wymagają opieki osób drugich.  

Dom pomocy społecznej jest placówką przeznaczoną dla osób, które nie kwalifikują się 

do leczenia szpitalnego, lecz z uwagi na podeszły wiek, schorzenia, warunki rodzinne, 

mieszkaniowe i materialne oraz sytuację życiową wymagają stałej opieki. Bardzo ważną 

funkcją jest nadanie domowi charakteru rodzinnego i prywatnego, aby podopieczni czuli się 

w nim jak najlepiej. 

Dom Pomocy Społecznej zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług 

opiekuńczych, jak również usług: bytowych, wspomagających oraz edukacyjnych w formach 

i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu, 

osobom w nim przebywającym. 

Najważniejszą zasadą funkcjonowania domu jest poszanowanie godności, intymności, 

bezpieczeństwa podopiecznych, czyli ogólnie ich dobra, uwzględniając pomoc właściwą dla 

ich wieku, stanu zdrowia, sprawności psychicznej i ogólnej wydolności organizmu.  

Od 2003 roku Powiat Płoński jest organem prowadzącym dla  Domu Pomocy Społecznej 

w Karolinowie (DPS w Karolinowie), który realizuje zadania z zakresu opieki i pomocy 

społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie 

wypełnia funkcje usługowe o zasięgu znacznie szerszym niż Powiat Płoński, przebywają w nim 

bowiem pensjonariusze z innych powiatów. Placówka usytuowana na terenie wiejskim. Ogólna 
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powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 1,78 ha, zaś użytkowa obiektu 1908,8 m. Jest to 

miejsce ciche i spokojne, położone przy drodze w pobliżu lasu. 

 DPS w Karolinowie z założenia jest obiektem bezbarierowym dla osób 

niepełnosprawnych, wyposażonym w dźwig osobowy typu szpitalnego. Pensjonariusze 

mieszkają w komfortowych warunkach w pokojach jedno bądź dwuosobowych z łazienkami. 

Celem DPS w Karolinowie jest zapewnienie jak najdłuższej niezależności i samodzielności 

mieszkańców oraz umożliwienie adaptacji i akceptacji nowego etapu ich życia. 

Z oferty usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających Domu Pomocy Społecznej 

w Karolinowie jednocześnie korzysta 40 mieszkańców, którym umożliwia się również dostęp 

do świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Mieszkańcom zapewnia się 

różnorodne zajęcia terapeutyczne, nieskrępowane kontakty z rodzinami i bliskimi, pełną 

swobodę w zakresie potrzeb kulturalnych i religijnych. Działające terapie zajęciowe mają na 

celu poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej mieszkańców. W celu 

ustalenia indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz zakresu świadczonych usług w DPS 

w Karolinowie powołano zespół terapeutyczno – opiekuńczy, składający się głównie 

z wykwalifikowanych pracowników placówki. 

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie 

obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób 

w nim przebywających.  

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie jest odpłatny do wysokości 

średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, który ustala Starosta Płoński i ogłasza 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego do końca marca każdego roku.  

Ustawa wskazuje katalog podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt 

pensjonariusza w domu pomocy społecznej. Jako pierwszą, jest sama osoba zainteresowana. 

W drugiej kolejności wylicza się najbliższą rodzinę osoby przebywającej w domu, a więc 

współmałżonka, następnie dzieci i wnuki. Jako trzecią gminę właściwą ze względu na adres 

zamieszkania osoby przed skierowaniem do domu pomocy społecznej. O tym, czy samorząd 

gminy będzie dopłacał do pobytu, czy całość opłat lub część będą ponosić mieszkaniec i jego 

krewni, decyduje wysokość ich dochodów. Potencjalny mieszkaniec DPS może bowiem płacić 

za pobyt maksymalnie 70% swoich dochodów, np. emerytury, renty czy zasiłku stałego. Jeżeli 

kwota ta nie pokrywa opłaty za pobyt w całości, różnicę zgodnie ze wskazaną wyżej kolejnością 

powinni wnosić najbliżsi członkowie rodziny. Wprowadzony w ustawie mechanizm sprowadza 

się do sytuacji, w której dom pomocy społecznej uzyskuje pełną kwotę jaka jest potrzebna na 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania domu, na którą składają się wspólnie z osobą 
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kierowaną jej najbliżsi, a przypadku, gdy najbliższa rodzina jest niewydolna ekonomicznie, to 

opłatę tę uzupełnia gmina. W praktyce jednak najczęściej rodzina z racji swoich niskich 

dochodów jest zwalniana z ponoszenia opłaty i dopełnienie do pełnego kosztu staje się 

obowiązkiem gminy.  

Wypełniając obowiązek ustawowy  ustalono i zatwierdzono Zgodnie z Zarządzeniem 

Nr 11/2018 Starosty Płońskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dla 

osób przewlekle somatycznie chorych w 2018 r. – koszt utrzymania mieszkańca w roku 

2018 wynosił miesięcznie 3.815,31 zł. Ogłoszony koszt utrzymania mieszkańca w 2018 roku 

był  zmniejszony w porównaniu do kosztu wyliczonego o 1000,00 złotych. W pierwotnym 

planie wydatków na rok 2018 zakładano kwotę 675.881,00 złotych ze środków powiatu. Dzięki 

oszczędnemu gospodarowaniu środkami finansowymi zrealizowane wydatki ze środków 

powiatu w 2018 roku wyniosły 394.653,83 zł. 

Funkcjonowanie DPS w Karolinowie od wielu lat wymaga ogromnych dodatkowych  

nakładów finansowych ze środków powiatu.  

DPS, z uwagi na fakt jego przeznaczenia dla 40 osób, zapewnia wysoki komfort pobytu 

dla jego mieszkańców. Ekonomiczne uwarunkowania powodują bardzo wysokie koszty 

funkcjonowania. Jednak, aby ograniczyć wysokość środków powiatu na wydatki związane 

z działalnością Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie należy rozważyć rozbudowę 

placówki i zwiększyć liczbę mieszkańców. Część istniejących pomieszczeń została 

zaprojektowana do obsługi zdecydowanie większej liczby osób (kuchnia wraz z zapleczem 

magazynowym, pralnia, kotłownia, oczyszczalnia ścieków). Obecnie nie są one w pełni 

wykorzystywane. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego zaplanowano środki, które 

mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów koniecznych do rozpoczęcia rozbudowy. 

Wykorzystanie wszystkich miejsc w DPS wynika m.in. z porozumienia intencyjnego 

zawartego w dniu 28.07.2014 r. pomiędzy M. st. Warszawa a Powiatem Płońskim w sprawie 

współdziałania w zakresie kierowania i umieszczania w Domu Pomocy Społecznej  

usytuowanym na terenie Powiatu Płońskiego osób mieszkających na terenie Warszawy.  Powiat 

zobowiązał się, że do 2017 roku średni miesięczny koszt utrzymania w DPS w Karolinowie 

może zostać zwiększony wyłącznie o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. 

Podpisanie tego porozumienia było szansą dla powiatu na zapełnienie wszystkich miejsc 

w placówce, co stanowiło ogromny problem w latach ubiegłych. 
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W roku 2018 w DPS w Karolinowie przeprowadzono remonty i konserwacje, na które 

wydano 14.789,74 zł, a osiągnięte efekty to między innymi zakup nowych stołów do jadalni, 

montaż klimatyzatora w gabinecie zabiegowym, wymiana części zniszczonych drzwi 

w pokojach mieszkańców. 

Z DPS w Karolinowie ściśle współpracuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Płońsku, które wydaje decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie 

osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w DPS w Karolinowie, przeznaczonym dla 40 osób 

przewlekle somatycznie chorych, przebywało 40 mieszkańców. Od początku roku do końca 

grudnia 2018 r. zmarło 5 mieszkańców. Na podstawie decyzji umieszczających, wydanych 

z upoważnienia Starosty przez  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku 

w DPS w Karolinowie, zostało umieszczonych 5 mieszkańców.  

Tabela nr 4. Liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie w 2018 r.: 

Miesiąc Liczba mieszkańców w danym miesiącu Liczba osób oczekujących 

Styczeń 39 - 

Luty 39 - 

Marzec 39 - 

Kwiecień 39 - 

Maj 39 - 

Czerwiec 38 - 

Lipiec 38 - 

Sierpień 38 - 

Wrzesień  38 - 

Październik 40 1 

Listopad 39 2 

Grudzień 40 2 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.  

 

 Postęp w dziedzinie nauk medycznych powoduje wydłużenie długości trwania życia 

i wzrost liczby osób w wieku starszym. Rosnące oczekiwania lepszej jakości życia 

i zmieniająca się rola rodziny sprawiają, że niepełnosprawność i niezdolność do samodzielnej 

egzystencji stały się w Polsce istotnym problemem społecznym. Dane wskazują na zwiększenie 

w nadchodzących latach liczby osób niepełnosprawnych oraz w wieku starszym. 

Prognozowany przy tym ujemny przyrost naturalny, a także dane dotyczące długości 

przeciętnego trwania życia, pozwalają na określenie przypuszczalnej liczby osób 

wymagających długotrwałej opieki i pomocy w następstwie chorób lub urazów. Według 
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prognoz GUS populacja ludzi starszych w Polsce, w tym również  w zamieszkałych w Powiecie 

Płońskim, będzie systematycznie wzrastać.   

Władze Powiatu Płońskiego przykładały dotychczas i nadal będą przykładać dużą wagę 

do rozwiązywania problemów społecznych i udzielania wsparcia dla mieszkańców Powiatu 

Płońskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w celu jej przezwyciężenia poprzez 

przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu i marginalizacji. W związku z tym Zarząd 

Powiatu Płońskiego będzie podejmował działania zmierzające do budowy wydajniejszego 

i efektywniejszego modelu pomocy społecznej w Powiecie Płońskim.  

 

 Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Płońskiego w 2018 r. 

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, 

realizowanym przez Powiat Płoński w 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

W 2018 r., zgodnie z ww. ustawą, w Powiecie Płońskim działały 4 punkty nieodpłatnej 

pomocy prawnej (zadanie realizowane było w porozumieniu z gminami na terenie których 

utworzono Punkty):  

1) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Płońsku (zlokalizowany w budynku Starostwa 

Powiatowego w Płońsku) – pomoc prawna udzielana była przez adwokata wskazanego 

przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku (na podstawie porozumienia z ORA  

w Płocku i umowy z adwokatem), 

2) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Raciążu (zlokalizowany w budynku Urzędu 

Miejskiego w Raciążu) – pomoc prawna udzielana była przez radcę prawnego 

wskazanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie (na podstawie 

porozumienia z OIRP w Olsztynie i umowy z radcą prawnym), 

3) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Mieście (zlokalizowany w budynku 

Urzędu Gminy w Nowym Mieście) – pomoc prawna udzielana była przez radcę 

prawnego, 

4) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Naruszewie (zlokalizowany w budynku Urzędu 

Gminy w Naruszewie) – pomoc prawna udzielana była przez radcę prawnego. 

Punkty w Nowym Mieście i Naruszewie powierzono do prowadzenia organizacji 

pozarządowej – Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie (na podstawie zawartej 

umowy pomiędzy Powiatem a Fundacją).  

Nieodpłatnych porad prawnych udzielano w Punktach od poniedziałku do piątku  

przez 4 godziny dziennie. 
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  W 2018 r. nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono: 

1) w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Płońsku – 286 osobom uprawnionym, 

2) w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Raciążu – 132 osobom uprawnionym, 

3) w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Naruszewie – 137 osobom uprawnionym, 

4) w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Mieście – 167 osobom 

uprawnionym. 
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IV RYNEK PRACY 

 

Jednym z zadań Powiatu Płońskiego, w realizację którego Zarząd Powiatu Płońskiego 

w 2018 roku kierował szczególną uwagę, było dążenie do poprawy sytuacji na lokalnym rynku 

pracy. Dlatego też nieustannie dokonywana była analiza i monitorowanie sytuacji na rynku 

pracy w zakresie poziomu, struktury i dynamiki bezrobocia oraz możliwości wsparcia osób 

bezrobotnych. 

 

Na koniec grudnia 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku 

(PUP w Płońsku) zarejestrowane były 3622 osoby bezrobotne i poziom ten w omawianym 

okresie praktycznie nie ulegał zmianie.  

 Liczba bezrobotnych kobiet na koniec grudnia 2018 r. wynosiła 2037 osób 

bezrobotnych i minimalnie wzrosła o 0,8% w stosunku do grudnia 2017 r.  

 

Tabela nr 5. Stan bezrobocia w Powiecie Płońskim na koniec grudnia 2017 r. i 2018 r.: 

Wyszczególnienie 
XII 

2017r. 

Udział 

% 

XII 

2018r. 

Udział 

% 

Dynamika 

2017r.=100 

Bezrobotni ogółem 

w tym: 

- kobiety 

 

- z prawem do zasiłku 

 

-    młodzież (18-25 lat) 

 

- niepełnosprawni 

bezrobotni 

 

- zamieszkali na wsi 

 

- zwolnieni z przyczyn dot. 

zakładu pracy 

 

- poprzednio pracujące 

 

- dotychczas niepracujące 

 

3619 

 

2021 

 

752 

 

594 

 

103 

 

 

2404 

 

251 

 

 

3010 

 

609 

100 

 

55,8 

 

20,8 

 

16,4 

 

2,8 

 

 

66,4 

 

6,9 

 

 

83,2 

 

16,8 

3622 

 

2037 

 

648 

 

622 

 

107 

 

 

2360 

 

212 

 

 

2981 

 

641 

100 

 

56,2 

 

17,9 

 

17,2 

 

2,9 

 

 

65,2 

 

5,8 

 

 

82,3 

 

17,7 

100,1 

 

100,8 

 

86,2 

 

104,7 

 

103,9 

 

 

98,2 

 

84,5 

 

 

99,0 

 

105,2 

     Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

 

 W omawianym okresie odnotowano spadek liczby osób uprawnionych do zasiłku 

dla bezrobotnych o 104 osoby, tj. o 13,8% w stosunku do roku poprzedniego. Udział osób 
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pobierających zasiłek w ogólnej liczbie bezrobotnych w omawianym okresie zmalał (grudzień 

2018r. –17,9%, grudzień 2017 r. – 20,8%). 

Należy zwrócić uwagę, że w grudniu 2018 roku prawo do zasiłku posiadało 648 osób 

bezrobotnych, w  tym: 

 354 osoby to kobiety, tj. 54,6% ogółu pobierających zasiłek, 

 419 bezrobotnych to osoby zamieszkałe na wsi, tj. 64,7% ogółu pobierających zasiłek. 

Na koniec grudnia 2018 r. w grupie młodzieży było 622 osób bezrobotnych, co stanowi 

wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 28 osób. W tej grupie 387 osób bezrobotnych stanowiły 

kobiety, tj. 62,2% ogółu bezrobotnej młodzieży.  

 Niewielki odsetek ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Płońsku stanowią osoby niepełnosprawne, tj. na koniec grudnia 2018 r. – 

2,9% (grudzień 2017 r. – 2,8%).  

Jednakże w Powiecie Płońskim w 2018 roku nadal utrzymywał się wysoki poziom osób 

bezrobotnych zamieszkałych  na terenach wiejskich. 

Na koniec grudnia 2018 r. zarejestrowano 2360 osób bezrobotnych zamieszkałych na 

wsi, tj. 65,2% ogółu bezrobotnych, w tym: 

 1323 osoby to kobiety,  tj. 56,1% ogółu zamieszkałych na wsi, 

 419 osób posiadało prawo do zasiłku, tj. 17,7% ogółu zamieszkałych na wsi. 

Na koniec grudnia 2018r. nastąpił spadek liczby osób zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy o 39 osób, tj. o 15,5%.  

W omawianym okresie liczba bezrobotnych poprzednio pracujących zmalała  

o 29 osób, tj. o 1,0% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.  

Na koniec grudnia 2018 r. wzrosła liczba bezrobotnych dotychczas niepracujących 

o 32 osoby, tj. o 5,2%. 

Strukturę bezrobocia w Powiecie Płońskim w 2018 roku według wieku, poziomu 

wykształcenia oraz stażu pracy przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela nr 6. Struktura bezrobocia w Powiecie Płońskim w 2018 roku według wieku, poziomu 

wykształcenia i stażu pracy:  

Wyszczególnienie XII 

2017r. 

Udział 

% 

XII 

2018r. 

Udział 

% 

Dynamika   

2017r.=100 

Wiek  

18   -   24 

 

25   -   34 

 

 

594 

 

1074 

 

 

16,4 

 

29,7 

 

 

622 

 

1014 

 

 

17,2 

 

28,0 

 

 

104,7 

 

94,4 
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35   -   44 

 

45   -   54 

 

55  -    59 

 

            60 i więcej 

786 

 

588 

 

383 

 

194 

21,7 

 

16,2 

 

10,6 

 

5,4 

821 

 

586 

 

381 

 

198 

22,7 

 

16,2 

 

10,5 

 

5,5 

104,4 

 

99,7 

 

99,5 

 

102,1 

Wykształcenie 

 wyższe 

 

 policealne i średnie 

zaw. 

 

 średnie 

ogólnokształcące 

 

 zasadnicze 

zawodowe 

 

 gimnazjalne 

i poniżej 

 

314 

 

545 

 

 

588 

 

 

982 

 

 

1190 

 

8,7 

 

15,1 

 

 

16,2 

 

 

27,1 

 

 

32,9 

 

341 

 

525 

 

 

559 

 

 

955 

 

 

1242 

 

9,4 

 

14,5 

 

 

15,4 

 

 

26,4 

 

 

34,3 

 

108,6 

 

96,3 

 

 

95,1 

 

 

97,2 

 

 

104,4 

Staż pracy 

 do 1 roku 

 

 1  -  5 

 

 5  -  10 

 

 10  -  20 

 

 20  -  30 

 

 30 lat i więcej 

 

 bez stażu 

 

580 

 

999 

 

602 

 

490 

 

266 

 

73 

 

609 

 

16,0 

 

27,6 

 

16,6 

 

13,5 

 

7,4 

 

2,0 

 

16,8 

 

568 

 

998 

 

610 

 

504 

 

247 

 

54 

 

641 

 

15,7 

 

27,6 

 

16,8 

 

13,9 

 

6,8 

 

1,5 

 

17,7 

 

97,9 

 

99,9 

 

101,3 

 

102,9 

 

92,9 

 

74,0 

 

105,2 

 

Osoby długotrwale 

bezrobotne 

  

 

2013 

 

55,6 

 

2080 

 

57,4 

 

103,3 

Ogółem: 3619 100 3622 100 100,1 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

W strukturze bezrobocia w Powiecie Płońskim w 2018 roku należy zwrócić uwagę 

na  utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia długotrwałego, dość niski poziom 

wykształcenia bezrobotnych oraz dużą grupę bezrobotnych zamieszkujących na terenach 

wiejskich. 

Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby młode w wieku od 25 do 34 lat 

(28,0% ogółu bezrobotnych) i w wieku od 35 do 44 lat (22,7% ogółu bezrobotnych).  
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Trudności ze znalezieniem pracy mają przede wszystkim osoby o niskich 

kwalifikacjach zawodowych lub nie posiadające ich w ogóle. Na koniec grudnia 2018 r. 

największą grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej oraz 

zasadniczym zawodowym, tj. 60,7% ogółu bezrobotnych. 

Istotny problem na rynku pracy stanowi bezrobocie długotrwałe, które wynosi ponad 

50% ogółu bezrobotnych i utrzymuje się na podobnym poziomie od wielu lat.  

Najistotniejszą informację dotyczącą poziomu bezrobocia na terenie Powiatu 

Płońskiego stanowi liczba osób zarejestrowanych oraz wyłączonych z ewidencji osób 

bezrobotnych.  

W 2018 roku w Powiecie Płońskim w okresie od stycznia do grudnia zarejestrowano  

4493 osoby bezrobotne, a wyłączono z ewidencji  4490 osób bezrobotnych. W analizowanym 

okresie  napływ do bezrobocia był wyższy od odpływu o 3 osoby. 

Należy podkreślić, że napływ do bezrobocia zmalał w roku 2018 w porównaniu do roku 

2017 o 660 osób, tj. 12,8%, natomiast odpływ z bezrobocia zmalał o 1421 osób, tj. 24,0%. 

Proces napływu i odpływu z bezrobocia w Powiecie Płońskim w 2018 roku 

w porównaniu do roku 2017 roku wraz z określeniem powodów wyłączenia z ewidencji 

prezentują poniższe tabele. 

  

Tabela nr 7. Napływ do bezrobocia i odpływ z bezrobocia: 

Wyszczególnienie 
I-XII  2017 r. I– XII 2018 r. 

Napływ Odpływ Napływ Odpływ 

Styczeń 

Luty 

Marzec 

Kwiecień 

Maj 

Czerwiec 

Lipiec 

Sierpień 

Wrzesień 

Październik 

Listopad 

Grudzień 

579 

418 

478 

406 

382 

316 

437 

409 

484 

413 

411 

420 

555 

554 

564 

489 

519 

507 

407 

429 

480 

605 

408 

394 

478 

371 

402 

428 

352 

335 

395 

322 

347 

355 

335 

373 

300 

463 

468 

432 

338 

341 

363 

360 

375 

434 

300 

316 

Ogółem: 5153 5911 4493 4490 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 
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Tabela nr 8. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji (odpływ): 

Wyszczególnienie 
I  - XII 

2017 r. 

Udział 

% 

I - XII 

2018 r. 

Udział 

% 

Dynamika 

2017 r.=100 

Wyłączeni z ewidencji ogółem 

w tym: 

1) podjęcie pracy: 

 

- niesubsydiowane 

 

- subsydiowane 

 

2) niepotwierdzenie  gotowości do 

podjęcia pracy 

 

3) rezygnacja ze statusu 

 

4) nabycie praw rentowych 

i  emerytalnych 

 

5) rozpoczęcia szkolenia  (w tym 

bon) 

 

6) rozpoczęcie stażu  (w tym bon) 

 

7) prace społecznie użyteczne 

w tym PAI 

 

8) odmowa podjęcia pracy 

 

9) inne przyczyny 

 

10) skierowania do agencji 

zatrudnienia w ramach zlecania 

działań aktywizacyjnych* 

5911 

 

3180 

 

1923 

 

1257 

 

1118 

 

 

207 

 

188 

 

 

171 

 

 

303 

 

27 

 

 

146 

 

275 

 

296 

100 

 

53,8 

 

60,5 

 

39,5 

 

18,9 

 

 

3,5 

 

3,2 

 

 

2,9 

 

 

5,1 

 

0,5 

 

 

2,5 

 

4,6 

 

5,0 

4490 

 

2683 

 

1944 

 

739 

 

786 

 

 

195 

 

117 

 

 

44 

 

 

229 

 

33 

 

 

68 

 

324 

 

11 

100 

 

59,8 

 

72,5 

 

27,5 

 

17,5 

 

 

4,3 

 

2,6 

 

 

1,0 

 

 

5,1 

 

0,7 

 

 

1,5 

 

7,2 

 

0,2 

 

 

76,0 

 

84,4 

 

101,1 

 

58,8 

 

70,3 

 

 

94,2 

 

62,2 

 

 

25,7 

 

 

75,6 

 

122,2 

 

 

46,6 

 

117,8 

 

3,7 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku 

* skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych wydawane są od 2016r. 

 

Jak wynika z powyższej tabeli ponad połowa bezrobotnych została wyłączona 

z ewidencji z powodu podjęcia pracy (59,8%) i liczba ta zmalała o 15,6% w stosunku do roku 

2017. Wśród bezrobotnych, którzy zostali wyłączeni z ewidencji z powodu podjęcia pracy 

w 2018 r., większość to osoby zatrudnione na niesubsydiowanych miejscach pracy – 72,5%. 

W roku 2018 w porównaniu do roku 2017 zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach form 

subsydiowanych zmalało o 518 osób, tj. 42,1%.  

Największy spadek odnotowano wśród liczby bezrobotnych wyłączonych z ewidencji 

z powodu rozpoczęcia szkolenia  o 74,3% oraz z powodu odmowy podjęcia pracy – 53,4%. 

 Jednym z najbardziej interesujących aspektów analizy stanu zatrudnienia i bezrobocia 

w 2018 roku w Powiecie Płońskim jest poziom bezrobocia z podziałem na poszczególne 
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gminy. Na terenie Powiatu Płońskiego położonych jest 12 gmin, w tym 2 gminy miejskie 

(Płońsk i Raciąż).  

Poziom bezrobocia w gminach Powiatu Płońskiego w 2018 roku w porównaniu do roku 

2017 prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela nr 9. Poziom bezrobocia w gminach Powiatu Płońskiego: 

 

 

Lp. 

 

 

Gmina /Miasto 

grudzień 2017 r. grudzień 2018 r. Dynamika 

Kol. 6:3 

w % 

ogółem w tym ogółem w tym 

kobiety z prawem kobiety z prawem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Baboszewo 366 204 87 352 190 76 96,2 

2 Czerwińsk 249 140 41 240 137 32 96,4 

3 Dzierzążnia 127 78 26 117 66 18 92,1 

4 Joniec 71 44 12 81 44 19 114,1 

5 Naruszewo 246 132 41 244 134 43 99,2 

6 Nowe Miasto 218 119 37 237 125 54 108,7 

7 Gmina Płońsk 406 208 87 356 194 58 87,7 

8 Gmina Raciąż 285 168 55 294 184 50 103,2 

9 Sochocin 260 150 55 274 148 57 105,4 

10 Załuski 177 110 27 163 101 10 92,1 

11 Miasto Płońsk 956 509 211 1030 563 180 107,7 

12 Miasto Raciąż 259 159 73 233 151 49 90,0 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

Analizując poziom bezrobocia w poszczególnych gminach powiatu płońskiego, 

największy wzrost odnotowano w gminie Joniec o 14,1% w stosunku do analogicznego okresu 

roku poprzedniego. Natomiast największy spadek liczby bezrobotnych odnotowano w gminie 

Płońsk o 12,3%. 

W 2018 roku w Powiecie Płońskim nadal stopa bezrobocia przekraczała rozmiary 

bezrobocia w kraju oraz w województwie mazowieckim. Stopa bezrobocia stanowi najbardziej 

obiektywny miernik natężenia bezrobocia i obliczana jest przez Główny Urząd Statystyczny 

jako procentowy udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności 

czynnej zawodowo, czyli pracujących i bezrobotnych.  
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Tabela nr 10. Stopa bezrobocia w Powiecie Płońskim na tle kraju i województwa 

mazowieckiego: 

Wyszczególnienie   XII 

2009

r. 

XII  

2010

r. 

XII  

2011

r. 

XII  

2012

r. 

XII 

2013

r. 

XII 

2014

r. 

XII 

2015

r.  

XII 

2016

r. 

XII 

2017

r. 

XII 

2018

r. 

Powiat Płońsk 

 

16,4 16,3 17,4

* 

18,1 18,3 16,4 14,5 12,6 10,5 10,4 

Województwo 

Mazowieckie 

9,0 9,4 9,8* 10,8 11,0 9,8 8,4 7,2 5,6 4,9 

Kraj 11,9 12,3 12,5 13,4 13,4 11,5 9,8 8,3 6,6 5,8 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

* stopa bezrobocia za XII 2011 przedstawiona jest po korekcie stopy przez GUS 

 

 

W 2018 roku w Powiecie Płońskim realizowane były zadania z zakresu promocji 

zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 

W 2018 roku obsłużono ponad 28.286 wizyt osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Pozyskano 3057 niesubsydiowanych miejsc pracy. W wyniku 3884 wizyt lub kontaktów 

z pracodawcami pozyskano 1987 miejsc pracy. Do współpracy pozyskano 237 nowych 

zakładów pracy prowadzących swoją działalność na terenie powiatu płońskiego i poza nim. 

 

 Realizacja „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy na lata 2015 – 2020”. 

Uchwałą Nr IX/56/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. Rada Powiatu Płońskiego uchwaliła 

„Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata                      

2015 – 2020”. 

Program stanowi część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

oraz jest spójny z takimi dokumentami strategicznymi jak: Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych w Powiecie Płońskim, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 

2020, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030, czy też Strategia 

Rozwoju Kraju 2020. 

W 2018 roku realizowano cele strategiczne określone w programie Promocji 

zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy.  

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w 2018 roku realizując przyjęty program 

nieustannie dążył do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez podejmowanie działań 
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zmierzających do łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych. Pracownicy Urzędu, we współpracy z władzami Powiatu Płońskiego, dbali 

o wysoką jakość świadczonych usług i dokładali wszelkich starań, aby osiągnąć wysoki poziom 

skuteczności i efektywności realizowanych zadań.  

W 2018 roku realizowano cel strategiczny nr 1, czyli zwiększanie poziomu aktywności 

zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 

w tym w szczególności osób bezrobotnych długotrwale, osób niepełnosprawnych i osób 

mieszkających na wsi. W ramach podjętych działań dbano, aby usługi rynku pracy były 

dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań osób bezrobotnych określonych 

dla każdej osoby przez jej doradcę klienta na podstawie odpowiedzi do kwestionariusza 

profilowania oraz na podstawie ustalonego i opracowanego Indywidualnego Planu Działania. 

Identyfikowanie preferencji osób bezrobotnych dotyczących korzystania z form wsparcia 

odbywało się systematycznie. Oczekiwania klienta odnotowywane były w indywidualnym 

planie działania, a osobę kierowano do komórki merytorycznej w ramach zadeklarowanej 

formy wsparcia. Doradca klienta sprawujący opiekę nad swoim klientem przekazywał 

informacje o aktualnych ofertach pracy, o wydarzeniach organizowanych przez urząd takich 

jak: giełdy pracy, czy też szkolenia z zakresu poszukiwania pracy w ramach poradnictwa 

zawodowego.  

Na koniec roku 2018 zarejestrowanych było 3622 bezrobotnych i jest to wielkość 

porównywalna w stosunku do roku poprzedniego – 3619. Dla 3569 osób doradcy klienta ustalili 

profil pomocy na podstawie przeprowadzonego badania kwestionariuszem profilowania. 

W końcu ubiegłego roku 3577 osób realizowało indywidualny plan działania, 207 osób 

przerwało jego realizację, w tym 159 osób z powodu podjęcia pracy.  

Należy podkreślić, że oferowane usługi rynku pracy dostosowywane były również 

do potrzeb pracodawców. W 2018 roku doradcy klienta nawiązali 3884 kontakty 

z pracodawcami i pozyskali do współpracy 237 nowych zakładów pracy. Potrzeby 

pracodawców były realizowane głównie poprzez dobór kandydatów do oferty pracy. 

W roku 2018 zorganizowano dla pracodawców i osób bezrobotnych 75 giełd pracy. W wyniku 

tych spotkań zatrudnione zostały 292 osoby.  

W 2018 roku dla zaspokajania potrzeb kadrowych pracodawców organizowano cieszące 

się bardzo dużym zainteresowaniem staże, z których skorzystało 127 pracodawców (zarówno 

firm prywatnych, jak i jednostek samorządowych). Na staż skierowano 229 osób bezrobotnych 

bez doświadczenia zawodowego. Efektywność zatrudnieniowa po tej formie pomocy 

wyniosła 74%. 
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Zadania określone w ramach celu strategicznego nr 2 – Promocja instrumentów i usług 

rynku pracy wśród osób bezrobotnych i pracodawców oraz zwiększenie efektywności 

zatrudnieniowej realizowanych form wsparcia – realizowane były w formie usług rynku oraz 

programów/instrumentów rynku pracy. Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony w dniu 19.01.2018 r. podział środków Funduszu Pracy 

przyznanych zgodnie z algorytmem, który dotyczył następującego katalogu form pomocy 

oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku:  

 

Tabela nr 11. Katalog form wsparcia oferowanych przez PUP w Płońsku w 2018 roku, 

w ramach środków Funduszu Pracy: 

Lp. Katalog form wsparcia oferowanych przez PUP w Płońsku osobom bezrobotnym 

i pracodawcom w 2018 roku 

1 Roboty publiczne 

2 Prace społecznie użyteczne 

3 Prace interwencyjne 

4 Bony na zatrudnienie 

5 Dofinansowanie wynagrodzenia osób po 50 roku życia 

6 Szkolenia 

7 Studia podyplomowe 

8 Staże w tym dojazd na staż 

9 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

11 Dojazdy do pracy 

12 Finansowanie badań 

13 Refundacja składki KRUS 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach środków z algorytmu, 

pozyskanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków rezerwy 

będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zastosował subsydiowane 

usługi i instrumenty rynku pracy wobec 1094 osób. 

 

Tabela nr 12. Liczba osób zaktywizowanych w roku 2018 wg poszczególnych form wsparcia: 

Instrumenty rynku pracy Liczba osób zaktywizowanych  

Prace interwencyjne 232 

Roboty publiczne 254 

Staże 229 

Szkolenia 44 

Studia podyplomowe 2 
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Prace społecznie użyteczne 32 

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 
73 

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia 

stanowisk pracy 
78 

Dofinansowanie kosztów dojazdu do pracy 57 

Dofinansowanie  wynagrodzenia osób powyżej 50 

roku życia 
1 

Bony na zasiedlenie 40 

Bony na zatrudnienie 22 

Art. 150f refundacja części kosztów wynagrodzenia 

skierowanych bezrobotnych do 30 r. ż. 
52 

Ogółem: 1116 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych PUP w Płońsku za rok 2018. 

Z przedstawionych danych wynika, że największym zainteresowaniem bezrobotnych 

cieszyły w 2018 roku roboty publiczne, prace interwencyjne i staże. Bardzo dużym 

zainteresowaniem cieszył się nowy instrument rynku pracy z art. 150f ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy skierowany do osób 

do 30 roku życia. Niestety, w 2018 r. już nie zawierano umów na organizację tej formy 

wsparcia, jedynie refundowano pracodawcom poniesione koszty zatrudnienia pracowników 

z wcześniej zawartych umów.  

W roku 2018 kontynuowano wsparcie dla pracodawców i pracowników w ramach 

środków Krajowego Funduszu Pracy stanowiącego formę wsparcia finansowego 

przeznaczonego na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców 

i pracowników w celu uaktualniania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych.  

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2018 roku określił Priorytety 

wydatkowania środków z puli głównej Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), 

tj.: wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie 

(Barometr zawodów powiat płoński 2018) lub województwie (Barometr zawodów 

województwo mazowieckie 2018) w zawodach deficytowych, wsparcie kształcenia 

ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi prac, jak 

również wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie 

przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. 

Powiatowy Urząd Pracy w 2018 roku pozyskał dodatkowo środki z rezerwy KFS, 

w ramach których prowadzono nabór wniosków zgodnie z priorytetami określonymi przez 

Radę Rynku Pracy: 
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1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie 

(Barometr zawodów powiat płoński 2018) lub województwie (Barometr zawodów 

województwo mazowieckie 2018) zawodach deficytowych; 

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. 

Na ten cel Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wydatkował w 2018 roku ogółem kwotę 

317 495,79 zł, z czego: 

 283 931,79 zł to środki limitu podstawowego, 

 33 564,00 zł to środki rezerwy. 

Udzielono wsparcia 41 pracodawcom. Dzięki środkom z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego 413 osób (pracodawców i pracowników) podniosło swoje kwalifikacje 

zawodowe w postaci szkoleń lub studiów podyplomowych.  

W stosunku do osób bezrobotnych, a zwłaszcza tych stanowiących grupy docelowe, 

starano się dobrać jak najlepszą formę wsparcia, dostosowaną do indywidulanych potrzeb 

każdej osoby. 

Ze wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystali przedsiębiorcy 

oraz podmioty publiczne, m.in.: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście,  

 Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze,  

 Starostwo Powiatowe w Płońsku,  

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  

 Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu,  

 Zakład Gospodarski Mieszkaniowej w Płońsku,  

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku,  

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie, 

 Global Fish Sp. z o.o., Warszawa, 

 Urząd Gminy w Jońcu,  

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku,  

 Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku,  

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,  

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku,  

 Urząd Miejski w Płońsku,  

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku,  



42 

 

 Zespół Szkół nr 1 w Płońsku,  

 Szkoła Podstawowa w Czerwińsku,  

 Szkoła Podstawowa w Lisewie,  

 Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku. 

 

Realizacja w 2018 roku określonego w programie celu strategicznego nr 3 – 

Zwiększenie zakresu współpracy z urzędami gmin i pracodawcami – polegała na zwiększaniu 

zakresu współpracy z ww. podmiotami. Podejmowano działania mające na celu zwiększenie 

zainteresowania pracodawców współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku poprzez 

informowanie o dostępnych formach wsparcia dla pracodawców w ramach kontaktu doradców 

klienta.  

W 2018 roku doradcy nawiązali 3884 kontaktów z pracodawcami. Pozyskano do 

współpracy 237 nowych pracodawców.  

Prowadzone monitorowanie potrzeb kadrowych pracodawców odbywało się na 

podstawie analizy zgłaszanych krajowych ofert pracy, z której wynika, że największe 

zapotrzebowanie było na pracowników fizycznych, m.in.: magazynier (420 wolnych miejsc 

pracy), sprzedawca (216 wolnych miejsc pracy), robotnik gospodarczy (194 wolne miejsca 

pracy), kierowca operator wózków jezdniowych (176 wolnych miejsc), operator 

zautomatyzowanej linii produkcyjnej (113 wolnych miejsc pracy). 

Doradcy klienta na bieżąco monitorowali zakres potrzeb kadrowych  pracodawców 

z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności kandydatów. W ten sposób osoby bezrobotne 

mogą dostosowywać swoje kwalifikacje do potrzeb pracodawców. Odpowiedzią na 

zaspokajanie potrzeb kadrowych pracodawców było również organizowanie giełd pracy, 

o których była już mowa w niniejszym Raporcie, przy omawianiu realizacji celu strategicznego 

pierwszego. 

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku z urzędami gmin w 2018 roku 

polegała nie tylko na rozpowszechnianiu ofert pracy wśród bezrobotnych oraz przekazywaniu 

informacji o możliwości skorzystania z form wsparcia, ale przybierała również formę 

organizowania wspólnych wydarzeń, których celem było zwiększanie aktywności zawodowej 

mieszkańców gmin Powiatu Płońskiego, np. udział pracowników PUP w XIX Mazowieckich 

Dniach Rolnictwa w dniach 16 – 17 czerwca 2018 roku oraz w XIII Płońskich Gminnych 

Dożynkach w dniu 9 września 2018 roku. 

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w 2018 roku swoje zadania realizował ściśle 

w powiązaniu z lokalnymi pracodawcami zarówno przedsiębiorcami, jak i urzędami. 
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Współpraca ta występowała na poziomie rozpowszechniania ofert pracy częściowo 

refundowanych ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, a także 

organizacji form wsparcia w tych instytucjach. Zamieszczano informacje o realizowanych 

programach aktywizacji zawodowej na tablicach ogłoszeń urzędów gmin i ich jednostek 

organizacyjnych.  

Specjalną ofertę zatrudnienia bezrobotnych w urzędach gmin PUP w Płońsku realizował 

w formie robót publicznych. Corocznie na pierwszym posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku 

Pracy wyodrębniona zostaje kwota środków z przeznaczeniem dla urzędów gmin i ich 

jednostek na realizację robót publicznych. Na początku każdego roku urząd pracy prosi urzędy 

gmin o złożenie zapotrzebowania w zakresie organizacji formy aktywizacji bezrobotnych typu 

prace społecznie użyteczne. Gminy zainteresowane organizacją prac społecznie użytecznych 

sporządzają do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w tym zakresie. 

W 2018 roku tylko 3 gminy z terenu Powiatu Płońskiego wspólnie z PUP zorganizowały prace 

społecznie użyteczne – Gmina Sochocin, Gmina Joniec i Gmina Naruszewo. Na podstawie 

zapotrzebowania z gmin urząd zabezpiecza środki Funduszu Pracy po wcześniejszym 

zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Rynku Pracy.  

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku zwracał szczególną uwagę na wzrost 

świadomości wśród swoich klientów w zakresie możliwości korzystania z jego usług. 

Informacje przekazywane były podczas indywidualnych spotkań bezrobotnych z doradcami 

klientów, pracodawcami, na posiedzeniach PRRP, poprzez ulotki, umieszczanie informacji na 

stronie internetowej urzędu. 

W ramach współpracy ze wszystkimi gminami Powiatu Płońskiego i ich jednostkami 

PUP w Płońsku w 2018 roku zorganizował roboty publiczne dla 95 osób, prace społecznie 

użyteczne dla 31 osób, staże dla 16 osób, prace interwencyjne dla 33 osób. Ogółem 

we współpracy z urzędami gmin zorganizowano zatrudnienie dla 175 osób bezrobotnych.  

 

Realizacja w 2018 roku celu strategicznego nr 4 – zwiększenie zakresu działań 

podejmowanych w ramach współpracy ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi – 

polegała na promowaniu wśród uczniów idei ustawicznego kształcenia, korzyści wynikających 

z podnoszenia kwalifikacji, jak też przekazywania informacji o sytuacji kształtującej się na 

lokalnym rynku pracy, w tym o zawodach deficytowych, nadwyżkowych i zrównoważonych 

oraz oczekiwaniach stawianych przez pracodawców potencjalnym pracownikom. W tym 

zakresie organizowane były spotkania i warsztaty dla młodzieży szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  
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W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przeprowadzono następujące grupowe 

informacje zawodowe wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych: 

 Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku – uczniów III klasy wielozawodowej 

w dniu 12.02.2018 r. oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku. Tematem 

przewodnim spotkania było „Zapoznanie osób niepełnosprawnych z zasadami 

funkcjonowania i sposobem załatwiania spraw w urzędzie”. Spotkanie zorganizowano 

w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku w dniu 09.05.2018 r. 

 Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku w dniu 14.04.2018 r. podczas Dnia Otwartego Szkoły – 

pn. „Festiwal zawodów”.  

 Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku im. Leona Rutkowskiego w Płońsku. Temat spotkań: 

„Lokalny rynek pracy – co należy wziąć pod uwagę wybierając kierunek kształcenia 

i zawód?”. Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 59 uczniów. 

 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni. Temat: „Planowanie ścieżki 

edukacyjnej – co należy wziąć pod uwagę wybierając kierunek kształcenia i zawód?”. 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 26 uczniów.  

 Zespołu Szkół w Nowym Mieście Gimnazjum Publicznego. Temat: „Planowanie ścieżki 

edukacyjnej - co należy wziąć pod uwagę wybierając kierunek kształcenia i zawód?”. 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 30 uczniów.  

 Szkoły Podstawowej w Jońcu. Temat: „Planowanie ścieżki edukacyjnej - co należy wziąć 

pod uwagę wybierając kierunek kształcenia i zawód?”. Liczba osób uczestniczących 

w spotkaniu: 34 uczniów.  

 Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Lisewie. Temat: „Planowanie ścieżki edukacyjnej 

- co należy wziąć pod uwagę wybierając kierunek kształcenia i zawód?”. Liczba osób 

uczestniczących w spotkaniu: 18 uczniów.  

 Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Siedlinie. Temat: „Planowanie ścieżki 

edukacyjnej - co należy wziąć pod uwagę wybierając kierunek kształcenia i zawód?”. 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 28 uczniów.  

 Gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża  Jana Pawła II w Płońsku. Temat: 

„Planowanie ścieżki edukacyjnej - co należy wziąć pod uwagę wybierając kierunek 

kształcenia i zawód?”. Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 64 uczniów.  
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 Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Koziebrodach. Temat: „Planowanie ścieżki 

edukacyjnej - co należy wziąć pod uwagę wybierając kierunek kształcenia i zawód?”. 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 18 uczniów.  

 Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Raciążu. Temat: „Planowanie ścieżki edukacyjnej 

- co należy wziąć pod uwagę wybierając kierunek kształcenia i zawód?”. Liczba osób 

uczestniczących w spotkaniu: 55 uczniów.  

 Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie. Temat: „Planowanie ścieżki edukacyjnej - 

co należy wziąć pod uwagę wybierając kierunek kształcenia i zawód?”. Liczba osób 

uczestniczących w spotkaniu: 113.  

 Gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku. Temat: 

„Planowanie ścieżki edukacyjnej - co należy wziąć pod uwagę wybierając kierunek 

kształcenia i zawód?”. Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 60 uczniów.  

 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku. Temat: „Planowanie 

ścieżki edukacyjnej - co należy wziąć pod uwagę wybierając kierunek kształcenia 

i zawód?”. Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 30 uczniów.  

 Gimnazjum przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Kostki w Starym Gralewie. Liczba 

osób uczestniczących w spotkaniu: 20 uczniów.  

 

Jednocześnie należy podkreślić, że w 2018 roku doradcy zawodowi kierowali działania 

w zakresie poradnictwa zawodowego w stosunku do osób bezrobotnych. Zajęcia te miały na 

ogół formę indywidualnej porady zawodowej w postaci warsztatów z doradcą zawodowym, 

którymi objęto 581 osób. 

Reasumując należy zauważyć, że założeniem Powiatowego Programu Promocji 

zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Płońskim na lata 2015 – 

2020 jest uzyskanie nadrzędnego efektu zrealizowanych zadań poprzez wzrost zatrudnienia 

i utrzymanie niskiej stopy bezrobocia. Na uwagę zasługuje fakt, że na koniec roku 2018 liczba 

osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku wynosiła 

3622 osoby i była porównywalna do poziomu z roku 2017 – 3619 osób.  

 

Niewątpliwym sukcesem Powiatowego Urzędu Pracy jest wzrastająca na przestrzeni 

ostatnich czterech lat efektywność zatrudnieniowa stosowanych form pomocy. W 2018 roku 

wyniosła 88,19% i jest wyższa o 4,07 punktu procentowego w stosunku do 2017 roku 

i o 6,19  punktu w porównaniu do roku 2016. Spadek bezrobocia i wzrost efektywności 
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zatrudnieniowej świadczą o realizowaniu celów strategicznych postawionych przez przyjęty 

program.  

W trakcie realizacji zadań w 2018 roku szczególną wagę przykładano do 

dostosowywania umiejętności i kwalifikacji  potencjalnych pracowników do potrzeb, 

preferencji i oczekiwań pracodawców. Znajduje to odzwierciedlenie w działaniach 

podejmowanych w kierunku pracodawców, co z kolei przekłada się na zwiększanie zakresu 

współpracy, wzrostu liczby podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z form wsparcia, 

a także zwiększanie świadomości pracodawców o istniejących możliwościach skorzystania 

z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku. Należy również stwierdzić, że usługi 

i instrumenty rynku pracy były dostosowywane do potrzeb, preferencji i oczekiwań osób 

bezrobotnych. Widoczne skutki podejmowanych działań wynikały też z rzeczywistych potrzeb 

lokalnego rynku pracy.  

 

 Realizacja subsydiowanych programów oraz instrumentów rynku pracy. 

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wydatkował środki pozyskane 

z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na realizację i organizację 

subsydiowanych programów oraz instrumentów rynku pracy.  

 W związku z podjętymi działaniami realizowane były programy na rzecz 

przeciwdziałania bezrobociu ze środków pochodzących z: 

 przydziału samorządu województwa wg. kryteriów określonych przez sejmik 

województwa; 

 projektu współfinansowanego ze środków EFS pn.: „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie płońskim II” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój; 

 projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat 

i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim” w ramach „Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego; 

 Programu Regionalnego Mazowsze 2018 r.; 

 rezerwy Funduszu Pracy; 

 przydziału samorządu województwa – uzyskano kwotę 2 516 528 zł, co pozwoliło 

zaktywizować 341 osób bezrobotnych; 

 projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim II” 

– uzyskano kwotę w wysokości 2 744 785 zł. Realizacja projektu umożliwiła aktywizację 
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217 osób bezrobotnych, poprzez organizację: staży, szkoleń, bonów na zasiedlenie, 

dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, refundację kosztów 

wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy; 

 projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy 

w powiecie płońskim” – uzyskano kwotę w wysokości 2 038 087 zł. Realizacja projektu 

umożliwiła aktywizację 123 osób bezrobotnych poprzez organizację szkolenia, prac 

interwencyjnych, staży, dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, 

refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy; 

 Programu Regionalnego Mazowsze 2018 r. – uzyskano kwotę w wysokości 1 160 000 zł. 

W ramach tych środków zaktywizowano 145 osób bezrobotnych, mieszkańców wsi, 

kierując ich na staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, zatrudnienie w związku 

z refundacją kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, przydzielając środki na 

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej; 

 z rezerwy Funduszu Pracy poprzez przystąpienie do realizacji programu dla bezrobotnych 

mieszkańców wsi – pozyskano 470 800 zł. W ramach w/w programu zaktywizowano 

106 osób, kierując je do wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych oraz na 

staż. 

Jednocześnie w ramach rezerwy Funduszu Pracy w 2018 roku pozyskano również 

środki na następujące działania: 

 aktywizację zawodową osób bezrobotnych w wieku 45 plus, w wysokości 465 000 zł. 

W ramach tych środków zaktywizowano 73 osoby bezrobotne kierując je do wykonywania 

robót publicznych i prac interwencyjnych; 

 aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych, w kwocie 234 500 zł. W ramach 

tego programu zaktywizowano 33 osoby bezrobotne kierując je do wykonywania robót 

publicznych i prac interwencyjnych; 

 finansowanie programu staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  

Rolnictwa, w kwocie 23 000 zł. W ramach tych środków 4 osoby odbyły staż 

w w/w jednostce. 

Dodatkowo w 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku dysponował kwotą 

2 972 700 zł na refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia, 

w związku z art.150 f ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. W ramach uzupełnienia stanowisk pracy skierowano 52 osoby do zatrudnienia. 
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Tabela nr 13. Limity środków oraz wydatki na subsydiowane programy rynku pracy 

w 2018 r.: 

Aktywne formy 

przeciwdziałanie 

bezrobociu 

Limit środków FP i 

EFS w 2018 r. 

Wydatki środków FP 

i EFS W 2018 r. 

% wykorzystania 

limitu w 2018 r. 

Szkolenia  89 730 80 194 89,37 

Studia podyplomowe 15 863 15 862 99,99 

Prace interwencyjne 1 324 400 1 180 122 89,10 

Roboty publiczne 2 294 190 2 285 401 99,61 

Prace społecznie użyteczne 32 675 32 472 99,37 

Staże 2 382 282 2 270 879 95,32 

Środki na podjęcie 

działalności gospodarczej 
1 596 000 1 553 516 97,33 

Refundacja kosztów 

wyposażenia i doposażenia 

stanowisk pracy 

1 323 000 1 323 000 100,00 

Koszty dojazdu do pracy 156 523 156 427 99,93 

Bon zatrudnieniowy 38 682 38 681 99,99 

Bon zasiedleniowy 368 304 328 000 89,05 

Refundacja składki KRUS 393 393 100,00 

Dofinansowanie 

wynagrodzenia osób 50-60 

lat 

30 658 30 658 100,00 

Art. 150f 2 972 700 2 941 984 98,96 

Ogółem: 12 625 400 12 237 589 96,93 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

 

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płońsk wydatkował środki finansowe 

na poziomie 96,93%. 

 

Obszarem, który w 2018 roku stał się przedmiotem szczególnego zainteresowania 

i wysiłku organizacyjnego ze strony władz Powiatu Płońskiego oraz Powiatowego Urzędu 
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Pracy w Płońsku, było zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej, w związku 

z wprowadzeniem od 1 stycznia 2018 roku nowego rozwiązania – zezwolenia na pracę 

sezonową. Należy wyjaśnić, że praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy 

niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, 

w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu wykonawczym 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według 

klasyfikacji PKD. W celu wydania zezwolenia na pracę sezonową przewidziane zostały 

stosowne procedury oraz różne ścieżki postępowania uzależnione od miejsca pobytu 

cudzoziemca. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy 

w roku kalendarzowym.  

 W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku 

zarejestrowano 35 156 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców. 

Rejestrację wniosków w poszczególnych miesiącach 2018 roku przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela nr 14. Liczba zarejestrowanych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemca w 2018 roku: 

Ilość zarejestrowanych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 

styczeń 2456 

luty 7306 

marzec 5683 

kwiecień 4412 

maj 7204 

czerwiec 3325 

lipiec 1391 

sierpień 1088 

wrzesień 671 

październik 259 

listopad 184 

grudzień 1177 

Ogółem: 35156 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że największy napływ wniosków w 2018 roku miał miejsce 

w miesiącach od lutego do maja. Były to wnioski w celu uzyskania wizy dla cudzoziemców 

oraz wnioski dla cudzoziemców przebywających w Polsce, głównie w ramach ruchu 
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bezwizowego. Natomiast po miesiącu maju następował stopniowy spadek liczby składanych 

wniosków. Jednak już w grudniu zaobserwowano zwiększenie liczby rejestrowanych 

wniosków dla cudzoziemców, starających się o wydanie wizy na 2019 rok.  

W 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku zostało złożonych 

i zarejestrowanych 6 481 oświadczeń o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy 

sezonowej. Ilość zarejestrowanych oświadczeń o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu 

wykonywania pracy sezonowej przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela nr 15. Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu 

wykonywania pracy sezonowej: 

Ilość zarejestrowanych oświadczeń o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy 

sezonowej 

styczeń 0 

luty 8 

marzec 44 

kwiecień 947 

maj 4091 

czerwiec 911 

lipiec 182 

sierpień 105 

wrzesień 144 

październik 43 

listopad 6 

grudzień 0 

Ogółem: 6481 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

 

Dane zamieszczone w tabeli wskazują, że najwięcej oświadczeń o zgłoszeniu się 

cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej złożono w miesiącach kwiecień, maj, 

czerwiec. Był to okres największego w roku 2018 napływu cudzoziemców na teren Powiatu 

Płońskiego.  

W omawianym okresie zostało wydanych 15 614 zezwoleń na pracę sezonową. Liczbę 

wydanych zezwoleń w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela.  
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Tabela nr 16. Liczba wydanych zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca w 2018 roku: 

Ilość wydanych zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca 

styczeń 2 

luty 22 

marzec 85 

kwiecień 1045 

maj 4144 

czerwiec 6329 

lipiec 2281 

sierpień 700 

wrzesień 616 

październik 305 

listopad 73 

grudzień 12 

Ogółem: 15614 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

 

Z przedstawionych danych  wynika, że najwięcej zezwoleń na pracę sezonową 

cudzoziemca wydanych zostało w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec (w okresie 

przyjazdu cudzoziemców na teren Powiatu Płońskiego). 

Jednocześnie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy 

w Płońsku zarejestrował 4 774 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot 

powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. 

Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia 

cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli 

praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu. Okres wykonywania 

pracy przez cudzoziemca nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, 

niezależnie od liczby pracodawców powierzających mu pracę na podstawie oświadczenia.   

Należy podkreślić, że Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku, przede wszystkim z uwagi 

na rolniczy charakter Powiatu Płońskiego i potrzebę zatrudniania pracowników sezonowych, 

znajdował się w 2018 roku w czołówce urzędów w Polsce co do liczby obsłużonych 

cudzoziemców zatrudnianych do pracy sezonowej. 
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W celu usprawnienia pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku oraz poprawy 

świadczonych przez niego usług na rzecz klientów m.in.: zmodernizowano zasoby sprzętowe, 

prowadzono bieżące szkolenia kadry pracowniczej, udostępniono klientom elektroniczną 

platformę umożliwiającą szeroki zakres kontaktów z urzędem w formie elektronicznej, 

utworzono Wydział ds. Zatrudniania Cudzoziemców zlokalizowany poza budynkiem 

PUP w Płońsku oraz wyposażono go w najnowsze zasoby sprzętu elektronicznego, celem 

sprawnego i profesjonalnego załatwienia sprawy. 

Podjęte wysiłki ze strony władz Powiatu Płońskiego i Powiatowego Urzędu Pracy 

w Płońsku zaowocowały otrzymaniem nagród i wyróżnień, w tym m.in.:  

 wyróżnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za efektywne i skuteczne 

działania aktywizacyjne podejmowane wobec osób bezrobotnych w województwie 

mazowieckim w 2018 roku,  

 wyróżnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za sprawną i aktywną realizację 

zadań związanych z obsługą cudzoziemców, 

 podziękowania od Marszałka Województwa Mazowieckiego za pomoc i pełne 

zaangażowanie w realizację drugiej edycji zlecenia działań aktywizacyjnych na terenie 

województwa mazowieckiego, dzięki czemu 1000 osób długotrwale bezrobotnych 

z Mazowsza, w tym 350 z Powiatu Płońskiego, miało szansę na zmianę swojej sytuacji 

życiowej i zawodowej.  

 

Władze Powiatu Płońskiego w 2019 roku nadal będą koncentrować swoją uwagę 

na realizacji programów łagodzących skutki bezrobocia, racjonalnym i efektywnym 

wydatkowaniu środków finansowych z Funduszu Pracy oraz EFS, współpracy z podmiotami 

działającymi na lokalnym rynku pracy, bieżącej analizie sytuacji na lokalnym rynku pracy, jak 

również utrzymaniu wysokiej jakości usług świadczonych przez powiatowe służby 

zatrudnienia. 
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V ZADANIA INWESTYCYJNE  

 

Szczególny wysiłek finansowy i organizacyjny w 2018 roku władze Powiatu Płońskiego 

skierowały na realizację zadań i celów inwestycyjnych, czyli przygotowanie i realizację 

przedsięwzięć inwestycyjnych Powiatu Płońskiego. W ramach podjętych działań zrealizowano, 

bądź też zaplanowano do realizacji na lata następne, szereg inwestycji, m.in. w infrastrukturę 

drogową, infrastrukturę zdrowia czy infrastrukturę oświatowo – sportową.  

Realizowane inwestycje jednoroczne zostały ujęte w budżecie Powiatu Płońskiego na 

rok 2018. Inwestycje wieloletnie zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Kluczowe dla rozwoju powiatu oraz subregionu 

ciechanowskiego inwestycje realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a w szczególności w ramach instrumentu 

rozwoju terytorialnego, tj. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.  

Regionalne Inwestycje Terytorialne działają w oparciu o  art. 36 ust. 3 Rozporządzenia 

ogólnego 1303/2013 z 17 grudnia br., art. 7 Rozporządzenia EFRR 1301/2013 oraz 

art. 30 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Kluczowe przedsięwzięcia 

realizowano na przestrzeni roku 2018 w oparciu o plan inwestycyjny dla subregionu 

ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych (RIT). Głównym założeniem Planu Inwestycyjnego RIT jest szerokie 

oddziaływanie terytorialne i integracja przestrzenna planowanych inwestycji poprzez 

wzmocnienie powiązań  funkcjonalnych w obszarze subregionu  ciechanowskiego, zwiększenie 

dostępności obszaru oraz zwiększenie dostępu do usług, tworzące sprzyjające warunki do 

rozwoju społeczno – gospodarczego. W oparciu o strategię terytorialną przy pomocy 

instrumentów RIT Powiat Płoński realizował w roku 2018 przedsięwzięcia z zakresu 

infrastruktury drogowej i zdrowia w ramach wiązki projektów dotyczących poprawy spójności 

komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej subregionu ciechanowskiego. Realizacja wszelkich 

przedsięwzięć inwestycyjnych oraz planowanie nowych inwestycji na przestrzeni roku 

2018 pozwala na kontynuację dotychczasowych działań Powiatu Płońskiego na rzecz rozwoju 

terytorialnego w regionie, a także na rzecz osiągania celów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

Zgodnie z przyjętym budżetem na rok 2018 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową 

zostały zrealizowane poniżej wskazane inwestycje: 
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 Inwestycje drogowe. 

Inwestycje drogowe zgodne z projektem Poprawa spójności komunikacyjnej, 

społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie 

płońskim, łączących się z siecią TEN-T planu inwestycyjnego subregionu ciechanowskiego 

prowadzone na przestrzeni roku 2018 współfinansowane z środków unijnych oraz pomocy 

finansowych udzielonych przez gminy z terenu Powiatu Płońskiego:  

1) Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie 

ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią 

TEN-T -  przebudowa drogi powiatowej  nr 3061W Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice –

Okres realizacji projektu 2015-2019. Łączna wartość projektu 9 221 508,62 zł, w tym 

w roku 2018 - 5 585 347,19 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej 

z Gminy Dzierzążnia w kwocie 364 338,00 zł i w kwocie 201 185,00 zł z Gminy 

Baboszewo. Łączna długość przebudowanego odcinka 11,8 km. 

Inwestycja realizowana w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój regionalnego systemu 

transportowego Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 poprzez mechanizm 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT). Umowa o dofinansowanie podpisana 

01.08.2017 r. Łączna wartość dofinansowania 3 020 920,65 zł. W roku 2017 ze środków 

unijnych przekazano w ramach zaliczki kwotę 903 738,66 zł. W roku 2018 przekazano 

kwotę 0,00 zł. W roku 2019 kwota do refundacji w wysokości 2 117 182,00 zł. 

W roku 2018 w ramach realizacji inwestycji głównemu wykonawcy zgodnie z podpisaną 

umową na wykonanie robót budowlanych za opóźnienie w ilości 53 dni realizacji umowy 

naliczono karę umowną w wysokości 4 683 588,95 zł.  

Wydatki dotyczą wykonania robót budowlanych: roboty ziemne, podbudowy, 

nawierzchnie, zjazdy, chodnik, znaki pionowe i poziome oraz pełnienia nadzoru 

inwestorskiego. Planowana data zakończenia realizacji projektu to 30.08.2019 roku. 

 

2) Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie 

ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią 

TEN-T -  przebudowa drogi powiatowej  nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo – 

Arcelin – Okres realizacji projektu 2015-2019. Łączna wartość projektu 8 878 885,98 zł, 

w tym w roku 2018 - 3 667 420,90 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pomocy 

finansowej z Gminy Baboszewo w kwocie 691 641,00 zł i z Gminy Płońsk w kwocie 

62 253,00 zł. Łączna długość przebudowanego odcinka 12,7 km. 
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Inwestycja realizowana w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój regionalnego systemu 

transportowego Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 poprzez mechanizm 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT). Umowa o dofinansowanie podpisana 

01.08.2017 r. Łączna wartość dofinansowania 2 399 605,17. W roku 2017 ze środków 

unijnych przekazano w ramach zaliczki kwotę 994 084,41 zł. W roku 2018 w formie 

zaliczki/refundacji przekazano kwotę 0,00 zł. W roku 2019 do refundacji kwota 

w wysokości 1 405 520,75 zł. 

Wydatki dotyczą wykonania robót budowlanych: roboty ziemne, podbudowy, 

nawierzchnie, zjazdy, chodnik, znaki pionowe i poziome oraz pełnienia nadzoru 

inwestorskiego. Planowana data zakończenia realizacji projektu to 30.08.2019 roku. 

 

3) Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie 

ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią 

TEN-T - przebudowa drogi powiatowej  nr 3034W Szymaki – Smardzewo – Sochocin 

Kolonia – Okres realizacji projektu 2015-2019. Łączna wartość projektu 4 369 902,72 zł, 

w tym w roku 2018 - 3 449 987,30 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pomocy 

finansowej z Gminy Sochocin w kwocie 585 791,00 zł. Łączna długość przebudowanego 

odcinka 5,1 km. 

Inwestycja realizowana w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój regionalnego systemu 

transportowego Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 poprzez mechanizm 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT). Umowa o dofinansowanie podpisana 

01.08.2017 r. Łączna wartość dofinansowania 1 606 911,33 zł. W roku 2017 i 2018 ze 

środków unijnych przekazano kwotę 0,00 zł. W roku 2019 do refundacji kwota 

w wysokości 1 606 911,33 zł.  

W roku 2018 w ramach realizacji inwestycji głównemu wykonawcy zgodnie z podpisaną 

umową na wykonanie robót budowlanych za opóźnienie w ilości 35 dni realizacji umowy 

naliczono karę umowną w wysokości 1 406 047,50 zł.  

Wydatki dotyczą wykonania robót budowlanych: roboty ziemne, podbudowy, 

nawierzchnie, zjazdy, chodnik, znaki pionowe i poziome oraz pełnienia nadzoru 

inwestorskiego. Planowana data zakończenia realizacji projektu to 30.08.2019 roku. 
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4) Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie 

ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią 

TEN-T -  przebudowa drogi powiatowej  nr 3040W Szpondowo – Strachowo – Poczernin 

– Okres realizacji projektu 2015-2019. Łączna wartość projektu 5 034 896,13 zł, w tym 

w roku 2018 – 4 571 855,91 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej 

z Gminy Płońsk w kwocie  1 326 300,00 zł. Łączna długość przebudowanego odcinka 

7,1 km. 

Inwestycja realizowana w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój regionalnego systemu 

transportowego Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 poprzez mechanizm 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT). Umowa o dofinansowanie podpisana 

01.08.2017 r. Łączna wartość dofinansowania 2 773 740,51 zł. W roku 2017 ze środków 

unijnych przekazano kwotę 0,00 zł. W roku 2018 w formie zaliczki przekazano kwotę 

2 538 058,30 zł. W roku 2019 do refundacji kwota w wysokości 235 682,21 zł. 

W roku 2018 w ramach realizacji inwestycji głównemu wykonawcy zgodnie z podpisaną 

umową na wykonanie robót budowlanych za opóźnienie w ilości 53 dni realizacji umowy 

naliczono karę umowną w wysokości 2 412 100,97 zł.  

Wydatki dotyczą wykonania robót budowlanych: roboty ziemne, podbudowy, 

nawierzchnie, zjazdy, chodnik, znaki pionowe i poziome oraz pełnienia nadzoru 

inwestorskiego. Planowana data zakończenia realizacji projektu to 30.08.2019 roku. 

 

5) Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie 

ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią 

TEN-T -  przebudowa drogi powiatowej  nr 3052W Wrońska – Omięciny – Joniec – Okres 

realizacji projektu 2015-2019. Łączna wartość projektu 3 551 046,62 zł, w tym w roku 

2018 - 3 111 512,83 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy 

Joniec w kwocie 493 086,00 zł i z Gminy Załuski w kwocie 181 752,12 zł. Łączna długość 

przebudowanego odcinka 6,6 km. 

Inwestycja realizowana w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój regionalnego systemu 

transportowego Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 poprzez mechanizm 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT). Umowa o dofinansowanie podpisana 

01.08.2017 r. Łączna wartość dofinansowania 1 075 085,12 zł. W roku 2017 i 2018 ze 
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środków unijnych przekazano kwotę 0,00 zł. W roku 2019 do refundacji kwota 

w wysokości 1 075 085,10 zł. 

W roku 2018 w ramach realizacji inwestycji głównemu wykonawcy zgodnie z podpisaną 

umową na wykonanie robót budowlanych za opóźnienie w ilości 32 dni realizacji umowy 

naliczono karę umowną w wysokości 1 048 405,04 zł.  

Wydatki dotyczą wykonania robót budowlanych: roboty ziemne, podbudowy, 

nawierzchnie, zjazdy, chodnik, znaki pionowe i poziome oraz pełnienia nadzoru 

inwestorskiego. Planowana data zakończenia realizacji projektu to 30.08.2019 roku. 

 

6) Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie 

ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią 

TEN-T -  przebudowa drogi powiatowej  nr 3076W ul. Płocka w Płońsku – Okres realizacji 

projektu 2015-2019. Łączna wartość projektu 7 708 540,13 zł, w tym w roku 2018 - 

5 505 319,81 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Miasta 

Płońsk w kwocie 1 181 921,10 zł. Łączna długość przebudowanego odcinka 1,6 km. 

Inwestycja realizowana w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój regionalnego systemu 

transportowego Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 poprzez mechanizm 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT). Umowa o dofinansowanie podpisana 

01.08.2017 r. Łączna wartość dofinansowania 4 027 496,17 zł. W roku 2017 ze środków 

unijnych przekazano w ramach zaliczki kwotę 274 543,52 zł. W roku 2018 w formie 

refundacji przekazano kwotę 3 514 044,80 zł. W roku 2019 kwota do refundacji 

w wysokości 238 907,85 zł. 

W roku 2018 w ramach realizacji inwestycji głównemu wykonawcy zgodnie z podpisaną 

umową na wykonanie robót budowlanych za opóźnienie w ilości 16 dni realizacji umowy 

naliczono karę umowną w wysokości 1 069 437,73 zł.  

Wydatki dotyczą wykonania robót budowlanych: roboty ziemne, podbudowy, 

nawierzchnie, zjazdy, chodnik, znaki pionowe i poziome oraz pełnienia nadzoru 

inwestorskiego. Planowana data zakończenia realizacji projektu to 30.08.2019 roku. 

 

7) Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie 

ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią 

TEN-T -  przebudowa drogi powiatowej  nr 3079W ul. Warszawska w Płońsku – Okres 

realizacji projektu 2015-2019. Łączna wartość projektu 3 911 626,22 zł, w tym w roku 
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2018 - 3 515 131,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy 

Miasta Płońsk w kwocie 1 048 328,00 zł. Łączna długość przebudowanego odcinka 0,7 km. 

Inwestycja realizowana w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój regionalnego systemu 

transportowego Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 poprzez mechanizm 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT). Umowa o dofinansowanie podpisana 

01.08.2017 r. Łączna wartość dofinansowania 2 022 916,60 zł. W roku 2017 ze środków 

unijnych przekazano w ramach zaliczki kwotę 131 232,65 zł. W roku 2018 przekazano 

kwotę 0,00 zł. W roku 2019 kwota do refundacji w wysokości 1 891 683,94 zł. 

W roku 2018 w ramach realizacji inwestycji głównemu wykonawcy zgodnie z podpisaną 

umową na wykonanie robót budowlanych za opóźnienie w ilości 7 dni realizacji umowy 

naliczono karę umowną w wysokości 242 622,63 zł.  

Wydatki dotyczą wykonania robót budowlanych: roboty ziemne, podbudowy, 

nawierzchnie, zjazdy, chodnik, znaki pionowe i poziome oraz pełnienia nadzoru 

inwestorskiego. Planowana data zakończenia realizacji projektu to 30.08.2019 roku. 

Wszyscy wykonawcy, którym naliczono kary umowne skierowali sprawy na drogę sądową. 

Jednocześnie w 2018 roku wykorzystywano możliwości pozyskania dofinansowania na 

realizację inwestycji drogowych z środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

1) Przebudowa drogi Nr 3075W Budowa jednolitego ciągu pieszo – rowerowego w ciągu dróg 

nr 3021W Płońsk – Raciąż. Okres realizacji projektu 2015 -2020. Łączna wartość projektu 

6 582 129,44 zł. Inwestycja realizowana w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na 

gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, 

Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 

miejskiej”, Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

(projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy 

niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu)”  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach 

partnerstwa. Liderem projektu jest Gmina Miasto Płońsk, partnerem projektu jest 

m.in. Powiat Płoński. Wydatki zostaną poniesione w latach 2019-2020. 

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3005W Komsin – Chociszewo. Okres realizacji projektu 

2016-2018. Łączna wartość inwestycji 3 067 585,00 zł, w tym w roku 2018 – 

3 030 435,33 zł. Łączna wartość dofinansowania unijnego 1 475 156,00 zł. W roku 

2018 w formie refundacji przekazano kwotę 438 165,00 zł. W roku 2019 kwota do 
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refundacji w wysokości 1 036 990,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pomocy 

finansowej z Gminy Czerwińsk nad Wisłą w kwocie 782 368,00 zł. Łączna długość 

przebudowanego odcinka 3,8 km 

Inwestycja zrealizowana w ramach operacji typu „budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych”, poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020. Umowa o przyznanie pomocy z dnia 18.07.2016 r.  

Wydatki dotyczyły wykonania robót budowlanych: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe 

i ziemne, podbudowy, nawierzchnie, oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego.Data 

zakończenia realizacji projektu – 31.10.2018 r. 

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo – Sobanice – Nacpolsk. Okres 

realizacji projektu 2016-2018. Łączna wartość inwestycji 3 424 957,00 zł, w tym w roku 

2018 – 3 363 336,83 zł. Łączna wartość dofinansowania unijnego 1 517 787,00 zł. W roku 

2018 w formie refundacji przekazano kwotę 355 506,00 zł. W roku 2019 kwota do 

refundacji w wysokości 1 162 281,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pomocy 

finansowej z Gminy Czerwińsk nad Wisłą w kwocie 573 489,00 zł i Gminy Naruszewo 

w kwocie 361 500,00 zł. Łączna długość przebudowanego odcinka 4,2 km. 

Inwestycja zrealizowana w ramach operacji typu „budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych”, poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020. Umowa o przyznanie pomocy z dnia 18.07.2016 r.  

Wydatki dotyczyły wykonania robót budowlanych: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe 

i ziemne, podbudowy, nawierzchnie, zieleń oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego. Data 

zakończenia realizacji projektu to 31.10.2018 r. 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Płońskiego w 2018 roku realizował inne inwestycje drogowe, 

które były prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku w ramach pozyskanych 

zewnętrznych środków finansowych m.in. budżetu państwa oraz współpracy z samorządami 

gminnymi.  

 

Wykaz zadań drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku wraz ze wskazaniem 

źródeł finansowania obrazuje poniższa tabela. 
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Tabela nr 17. Informacja o zadaniach drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku: 

Nazwa zadania Wkład własny Dofinansowanie Wartość 

inwestycji Powiat Płoński Gmina 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2998W 

Drobin – Gralewo – 

Mystkowo dł. 5,8 km 

1 760 450,15  zł 348 749,00 zł 
Raciąż 

1 830 374,00 zł 
Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki - 
dofinansowanego 

w ramach „Programu 

rozwoju gminnej i 

powiatowej 

infrastruktury drogowej 

na lata 2016 – 2019”. 

3 999 535,65 zł 

Przebudowa drogi 

powiatowej 

Nr 3743W Zawidz – 

Osiek – Włostybory – 

Koziebrody – Raciąż 

Etap I dł. 2,9 km 

183 783,03 zł 201 828,00 zł 
Raciąż 

578 416,54 zł 
Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego – 

dotacja celowa 

z budżetu 

Województwa 

Mazowieckiego 

w ramach 

„Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia 

Dróg Lokalnych 

o istotnym znaczeniu 

dla rozwoju społeczno-

gospodarczego 

regionu”. 

964 027,57 zł 

Przebudowa 

skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 3007W 

Chociszewo – 

Przybojewo z drogą 

gminną Nowe 

Przybojewo – 

Kuchary-Skotniki 

24 301,73 zł - - 24 301,73 zł 

Przebudowa  

skrzyżowania drogi 

powiatowej  

nr 3007W 

Chociszewo - 

Przybojewo z drogą 

gminną Roguszyn - 

Stare Przybojewo – 

Goworowo 

24 951,78 zł - - 24 951,78 zł 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3023W 

Młodochowo – 

Raciąż  dł. 10,0 km 

217 330,44 zł 217 329,00 zł 
Raciąż 

165 000,00 zł 
Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego - 

dotacja ze środków 

związanych 

599 659,44 zł 
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z wyłączeniem 

z produkcji gruntów 

rolnych. 
Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku. 

 

Jednocześnie w ramach zadań inwestycyjnych w ramach działalności Powiatowego 

Zarządu Dróg w 2018 roku zostały przygotowane dokumentacje techniczne dla następujących 

zadań: 

1) Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 

nr 2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo o długości odcinka 5,2 km.  

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048W Królewo – Miszewo o długości odcinka 1,9 km. 

3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032WArcelin – Jarocin – Galomin o długości odcinka 

1,9 km. 

4) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb – Biele o długości odcinka 4,8 km. 

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Strzembowo - Kamienica o długości 

odcinka 13,0 km. 

6) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec – Sobieski – Kołoząb o długości odcinka 

7,8 km. 

7) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo – Ślepowrony – Kołoząb o długości 

odcinka 5,28 km. 

Kompleksowa przebudowa wymienionych odcinków dróg powiatowych w ramach RIT 

przyczyni się do dopełnienia istniejącego węzła drogowego, będącego w dobrym stanie 

technicznym, w obrębie dwóch dróg krajowych DK 7 i 10 wchodzących w skład sieci TEN-T. 

Poprawa dostępności do sieci TEN-T sprzyjać będzie wzrostowi atrakcyjności inwestycyjnej 

Powiatu Płońskiego. Stworzone zostaną warunki dla powstawania nowych firm oraz 

funkcjonowania istniejących. Z siecią TEN-T skomunikowane zostaną nowe obszary 

inwestycyjne. Skomunikowanie Powiatu Płońskiego z siecią TEN-T jest szczególnie  ważne 

wobec  faktu,  że  w pobliżu  znajduje  się międzynarodowy port lotniczy w Modlinie. Realizacja 

inwestycji wpłynie na poprawę jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej z układem dróg  

krajowych, w szczególności z siecią TEN-T. Wykonanie przebudowy odcinków leżących 

w ciągach komunikacyjnych stanowiących połączenie z siecią TEN-T dróg, przyczyni się do 

poprawy dostępności zewnętrznej i wewnętrznej subregionu poprzez dopełnienie węzła 

drogowego, co w efekcie przełoży się na zwiększenie mobilności mieszkańców oraz rozwój 

społeczny i gospodarczy w subregionie ciechanowskim. W efekcie realizacji inwestycji 

drogowych w roku 2018 wybudowano lub przebudowano 63,3 km dróg, co stanowi 10,11% 

ogółu dróg powiatowych.  
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Poprzez realizację inwestycji w infrastrukturę drogową poprawie ulegnie spójność 

komunikacyjna w powiecie. Odciążony zostanie ruch na drogach krajowych, poprzez 

rozbudowę sieci dróg pomiędzy nimi. Stworzone zostaną dodatkowe połączenia pomiędzy 

centrami gmin, obiektami publicznymi i miejscami pracy. Wpłynie to pozytywnie na poprawę 

spójności ekonomicznej i społecznej Powiatu Płońskiego  z  resztą  subregionu  i  województwa. 

Ulegną poprawie warunki życia mieszkańców Powiatu Płońskiego poprzez poprawę 

infrastruktury drogowej i rozbudowę układu komunikacyjnego. Skróci się czas przejazdu do 

pracy, instytucji publicznych, ośrodków  gospodarczych. Poprawi  się  poziom  bezpieczeństwa 

użytkowników dróg. W  wyniku inwestycji ograniczony zostanie proces marginalizacji terenów 

wiejskich i małych miast. Stworzone zostaną warunki do ograniczenia bezrobocia na  obszarach 

wiejskich poprzez ułatwienie dojazdu do pracy do większych miast. Poprawią się warunki 

pracy w rolnictwie. 

 

 Inwestycje mające na celu poprawę zakresu pomocy społecznej, obiektów 

użyteczności publicznej, bezpieczeństwa mieszkańców, obsługi interesantów, stanu 

bazy oświatowo – sportowej. 

Działania inwestycyjne władz Powiatu Płońskiego w 2018 roku skierowane były nie 

tylko na rozwój infrastruktury drogowej, ale w kręgu zainteresowania znalazły się również inne 

obszary zadań realizowanych przez powiat mające na celu poprawę dostępności usług 

w zakresu pomocy społecznej, obiektów użyteczności publicznej, bezpieczeństwa 

mieszkańców, obsługi interesantów, stanu bazy oświatowo – sportowej. 

Na szczególną uwagę zasługują następujące – zrealizowane już w 2018 roku, bądź 

rozpoczęte – zadania inwestycyjne: 

1) W ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 

5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020 przystąpiono do realizacji Programu pn. System wczesnego 

ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim (okres realizacji 

od 2016 do 2019). Inwestycja realizowana jest w ramach partnerstwa z gminami miejskimi 

i wiejskimi z terenu Powiatu Płońskiego. Umowa o dofinansowanie została podpisana 

19.08.2016 r. Wartość dofinansowania 80% kosztów kwalifikowalnych tj. 266 250,00 zł. 

Zaplanowany termin zakończenia realizacji to 30.06.2019 r. Wydatki zostaną poniesione 

w I półroczu 2019 roku.  

2) Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych – montaż dźwigu w Zespole Szkół  Nr 2 

w Płońsku (okres realizacji od 2015 do 2019) –  w 2018 wydatkowano 0,00 zł. Łączna 
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wartość inwestycji – 407.331,58 zł. Inwestycja obejmuje budowę szybu windowego oraz 

montaż dźwigu wraz z wzmocnieniem łącznika pomiędzy budynkiem dydaktycznym 

Zespołu Szkół Nr 2 a salą gimnastyczną, do którego zostanie dobudowany szyb windowy. 

Wydatki zostaną poniesione w I półroczu 2019 roku.  

3) Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku – 115 950,00 zł. W ramach 

zadania poniesiono wydatki za świadczenie usługi wykonania dokumentacji budowlanej. 

Pozostałe wydatki związane z realizacją inwestycji zostaną poniesione w latach 2019-2021. 

4) Przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku – 

12 300,00 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki za świadczenie usługi wykonania 

dokumentacji budowlanej. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w 2019 roku. 

5) Rozbudowa i przebudowa internatu przy ZS nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy typu 

A i B w Płońsku – 1 199 654,22 zł. W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane 

w zakresie przebudowy pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia Środowiskowego Domu 

Samopomocy typu A i B oraz zakupiono pierwsze wyposażenie niezbędne 

do funkcjonowania jednostki organizacyjnej. Powiatowy Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Płońsku rozpoczął działalność w grudniu 2018 roku w ramach zadania 

zleconego.  

6) Rozbudowa i przebudowa internatu przy ZS nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych 

m.in. z zakresu pomocy społecznej – 98 721,00 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki 

za świadczenie usługi wykonania dokumentacji budowlanej. Pozostałe wydatki zostaną 

poniesione w I półroczu 2019 roku. 

7) Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza w Płońsku na mieszkania dla 

wychowanków Domu Dziecka oraz budowa nowego obiektu i dostosowanie pomieszczeń 

w budynku przy ul. Sienkiewicza w Płońsku na mieszkania dla wychowanków Domu 

Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku (okres realizacji od 2016 do 2020) – 150,00  zł. 

W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych i dostosowanie 

pomieszczeń dwóch niezależnych mieszkań 14 osobowych dla wychowanków Domu 

Dziecka, aranżację wystroju i wyposażenia mieszkań. Wydatki na roboty budowalne 

zostaną poniesione w latach 2019 – 2020.  

8) Audyt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Płońsku (okres realizacji od 

2015 do 2020) – 6.000,00 zł. Planowany wydatek dotyczy wykonania audytów 

energetycznych celem zmierzenia wskaźnika rezultatu określonego we wniosku 
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aplikacyjnym dla projektu pn. Modernizacja i termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej w Płońsku. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu Powiat 

Płoński przez okres trwałości (5 lat) musi mierzyć wskaźnik rezultatu dla 5 budynków – 

dwóch budynków Starostwa Powiatowego w Płońsku, budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Płońsku, przychodni rejonowej i budynku „B” szpitala. 

9) Zagospodarowanie terenów zielonych przy obiektach użyteczności publicznej powiatu  

płońskiego (okres realizacji od 2016 do 2021) – 3 075,00 zł. Zadanie polega 

na zagospodarowaniu terenów zielonych na działkach, na których zlokalizowane są zespoły 

szkół prowadzone przez Powiat Płoński: Zespół Szkół nr 1 ul. H. Sienkiewicza 8, Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku ul. Młodzieżowa 11a, Zespół Szkół 

Ogólnokształcących ul. Płocka 56. W ramach zadania poniesiono wydatki za świadczenie 

usługi aktualizacji dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysami. Pozostałe wydatki 

zostaną poniesione w latach 2019-2021 roku.  W roku 2019 planuje się wykonać projekt 

Zieleni w Specjalnym Ośrodku Szklono Wychowawczym w Płońsku.  

10) ,,Rozbudowa systemu klimatyzacyjno-wentylacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego 

w Płońsku przy ul. Płockiej 39”. W 2017 roku sporządzono dokumentację projektową. 

Inwestycję przeprowadzono w terminie: od 14 maja do 27 sierpnia 2018 r. Ogółem wartość 

wykonanych prac wyniosła 103.000,00 zł. System klimatyzacyjno-wentylacyjny został 

zamontowany w dwóch pokojach i na korytarzu Wydziału Komunikacji i Transportu 

Starostwa Powiatowego w Płońsku. Zadanie sfinansowano ze środków własnych powiatu. 

Podjęte działanie miało na celu poprawę standardów i poziomu obsługi interesantów. 

 

 Inwestycje związane z rozwojem e-usług dla obywateli i przedsiębiorców.  

Ponadto w 2018 roku, we  współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, 

realizowano projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)       

2015 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014 – 2020. Dofinansowanie projektu z UE kształtuje się na poziomie 80%. Rezultatem tego 

projektu będzie m.in. rozwój e – usług dla obywateli i przedsiębiorców. Zakończenie projektu 

ASI planuje się do końca 2019 roku. 
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 Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Płońsku. 

Jednocześnie rok 2018 okazał się rokiem szczególnym dla płońskich strażaków z uwagi 

na zakończenie budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowej strażnicy przy 

ul. Sienkiewicza w Płońsku. Inwestycja była realizowana w latach 2012 – 2018. Łączny koszt 

budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku wyniósł 

11 448 tys. złotych, z czego 2 582 tys. zł pochodziło z budżetu państwa, 5 926 tys. zł z budżetu 

państwa w ramach Programu Modernizacji, 1 950 tys. zł z budżetu państwa z rezerwy celowej, 

990 tys. zł stanowiły środki samorządowe z funduszu wsparcia PSP. Ostatecznie uroczyste 

otwarcie nowej strażnicy KP PSP w Płońsku odbyło się w dniu 13 kwietnia 2019 roku. 

 

 Zakup sprzętu i aparatury dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Płońsku w Płońsku.  

Rozwój bazy szpitalnej, rozszerzanie zakresu usług, unowocześnianie procesu  

diagnostyki i leczenia – to szansa na osiągnięcie przez szpital rangi ponadpowiatowej oraz 

spełnianie nakładanych i oczekiwanych norm oraz standardów. 

W ramach podejmowanych działań w powyższym zakresie w 2018 roku władze 

Powiatu Płońskiego oraz samorządy gminne w miarę posiadanych możliwości finansowych 

udzielały wsparcia dla SP ZZOZ w Płońsku na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Wykaz 

zakupionego sprzętu i aparatury medycznej zakupionej przez SP ZZOZ w Płońsku w 2018 roku 

ze środków samorządów Powiatu Płońskiego zamieszczono w poniższej tabeli. 

 

Tabela nr 18. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej zakupionej przez SP ZZOZ w Płońsku 

w 2018 roku ze środków samorządów Powiatu Płońskiego: 

lp. Nazwa zadania 

(sprzęt/aparatura 

medyczna) 

Ilość Koszt zakupu Źródło finansowania 

1 Wirówka laboratoryjna 1 9 850,46 zł Powiat Płoński  

9 850,46 zł 

2 Wirówka laboratoryjna 1 10 189,80 zł Powiat Płoński  

10 189,80 zł 

3 Cieplarka 1 9 990,00 zł Powiat Płoński  

9 990,00 zł 

4 Videogastrskop 1 70 200,00 zł Powiat Płoński  

70 200,00 zł 

5 Monitor medyczny 1 7 560,00 zł Powiat Płoński  

7 560,00 zł 
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6 Procesor wizyjny ze 

źródłem 

1 66 528,00 zł Powiat Płoński  

66 528,00 zł 

7 Pompa infuzyjna 16 54 648,00 zł Gmina Baboszewo  

10 000zł,  

Gmina Sochocin  

4 000,00 zł,  

Powiat Płoński 

40 000,00zł,  

środki własne 648,00 zł 

8 Wózek do przewożenia 

chorych 

1 7 387,20 zł Powiat Płoński  

7387,20zł 

9 Resektoskop bipolarny 1 30 217,60 zł Powiat Płoński 30 317,60 zł 

10 Szafka przyłóżkowa 

metalowa 

6 7 144,20 zł Powiat Płoński 7 144,20zł 

11 Zestaw ratunkowy SOR 

(kozetka) 

1 1 620,00 zł Powiat Płoński  1 620,00 zł 

12 Morcelator z pętlą tnącą 1 49 673,10 zł Fundusz prewencyjny PZU    

40 000 zł,   

Powiat Płoński     

9 673,10 zł 

Źródło: Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płońsku. 

 

Ponadto 15.10.2018 roku Powiat Płoński podpisał z Mazowiecką Jednostką 

Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinasowanie projektu pn. Poprawa spójności 

komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez zakup 

sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala w Płońsku w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w oparciu 

o instrument rozwoju terytorialnego tj. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.  Zgodnie 

z podpisaną umową zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Płońsku zostanie 

dofinansowany z EFRR w kwocie 5 485 109.87 PLN. Wartość dofinansowania stanowi 

80% kosztów kwalifikowalnych. Całkowita wartość projektu wynosi 6 878 779.83 PLN.  

Realizacja  inwestycji z zakresu zdrowia  przyczyni  się  do  poprawy  stanu  zdrowia  

mieszkańców Powiatu Płońskiego, dzięki polepszeniu jakości świadczonych usług. Szybka 

diagnostyka wpłynie na rozwiązanie głównego problemu w zakresie zdrowia, czyli na 

skrócenie procesu leczenia i rehabilitacji, a tym samym na szybszy powrót do zdrowia 

i pracy. Ograniczy to proces przerywania aktywności zawodowej i poszerzania się sfery 

ubóstwa. Zakup aparatury medycznej przyczyni się do poprawy spójności społecznej, 

gospodarczej a także komunikacyjnej. Mieszkańcy z terenu Powiatu Płońskiego uzyskają 

pełniejszy dostęp do usług medycznych, co w konsekwencji ograniczy proces marginalizacji 

obszaru powiatu i wykluczenia społecznego jego mieszkańców. Zakup sprzętu wpłynie 
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pozytywnie  na zrównoważony rozwój całego subregionu ciechanowskiego, ograniczy 

koszty społeczne związane z procesem leczenia chorób zbyt późno zdiagnozowanych. 

Poprawa zdrowia populacji wpłynie pozytywnie na konkurencyjność w sferze gospodarczej 

i społecznej. 

Powiat Płoński w roku 2018 złożył również w odpowiedzi na konkurs ogłoszony 

przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych projekt „Rozwój 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 

Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku”. Zgodnie z ogłoszoną 

listą rankingową wniosek nie otrzymał dofinansowania.  

Na przestrzeni całego 2018 roku szczególna uwaga władz Powiatu Płońskiego 

skoncentrowana była na założonych do realizacji zadań i celów inwestycyjnych, 

w szczególności tych dotyczących infrastruktury drogowej, dostępności usług i obiektów 

użyteczności publicznej. W ramach podjętych działań udało się zrealizować większość 

przyjętych zadań zgodnie z założeniami budżetu na rok 2018, wykazem przedsięwzięć 

w Wieloletniej prognozie finansowej, a również planie inwestycyjnym dla subregionu 

ciechanowskiego w ramach instrumentu wsparcia RIT.   

Zarząd Powiatu na bieżąco rozpatrywał i akceptował wnioski na realizację 

programów ze środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych m.in. z budżetu 

państwa. Przygotowywano także niezbędne dokumentacje projektowe, inne opracowania 

i wnioski służące aplikowaniu o środki unijne już na lata następne. 
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VI PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY 

 

W 2018 roku Zarząd Powiatu Płońskiego stanął przed ogromnym wyzwaniem 

związanym z likwidacją na terenie powiatu przewozów pasażerskich realizowanych przez 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A. 

 

 Realizacja „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Powiatu Płońskiego”. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym od dnia 1 lipca 2018 roku Powiat 

Płoński organizuje Powiatowe przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej. 

Działania te wykonuje na podstawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Powiatu Płońskiego”, zwanego Planem Transportowym, który 

został przyjęty Uchwałą Nr XLIX/287/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 maja 

2018 roku. 

Plan Transportowy zakładał dwa pakiety linii komunikacyjnych, z których pierwszy 

obejmował północno-zachodnią, a drugi południowo-wschodnią część powiatu. Pakiet 

pierwszy zawierał 18 linii komunikacyjnych i 41 kursów, natomiast pakiet drugi zawierał 

14 linii i 39 kursów. Obydwa pakiety dawały łączną liczbę 32 linii komunikacyjnych 

i 80 kursów oraz 495.454 km rocznego przebiegu całego zadania przewozowego. 

Realizując Plan Transportowy Powiat Płoński w dniu 25.06.2018 r. zawarł umowę 

z Operatorem, HM TRANS s.c., wyłonionym w trybie bezpośredniego zawarcia umowy. 

W dniu 27.06.2018 r. Organizator zatwierdził zaproponowane przez Operatora cenniki biletów 

jednorazowych i miesięcznych, które zaczęły obowiązywać od dnia 1 lipca 2018 roku. 

Realizacja zadania przewozowego w okresie lipiec – sierpień 2018 była zgodnie 

z założeniami mocno ograniczona. Początkowo uruchomionych zostało jedynie 12 linii 

komunikacyjnych, tzw. wakacyjnych, które w minimalnym stopniu zaspokajały potrzeby 

pasażerów. Przez cały ten okres rozkład jazdy był dostosowywany do uwag i propozycji 

pasażerów, którzy mogli je zgłaszać bezpośrednio do Operatora, czyli spółki HM TRANS s.c. 

oraz do Starostwa Powiatowego w Płońsku.  

Pod koniec sierpnia, ze względu na potrzebę lepszego skomunikowania z Płońskiem 

mieszkańców Baboszewa i Dziektarzewa, zmienione zostały rozkłady jazdy 2 linii 

komunikacyjnych, a z tej samej przyczyny dotyczącej mieszkańców Jońca, Nowego Miasta 

i Sochocina, uruchomiono 5 kolejnych linii komunikacyjnych, których liczba wzrosła 

ostatecznie do 17. Od 3 września 2018 r. Operator realizował zadanie przewozowe na 32 liniach 
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komunikacyjnych obejmujących w pakiecie pierwszym 18 linii i 41 kursów oraz w pakiecie 

drugim 14 linii i 40 kursów. Od 3 grudnia 2018 r. kompleksowo zmieniono rozkłady jazdy: 

pakiet pierwszy zawierał 16 linii komunikacyjnych i 49 kursów, natomiast pakiet drugi zawierał 

14 linii i 46 kursów. Obydwa pakiety dają łączną liczbę 30 linii komunikacyjnych i 95 kursów. 

Dla sprawniejszego zarządzania kursami podzielono je na szkolne, wakacyjne i całoroczne. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Powiat Płoński zapewnił odpowiednie warunki 

funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie systemu informacji 

dla pasażera. Przy współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego 

i Spedycji w Warszawie, na stronie powiatu www.powiat-plonski.pl, w ramach informacji dla 

pasażera, udostępniona została ogólnopolska wyszukiwarka połączeń i kursów autobusowych 

http://www.autobusowyrozkladjazdy.pl/. W okresie lipiec – grudzień 2018 roku Operator 

zrealizował 247.432,10 km rocznego przebiegu zadania przewozowego, sprzedając łącznie 

12.781 szt. biletów jednorazowych i miesięcznych za kwotę 320.606,35 zł, co po odjęciu 

od wartości 940.241,98 zł za kilometry liniowe stanowiło koszt dla Powiatu w wysokości 

619.635 zł. 

Zakres i koszt realizacji zadania przewozowego w okresie lipiec – grudzień 2018 roku 

przedstawiał się następująco: 

 

Tabela nr 19. Realizacja zadania przewozowego lipiec-grudzień 2018 r.: 

REALIZACJA ZADANIA PRZEWOZOWEGO LIPIEC-GRUDZIEŃ 2018 r. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Kilometry 

liniowe 

(przebieg) 

Wartość za km  

przy stawce 

3,80 zł brutto 

Liczba  

biletów 

jednorazowych 

Liczba  

biletów 

miesięcznych 

Ilość i wartość 

biletów razem 

 

Koszt Powiatu 

 = kol. 2 - kol. 5 

brutto (VAT 

8%) 

lipiec 

20.079 76.300,20 zł 762 szt. 1 szt. 
763 szt. 

67.191,96 zł 
9.108,24 

sierpień 

24.024 91.291,20 zł 1.183 szt. 204 szt. 
1.387 szt. 

52.468,28 zł 
40.727,77 zł 

wrzesień 

49.404 187.735,20 zł 3.019 szt. 437 szt. 
3.456 szt. 

98.865,76 zł 
88.869,44 zł 

październik 

56.814,6 215.895,48 zł 2.833 szt. 314 szt. 
3.147 szt. 

145.428,04 zł 
70.467,44 zł 

listopad 

50.496 191.884,80 zł 2.080 szt. 326 szt. 
2.406 szt. 

127.448,50 zł 
64.436,30 zł 

grudzień 

http://www.autobusowyrozkladjazdy.pl/
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46.614,50 177.135,10 zł 1.383 szt. 239 szt. 1.622 szt. 
130.137,94 zł 

 46.997,16 zł 

247.432,10 940.241,98 zł 11.260 szt. 1.521 szt. 12.781 szt. 621.540,48 zł 

320.606, 35 zł 
Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Płońsku. 

 

 Wydatki powiatu związane z realizacją „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Powiatu Płońskiego” w 2018 roku znacznie przekroczyły 

zabezpieczone na ten cel środki finansowe szacowane na kwotę 450 000 zł. Pomimo 

funkcjonowania przewozów pasażerskich w pełnym wymiarze jedynie przez okres 4 miesięcy, 

przy mocno ograniczonej realizacji zadania w okresie wakacyjnym, wydatki wzrosły do kwoty 

619 635 zł.  

 Celem władz Powiatu Płońskiego było takie zaplanowanie organizacji przewozów 

o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu, które sprostałyby potrzebom 

przewozowym mieszkańców, a usługi użyteczności publicznej byłyby utrzymane na tym 

samym lub nieco wyższym poziomie. W związku z tym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

społecznym co do zachowania funkcjonujących od wielu lat linii komunikacyjnych, Powiat 

Płoński organizując publiczny transport zbiorowy rozpoczął wykonanie zadania w oparciu o te 

linie komunikacyjne i rozkłady jazdy, które Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Ciechanowie S.A. realizowało przed podjęciem decyzji o likwidacji nierentownych 

przewozów pasażerskich. Pomimo podejmowanych działań mających na celu dostosowanie 

rozkładów jazdy do zgłaszanych przez mieszkańców powiatu potrzeb komunikacyjnych, 

zainteresowanie powiatowymi przewozami pasażerskimi spadało i nadal spada.  

  Wpływ na wysokość wydatków Powiatu Płońskiego związanych z funkcjonowaniem 

powiatowych przewozów pasażerskich poza przyjętymi przez organizatora wysokimi cenami 

biletów oraz znikomym zainteresowaniem mieszkańców korzystających z publicznego 

transportu zbiorowego, miały niewątpliwie wymagające interpretacji przepisy prawa regulujące 

procedury uzyskania środków finansowych z tytułu honorowania uprawnień do ulgowych 

przejazdów w ramach publicznego transportu zbiorowego. Pomimo działań podejmowanych 

zarówno przez powiat, jak i przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego 

i Spedycji w wystąpieniach do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa 

Infrastruktury w celu wyjaśnienia zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w roku 

2018 nie uzyskano rekompensat stanowiących zwrot utraconych przychodów z tytułu 

stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. 
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 Realizacja „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Powiatu Płońskiego” pomimo zaangażowania ogromnych środków finansowych powiatu, nie 

przyniosła oczekiwanych skutków. Zapewnienie dostępu do publicznych środków transportu 

nie zachęciło mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego. Powszechne korzystanie 

z indywidualnych środków transportu poparte rosnącą liczbą pojazdów poruszających się po 

drogach znajduje odzwierciedlenie w ilości rejestrowanych na terenie powiatu pojazdów. 

Biorąc pod uwagę fakt, że w roku 2018 wydano 11 914 pozwoleń czasowych dokonując 

jednocześnie czasowej rejestracji pojazdu, to średnio co 7 mieszkaniec powiatu zarejestrował 

pojazd, bądź wymienił dowód rejestracyjny, tylko w tym roku.  

Biorąc pod uwagę szereg czynników mających wpływ na funkcjonowanie transportu 

realizowanego w oparciu o „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Powiatu Płońskiego” zachodzi potrzeba podjęcia wszelkich działań 

zmierzających do dostosowania powiatowych przewozów pasażerskich do rzeczywistych 

potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych powiatu.  

 

 Komunikacja i transport.  

 Zadania z zakresu komunikacji i transportu w 2018 roku realizował Wydział 

Komunikacji i Transportu znajdujący się w strukturze organizacyjnej Starostwa 

Powiatowego w Płońsku. 

 Wydział Komunikacji i Transportu wykonywał zadania m.in. w zakresie: wydawania 

uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracji pojazdów, nadzoru nad stacjami kontroli 

pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców, wpisywania do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli pojazdów, wpisywania do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wpisywania do ewidencji instruktorów 

i wykładowców, wydawania uprawnień diagnosty, wydawania licencji i wypisów z licencji na 

krajowy transport drogowy, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 

zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne, zezwoleń na przewozy regularne i regularne 

specjalne oraz zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego. 

W okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie spraw związanych z wydaniem 

uprawnień do kierowania pojazdami: 

 wygenerowano 1 970 profili kandydata na kierowcę (PKK); 

 przygotowano i wydano 2 361 praw jazdy (były to prawa jazdy nowe po egzaminie, 

wymienione z powodu zniszczenia i wtórniki z uwagi na kradzież lub zagubienie); 
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 otrzymano 213 wyroków sądowych i wydano 119 decyzji o cofnięciu uprawnień 

w stosunku do osób, którym została orzeczona kara dodatkowa w postaci zakazu 

kierowania pojazdami mechanicznymi i innymi za kierowanie pojazdami w stanie 

nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu; 

 otrzymano 17 wniosków z KWP w Radomiu o skierowanie na egzamin sprawdzający 

kwalifikacje oraz 1 wniosek o cofnięcie uprawnień z powodu popełnienia trzech wykroczeń 

w okresie dwóch lat od uzyskania prawa jazdy; 

 wydano 3 pozwolenia tramwajowe; 

 wymieniono 16 praw jazdy zagranicznych na polskie prawa jazdy; 

 w związku ze zmianą miejsca zamieszkania zażądano 114 akt kierowców, a 179 przesłano 

do innych urzędów; 

 w oparciu o posiadane prawa jazdy krajowe przygotowano i wydano 24 prawa jazdy 

międzynarodowe; 

 skierowano 108 kierowców na badania lekarskie i 124 na badania psychologiczne; 

 109 kierowcom zwrócono prawa jazdy po upływie okresu zatrzymania i 161 kierowcom 

przywrócono uprawnienia po cofnięciu; 

 otrzymano 20 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, a także   

w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wydano: 16 decyzji 

o zatrzymaniu prawa jazdy, 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, 

11 decyzji o uchyleniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy; 

 wydano 35 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem 

przewożącym wartości pieniężne; 

 wydano 78 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za kierowanie pojazdem z prędkością 

przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz 

1 decyzję o przedłużeniu okresu zatrzymania do sześciu miesięcy; 

 wydano 1 decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy za przewożenie osób w liczbie 

przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu 

czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego 

rejestracji; 

 skierowano 102 kierowców na kursy reedukacyjne w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii; 

 udzielono 421 informacji podmiotom określonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym do 

postępowań w sprawach dotyczących uprawnień kierowców; 
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 wydano 50 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za nie przedstawienie w wymaganym 

terminie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego; 

 wydano 46 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za nie przedstawienie w wymaganym 

terminie zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii; 

 wydano 5 decyzji o cofnięciu uprawnień z powodu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych 

i psychologicznych do kierowania pojazdem; 

 wydano 20 decyzji o cofnięciu uprawnień z powodu utraty kwalifikacji; 

 wydano 3 decyzje o cofnięciu uprawnień z powodu niepoddania się w terminie kontrolnemu 

sprawdzeniu kwalifikacji. 

W okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie spraw związanych z rejestracją 

pojazdów: 

 wydano 11 914 pozwoleń czasowych dokonując czasowej rejestracji pojazdu; 

 wydano 12 227 dowodów rejestracyjnych; 

 wydano 6 564 nalepki kontrolne (w tym 123 wtórniki); 

 wydano 7 987 znaków legalizacyjnych na tablice rejestracyjne; 

 wydano 72 wtórniki tablic rejestracyjnych w wyniku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia; 

 wydano 2 865 kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy; 

 wydano 3 decyzje na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej; 

 wydano 4 skierowania na wybicie nr identyfikacyjnego pojazdu (VIN);  

 wydano 1 716 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu z powodu oddania do stacji demontażu; 

 wydano 88 zaświadczeń o zarejestrowanych pojazdach w związku z zagubieniem dowodów 

rejestracyjnych oraz kart pojazdów; 

 wydano 155 tablic tymczasowych; 

 potwierdzono dane 1 648 pojazdów w odpowiedzi na żądania potwierdzeń; 

 wpisano do dowodów rejestracyjnych 1 038 adnotacji, w tym np. „HAK”, „GAZ - LPG”, 

„TAXI”, „L”, „VAT - ...”, a także o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego; 

 wykreślono z dowodów rejestracyjnych 19 adnotacji, w tym np. HAK”, „GAZ- LPG”, 

„TAXI”, „L”, „VAT - ...”, a także o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego; 

 przyjęto 3 684 zawiadomienia o zbyciu pojazdu; 

 zwrócono 474 dowody rejestracyjne, które były zatrzymane przez uprawnione organy 

kontroli ruchu drogowego; 
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 udzielono 313 informacji podmiotom określonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym do 

postępowań w sprawach dotyczących pojazdów i ich właścicieli; 

 wydano 7 kompletów tablic indywidualnych; 

 zarejestrowano 8 pojazdów zabytkowych; 

 wydano 41 decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu; 

 wydano 42 decyzje po przywróceniu pojazdu do ruchu. 

W okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie spraw związanych 

z transportem: 

 wydano 10 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne i 29 wypisów 

z zaświadczeń; 

 wydano 15 wypisów z licencji na krajowy transport drogowy osób; 

 wydano 37 wypisów z licencji na krajowy transport drogowy rzeczy; 

 wydano 3 licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy 

przewozie rzeczy; 

 wydano 2 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem 

osobowym; 

 wydano 2 zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym i 5 wypisów z zezwoleń; 

 wydano 18 postanowień uzgadniających wydawanie lub zmianę zezwoleń przewoźnikom 

wykonującym regularne przewozy osób na liniach przebiegających przez obszar więcej niż 

jednego powiatu; 

 wydano 64 zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego;  

 wydano 15 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy 

i 46 wypisów z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy; 

 wydano 2 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i 3 wypisy 

z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób; 

 wydano 11 zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III. 

Ponadto w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.: 

 wpisano do ewidencji 1 instruktora nauki jazdy;  

 wpisano 2 przedsiębiorców do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 

pojazdów; 

 wydano uprawnienia 5 diagnostom. 
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Liczba spraw administracyjnych zrealizowanych w Wydziale Komunikacji i Transportu 

w roku 2018 osiągnęła poziom około 57 000. Z uwagi na różnorodność zadań wynikających 

z wielu aktów prawnych Wydział Komunikacji i Transportu podejmował czynności nie tylko 

na wniosek strony, ale również z urzędu. Znaczna część tych spraw wiązała się z bieżącą 

obsługą i realizacją wniosków mieszkańców Powiatu Płońskiego oraz wykonaniu szeregu 

czynności administracyjnych. Każdy wniosek wymagał weryfikacji pod względem 

poprawności, zgodności z danymi ujętymi w prowadzonych ewidencjach oraz możliwości 

podjęcia rozstrzygnięcia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Właściwa weryfikacja 

wniosku oraz jego realizacja, wymagała odpowiedniego nakładu czasu pracy, co przy tak dużej 

liczbie spraw uniemożliwiało zaspokojenie oczekiwań mieszkańców powiatu co do 

natychmiastowego zrealizowania każdego wniosku.  

Większość spraw zrealizowanych w Wydziale Komunikacji i Transportu w roku 

2018 stanowiły sprawy związane z rejestracją pojazdów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

mieszkańców, Wydział realizował większość z tych spraw w dniu złożenia wniosku, co wiązało 

się z koniecznością oczekiwania wnioskodawcy na będące wynikiem rejestracji pojazdu 

dokumenty.  

W celu sprawnej obsługi mieszkańców zgłaszających się do Wydziału Komunikacji 

i Transportu obok biletomatu, który wskazując indywidualny numer służący dla zachowania 

kolejności załatwienia sprawy oraz dający możliwość zarezerwowania wizyty w Wydziale 

przez Internet, wprowadzono możliwość dokonywania bezgotówkowej płatności opłaty 

skarbowej, opłaty ewidencyjnej oraz opłaty komunikacyjnej, skracając tym samym czas, jaki 

wnioskodawca musi poświęcić na załatwienie sprawy administracyjnej.    

Czynnikiem utrudniającym sprawne funkcjonowanie Wydziału są problemy 

z działaniem ogólnopolskiego systemu CEPIK 2.0. Występujące błędy programowe mają 

bezpośredni wpływ na możliwość i czas realizacji wniosku. 

W celu usprawnienia stałej i bieżącej obsługi mieszkańców należy rozważyć 

wprowadzenie rozwiązań, które pozwoliłyby wyeliminować obawy i niepewność 

mieszkańców, co do możliwości załatwienia sprawy w określonym dniu i terminie.  
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VII DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku  

 

 Zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi Zarząd Powiatu Płońskiego 

realizuje przy pomocy Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku. 

Jednostka swoim zakresem działania obejmuje w szczególności utrzymanie na terenie 

powiatu dróg powiatowych o długości 626 km oraz obiektów mostowych (34 szt.): 

Tabela nr 20. Drogi powiatowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku realizuje zadania z zakresu utrzymania dróg 

i obiektów mostowych na terenie: 

1) miasta: Płońsk (10,3 km) 

 Raciąż (4,6 km) 

2) gminy: Baboszewo (106,7 km) 

Czerwińsk (55,5 km) 

Dzierzążnia (49,9 km) 

Joniec (36,7 km) 

Naruszewo (70,1 km) 

Nowe Miasto (56,3 km) 

Płońsk (39,6 km)  

Raciąż (102,2 km) 

Sochocin (50,8 km) 

Drogi powiatowe ogółem    km 626  

    w tym : 

               - drogi zamiejskie 

                     w tym o nawierzchni: 

                     bitumicznej 

                     brukowcowej 

                     żwirowej 

                     gruntowej naturalnej  

km 

 

km 

km 

km 

km 

611 

 

525 

2 

26 

58 

                  - drogi miejskie 

                  w tym o nawierzchni: 

                       bitumicznej 

 

km 

 

km 

15 

 

15 

 

Obiekty mostowe -  ogółem szt./mb 34/659 

    w tym :   

               - mosty drewniane szt./mb 1/64 

               - przepusty szt. 476 
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Załuski (43,2 km) 

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku wykonuje funkcję zarządcy dróg powiatowych oraz 

prowadzi prace utrzymaniowe pozwalające utrzymać ciągłość ruchu na drogach powiatowych. 

W 2018 roku w ramach bieżącego utrzymania zostało wykonane:  

1)  Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe  Trębki –    

 Kroczewo (odc. dł. około 0,5 km). 

2)  Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3006W Wychódźc – Miączynek (odc. dł. około   

 0,5 km). 

3)  Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3045W od dr. woj. Nr 571 – Cieksyn – Gawłowo –   

 Władysławowo (odc. dł. około 0,5 km). 

4)  Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3048W Królewo – Miszewo (odc. ok. 0,3 km). 

5)  Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3073W Kroczewo – Wojny – Wilamy   

 (odc. ok. 0,1 km). 

6)  Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3005W od dr. woj. nr 570 – Komsin – Chociszewo –   

 do dr. kraj. nr 62 (odc. dł. około 0,2 km).  

7)  Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3004W Garwolewo – Komsin – do dr. woj. nr 570   

 (odc. ok. 0,3 km). 

8)  Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3049W Joniec – Sobieski – Kołoząb (odc. ok. 0,2 km). 

9)  Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb – Biele (odc. ok. 0,5 km). 

10)  Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3049W Joniec – Sobieski – Kołoząb (odc. ok. 0,1 km). 

11)  Remont drogi powiatowej nr 3041W Joniec – Sochocin od km 1 + 770 do   km 2 + 270   

 poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej (długość odcinka – 0,5 km).  

12)  Remont drewnianego pokładu jezdnego mostu przez rzekę Wkra w m. Joniec w ciągu drogi  

 powiatowej nr 3047W Wrona Stara – Joniec – Nowe Miasto (długość odcinka -  95,0 mb).  

Ponadto ubiegłym roku wykonano w szczególności: remonty cząstkowe, ulepszenie 

dróg gruntowych, profilowanie dróg gruntowych, wymianę i ustawienie znaków drogowych, 

odnowę oznakowania poziomego, malowanie przejść dla pieszych, naprawę i budowę zjazdów, 

przepustów, profilowanie poboczy, ścinkę poboczy, renowację rowów przydrożnych, wycinkę 

drzew, karczowanie karp i krzewów, koszenie trawy, porządkowanie i uzupełnienie rozmytych 

poboczy, porządkowanie pasa drogowego, czyszczenie nawierzchni na mostach, oczyszczania 

stożków, naprawę skarp i stożków. Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów 

oraz zimowego utrzymania w większości wykonywane były przez PZD w Płońsku przy użyciu 

sprzętu własnego bądź wynajmowanego. 
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Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku w ramach zadań na bieżąco dokonywał kontroli 

stanu dróg i mostów, podejmował interwencje, likwidował zagrożenia oraz wykonywał roboty 

utrzymaniowe. 

 W 2018 roku raz na kwartał PZD w Płońsku wykonywał przeglądy bieżące obiektów 

mostowych, z których sporządzane były „karty przeglądu bieżącego obiektu mostowego”. 

Stwierdzone usterki usuwane były na bieżąco, środkami i siłami własnymi powiatu. 

 Ponadto przeprowadzane były przeglądy podstawowe, nie rzadziej niż raz  

w roku, gdzie szczegółowo oceniano stan techniczny obiektu pod względem przydatności do 

użytkowania, tj. bezpieczeństwa publicznego, estetyki i otoczenia obiektu. 

Po każdym sezonie zimowym  występują duże uszkodzenia nawierzchni bitumicznych 

oraz rozmycia nawierzchni żwirowych i gruntowych. Przyczyną tego stanu są częste zmiany 

temperatur oraz opady śniegu i słaby stan nawierzchni, które były budowane w latach 70 – tych. 

Podobna sytuacja miała miejsce w 2018 roku i z chwilą wystąpienia uszkodzeń PZD w Płońsku 

podjęło natychmiastowe działania w zakresie ich remontu.  

Poza utrzymaniem dróg i mostów, PZD w Płońsku w 2018 roku, wykonał obowiązki 

statutowe zarządcy drogi, tj: 

 wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego - 52 decyzje,  

 opiniowanie projektów  technicznych urządzeń obcych lokalizowanych przy drogach 

powiatowych bądź w pasie drogowym - 76 decyzji, 

 wydawanie warunków na budowę ogrodzeń od strony drogi - 26 szt., 

 wydawanie decyzji na budowę lub przebudowę zjazdów - 38 szt., 

 wydawanie decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - 45 szt., 

 wydawanie zezwoleń na imprezy - 35 szt., 

 opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji - 148 szt., 

 uzgadnianie projektów włączenia dróg gminnych do powiatowych - 9 szt., 

 opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego - 1 szt., 

 przygotowywanie specyfikacji technicznych i prowadzenie przetargów - 9 postępowań, 

 przeglądy dróg i obiektów mostowych. 

W roku 2018, jako organ zarządzający ruchem, PZD w Płońsku zrealizował zadania 

w zakresie inżynierii ruchu. Zadania z tego zakresu obejmowały: 

 kontrolę stanu oznakowania dróg - w pierwszym półroczu przeglądem oznakowania 

dróg objęto 72 odcinków o łącznej długości około  530 km, 



79 

 

 zatwierdzanie   projektów  stałej   i  czasowej   organizacji  ruchu   dla  dróg powiatowych 

i gminnych – ogółem 75 projektów, 

 nadzór i kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnych, 

 udział w komisjach wprowadzających zmiany w organizacji ruchu (6 spotkań), 

 analizę zgłaszanych wniosków dotyczących bezpieczeństwa ruchu oraz współpracę 

z organami samorządowymi, 

 przeprowadzanie  pomiarów  ruchu drogowego oraz pomiarów ruchu na przejazdach 

kolejowych. 

  W ramach działań Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku zostały zrealizowane 

inwestycji drogowe ze środków powiatu, pozyskanych zewnętrznych środków finansowych 

oraz współpracy z samorządami gminnymi, które zostały opisane w rozdziale V. Zadania 

Inwestycyjne. 
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VIII OŚWIATA I WYCHOWANIE – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  

 

 Oświata i edukacja dzieci i młodzieży – to ważny obszar, któremu Zarząd Powiatu 

Płońskiego poświęcał szczególną uwagę i dokonywał głębokiej analizy wykazując troskę 

o poziom edukacji i racjonalne wydatkowanie środków w 2018 roku.   

W roku szkolnym 2017/2018 Powiat Płoński prowadził następujące szkoły i placówki 

oświatowe: 

1) Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8, w skład którego 

wchodziły: 

a) II Liceum Ogólnokształcące w Płońsku, 

b) Technikum nr 1 w Płońsku, 

c) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Płońsku, w której prowadzone są klasy 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Płońsku, 

d) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Płońsku, 

e) Internat. 

2) Zespół Szkół Nr 2 im. L. Rutkowskiego w Płońsku, ul. ks. J. Popiełuszki 14, w skład 

którego wchodziły: 

a) III Liceum Ogólnokształcące w Płońsku, 

b) Technikum nr 2 w Płońsku, 

c) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Płońsku, w której prowadzone są klasy 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Płońsku. 

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku, ul. Płocka 56, w skład którego wchodziły: 

a) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku, 

b) Powiatowe Gimnazjum Publiczne im. H. Sienkiewicza w Płońsku, 

c) Internat. 

4) Zespół Szkół w Raciążu, ul. Kilińskiego 64, w skład którego wchodziły: 

a) Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Raciążu, 

b) Technikum w Raciążu, 

c) Branżowa Szkoła I Stopnia w Raciążu, w której prowadzone są klasy dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Raciążu, 

d) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciążu, 

e) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Raciążu, 

f) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Raciążu, 

g) Internat. 
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5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku (od 1 września 2016 r.- dawniej 

Zespół Szkół Nr 3 w Płońsku), ul. Młodzieżowa 11A,  w skład którego wchodziły:  

a) Przedszkole Specjalne, 

b) Szkoła Podstawowa Specjalna w Płońsku, 

c) Gimnazjum Specjalne w Płońsku,  

d) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Płońsku, w której prowadzone są klasy 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Płońsku, 

e) Ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Płońsku, 

f) Internat. 

6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu, w skład którego wchodziły: 

a) Szkoła Podstawowa Specjalna w Jońcu z Oddziałem Przedszkolnym, 

b) Gimnazjum Specjalne w Jońcu, 

c) Ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Jońcu, 

d) Internat. 

7) Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Wł. Jagiełły 24, w skład 

którego wchodziły: 

a) Liceum Ogólnokształcące w Czerwińsku nad Wisłą, 

b) Technikum w Czerwińsku nad Wisłą, 

c) Branżowa Szkoła I Stopnia w Czerwińsku nad Wisłą, 

d) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czerwińsku nad Wisłą, 

e) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Czerwińsku nad Wisłą. 

8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku, ul. Wolności 8/10. 

9) Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8. 

Szkoły ponadgimnazjalne o profilu zawodowym prowadzone przez Powiat Płoński 

w roku szkolnym 2018/2019 prowadzą kształcenie w następujących zawodach: 

1) Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku:  

a) Technikum nr 1: technik mechanik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik 

mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pojazdów samochodowych, technik 

żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik mechatronik, 

technik logistyk. 

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1/Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1: monter zabudowy 

i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów 
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samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń, kucharz, elektryk, ślusarz, 

klasa wielozawodowa.  

2) Zespół Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku: 

a) Technikum nr 2: technik handlowiec, technik budownictwa, technik informatyk, 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2/Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2: klasa 

wielozawodowa. 

3) Zespół Szkół w Raciążu:   

a) Technikum: technik informatyk, technik handlowiec, technik ekonomista, technik 

żywienia i usług gastronomicznych. 

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa: kucharz, ślusarz, klasa wielozawodowa.  

4) Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku n/Wisłą:   

a) Technikum: technik agrobiznesu, technik logistyk, 

b) Branżowa Szkoła I Stopnia: klasa wielozawodowa, 

c) Szkoła Policealna dla Dorosłych: technik logistyk. 

5) Zespół Szkół Nr 3 w Płońsku: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna/Branżowa Szkoła 

I Stopnia Specjalna: kucharz, ślusarz. 

 

Zagadnieniem, któremu Zarząd Powiatu w 2018 roku poświęcił wiele uwagi, był nabór 

do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. 

 W naborze na rok szkolny 2018/2019 szkoły przyjęły 914 uczniów, co w relacji do roku 

2017/2018 stanowi wzrost o 56 uczniów.   

Jednakże ze sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej na dzień 10.09.2018 r. dla 

roku szkolnego 2018/2019 wynika niestety, że utrzymuje się tendencja spadkowa dotycząca 

liczby uczniów – liczba uczniów w szkołach dla młodzieży spadła o 93 i o 27 osób liczba 

słuchaczy szkół dla dorosłych. Częściowo sytuacja ta jest wynikiem wprowadzanej od dnia 

01.09.2017 r. reformy systemu oświaty i likwidacji gimnazjów, częściowo zaś skutkiem 

trwającego nadal niżu demograficznego. 

Po przeprowadzonym naborze do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 

powiatu na rok szkolny 2018/2019 w szkołach tych utworzono 33 oddziały klas pierwszych, 

a miejsce w nich znalazło 915 uczniów, czyli o 57 więcej niż na rok 2017/2018.  

Relacja między uczniami podejmującymi naukę w liceach ogólnokształcących, 

a uczniami szkół zawodowych wyniosła  47,9%, gdy w roku poprzednim wynosiła 46%. 

Równocześnie wzrosła liczba uczniów szkół branżowych I stopnia, a spadła liczba uczniów 
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podejmujących naukę w technikach. W ofercie kształcenia w branżowych szkołach I stopnia 

na rok szkolny 2018/2019 szkoły powiatu oferowały około 300 miejsc, a naukę w nich podjęło 

220 uczniów w 9 oddziałach. Jest to o 45 uczniów i 2 oddziały więcej, niż w roku szkolnym 

2017/2018. Jednocześnie do techników przyjęto o 31 mniej uczniów niż rok wcześniej 

i utworzono o 1 oddział mniej. Licea ogólnokształcące, przy zmniejszeniu do 14 (z 15) liczby 

oddziałów, przyjęły o 43 uczniów więcej. Średnia liczba uczniów na oddział klas I – 28,56. 

 

Tabela nr 21. Zestawienie danych z zatwierdzonych organizacji szkół i placówek oświatowych 

za rok szkolny 2018/19: 

Lp. Szkoła/placówka uczniowie oddziały godziny 

uśrednione 

1. ZSO w Płońsku 635 20 1122,71) 

2. ZS Nr 1 w Płońsku 900 33 1499,3 

3. ZS Nr 2 w Płońsku 850 31 1395,52) 

4. SOSZW w Płońsku  140W 21+2P 1391 

5. ZS w Raciążu 350 +53D 16+2D 713,3 

6. ZS w Czerwińsku 130 +39D 9+3D 402,53) 

7. SOSZW w Jońcu 54 9 795 

8. CKP w Płońsku -  401,6 

9. Poradnia P-P w Płońsku - - 264 

Razem 3059 + 92D 139 +5D 7984,9 
 

1) – w tej liczbie 12 godzin nauczania indywidualnego i 14 godzin organu prowadzącego,  

2) – w tej liczbie 24 godziny nauczania indywidualnego, 

3) – w tej liczbie 16 godzin nauczania indywidualnego 

P – przedszkole specjalne 
W – w tej liczbie 12 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 
D – liczba słuchaczy lub oddziałów szkoły dla dorosłych 

Liczba uczniów w roku 2017/18 wg SIO na dzień 30.09.2017 r. 

Liczba uczniów w roku 2018/19 wg SIO na dzień 10.09.2018 r. 

W SOSW Joniec i SOSW Płońsk uwzględniono godziny nauczania indywidualnego i wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka. 

Źródło: Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płońsku. 

 

Ogółem w roku szkolnym 2018/2019 naukę w szkołach prowadzonych przez powiat 

pobiera 3059 uczniów w 139 oddziałach oraz 92 słuchaczy szkół dla dorosłych (5 semestrów 

w ZS w Czerwińsku i 2 w ZS w Raciążu). Przeciętna liczba uczniów w oddziale w szkołach 

dla młodzieży w tym roku szkolnym wyniosła 22 uczniów, jednak bez wliczania oddziałów 

szkół specjalnych, liczba ta wynosi około 26 uczniów oraz 18 słuchaczy na semestr w szkołach 

dla dorosłych. 

 

Finansowanie zadań oświatowych odbywa się z przyznawanej subwencji oświatowej, 

której łączna kwota za 2018 rok wyniosła 38 591 159 zł, co stanowi wzrost o kwotę 415 127 zł, 

tj. o 1,1% w stosunku do subwencji z roku 2017.  
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Tabela nr 22. Podział subwencji oświatowej na szkoły i placówki oświatowe:  

Lp. Szkoła - 

placówka 

Uczniowie przeliczeniowi Subwencja należna 

2016 2017 2018 2017 2018 

1. ZSO 1 046,54 956,58    927,4372425 5 528 288 5 016 614 

2. ZS Nr 1 1 350,636 1 327,24    1376,186774 7 242 527 7 443 951 

3. ZS Nr 2 1 014,404 1 105,24    1122,459242 5 563 381 6 071 510 

4. SOSW Płońsk 758,31 978,91    974,0709316 4 976 109 5 268 861 

5. ZS Raciąż 691,816 595,96    599,2410832 3 594 119 3 241 363 

6. ZS Czerwińsk 279,238 257,02    249,6952072 1 421 127 1 350 630 

7. SOSW Joniec 554,256 505,40    502,714307 2 921 216 2 719 239 

8. CKP1) - - - - - 

9. PPP 19,32 11,19    11,17021434 37 346 60421 

10. Razem 5 714,52 5 737,54 5762,98 31 284 113 31 172 589 
Źródło: Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płońsku.  

 

Do zadań oświatowych powiatu należy również przekazywanie dotacji na prowadzenie 

działalności bieżącej przez szkoły prowadzone na terenie powiatu przez osoby prawne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.      

 Zestawienie przekazanych w roku 2018 dotacji przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 23. Zestawienie kwot dotacji przekazanych szkołom niepublicznym i publicznym 

prowadzonym przez podmioty inne niż Powiat Płoński w I półroczu 2018 roku: 

  Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 

N LO dla D 

Sienkiewicza 8 2 007 zł 2 006 zł 272 zł 1 428 zł 1 428 zł 1 428 zł 

LO dla D Szkolna 30 14 783 zł 14 245 zł 1 800 zł 10 248 zł 9 744 zł 10 080 zł 

LO dla D Sochocin 4 489 zł 3 776 zł 0 zł 644 zł 2 604 zł 2 268 zł 

Z LO dla D w 

Gościminie 8 968 zł 8 968 zł 1 216 zł 6 384 zł 6 384 zł 6 384 zł 

ZS STO 41 490 zł 41 608 zł 41 742 zł 40 788 zł 40 788 zł 40 788 zł 

Na dobry początek 119 561 zł 115 400 zł 143 329 zł 96 811 zł 117 565 zł 117 565 zł 

Publ. Polic. 

Warszawska 70 166 782 zł 172 956 zł 137 622 zł 149 474 zł 152 570 zł 151 022 zł 

Publ. Polic. STO 72 038 zł 65 577 zł 50 661 zł 61 408 zł 61 408 zł 61 408 zł 

  430 118 zł 424 536 zł 376 642 zł 367 185 zł 392 491 zł 390 943 zł 

Źródło: Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płońsku.  

 

Tabela nr 24. Zestawienie kwot dotacji przekazanych szkołom niepublicznym i publicznym 

prowadzonym przez podmioty inne niż Powiat Płoński w II półroczu 2018 roku: 

 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik 
Subw. 

za ef. 
Listopad Grudzień Razem 

NLO dla D 

Sienkiewicza 

8 

1 428 

zł 
1 428 zł 0 zł 0 zł  0 zł 0 zł 11 425 zł 

LO dla D 

Szkolna 30 

9 408 

zł 
10 080 zł 9 408 zł 10 920 zł  9 996 zł 10 584 zł 121 296 zł 

LO dla D 

Sochocin 

2 772 

zł 
2 772 zł 3 360 zł 3 780 zł  3 528 zł 3 612 zł 33 605 zł 

Z LO dla D 

Gościmin 

6 384 

zł 
6 384 zł 6 384 zł 4 704 zł 9 130 zł 5 040 zł 5 292 zł 81 958 zł 



85 

 

ZS STO 
40 788 

zł 
40 788 zł 44 494 zł 47 590 zł 5 478 zł 46 688 zł 47 980 zł 521 010 zł 

Na dobry 

początek 

117 

565 zł 

117 565 

zł 

132 365 

zł 
142 047 zł  137 206 zł 

137 206 

zł 
1 494 185 zł 

Publ. Polic. 

Warszawska 

70 

151 

022 zł 

151 022 

zł 

157 348 

zł 
163 190 zł  166 408 zł 

166 336 

zł 
1 887 894 zł 

Publ. Polic. 

STO 

54 392 

zł 
55 556 zł 85 664 zł 97 796 zł 

44 737 

zł 
97 066 zł 79 662 zł 887 373 zł 

 383 

759 zł 

385 595 

zł 

439 023 

zł 
470 027 zł 

59 345 

zł 
465 932 zł 

450 672 

zł 
5 038 746 zł 

Źródło: Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płońsku.  

 

Przy rosnących wskutek zmian w przepisach zadaniach oświatowych samorządu 

terytorialnego wysokość subwencji oświatowej nie pozwala na pokrycie kosztów 

funkcjonowania powiatowej oświaty. Szczegółową organizację szkół w 2018 roku regulowały 

przede wszystkim rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które określały 

m.in. minimalne liczby godzin na poszczególne przedmioty w szkołach, liczebności oddziałów 

szkolnych w szkołach specjalnych oraz zasady prowadzenia zajęć w podziale na grupy. Szkoły 

prowadzone przez Powiat Płoński zorganizowały swoją pracę w 2018 roku zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Ogółem wydatki oświaty w roku 2018 zamknęły się kwotą 42 867984,23 zł., czyli 

kwotą znacznie przekraczającą przekazaną na rzecz powiatu subwencję oświatową, wynoszącą 

38 591 159 zł. W związku z tym Powiat Płoński przeznaczył na finansowanie zadań 

oświatowych w roku 2018 ze środków własnych kwotę 4 020 501,50 zł. 

 

Władze Powiatu Płońskiego w 2018 roku zapewniały opiekę lekarską i pielęgniarską 

nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania, która stanowi element podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

Realizacja opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad dziećmi i młodzieżą w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński w 2018 roku przedstawiała się 

następująco: 

1) Opiekę medyczną nad uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku 

sprawowała pielęgniarka zatrudniona w Grupie Zdrowie w Płońsku. W roku szkolnym 

2017/2018 opieką objętych było 802 uczniów. Gabinet medyczny czynny był w godzinach 

800-1500 od poniedziałku do piątku. Pielęgniarka realizowała profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły. Podstawowe świadczenia obejmowały: 

 wykonywanie i interpretację testów przesiewowych, 

 kierowanie postępowaniem przesiewowym (wraz z wynikami testów), 
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 czynne poradnictwo w zakresie problemów zdrowotnych, 

 sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością na 

podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem POZ, 

 udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,  

 doradztwo w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów i warunków sanitarnych. 

Oprócz świadczeń diagnostycznych i leczniczo-pielęgnacyjnych uczniowie mieli 

możliwość korzystania ze świadczeń z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w formie 

indywidualnych rozmów, gazetek. W realizacji tych świadczeń brali udział również rodzice, 

wychowawcy, pedagog szkolny i dyrekcja.  

2) Opiekę medyczną nad uczniami Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku sprawowała pielęgniarka 

zatrudniona w Grupie Zdrowie w Płońsku. Poradnia ta zapewnia prowadzenie na terenie 

szkoły gabinetu medycznego wraz z fachowym personelem (pielęgniarką 

z przygotowaniem medycznym do opieki nad uczniami) – przez wszystkie dni nauki. 

W roku szkolnym 2017/2018 opieką objętych było 930 uczniów. Opieka zdrowotna nad 

uczniami sprawowana przez pielęgniarkę obejmuje w szczególności: 

 przeprowadzanie i interpretowanie testów przesiewowych do bilansów zdrowia 

w stosunku do uczniów klas pierwszych i kończących naukę w danym roku szkolnym, 

 udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy przedlekarskiej w przypadku urazów 

i nagłych zachorowań, 

 uczestnictwo w planowaniu, realizacji i ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego oraz programów profilaktycznych, 

 doradztwo w zakresie warunków bezpieczeństwa uczniów, warunków sanitarnych 

w szkole. 

3) Opiekę lekarską i pielęgniarską nad uczniami Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku sprawowała 

Poradnia Rodzinna „ESKULAP” w Płońsku. Usługi realizowane były w gabinecie 

pielęgniarki znajdującym się na terenie szkoły. W roku szkolnym 2017/2018 opieką 

objętych było 830 uczniów. Zadania, które realizowała pielęgniarka w szkole, to: 

 wykonywanie testów przesiewowych – młodzież ponadgimnazjalna poddawana jest na 

terenie szkoły testom przesiewowym do wykrywania zaburzeń w okresie rozwoju, gdy 

możliwe jest jeszcze odwrócenie procesu chorobowego lub zahamowanie tempa jego 

rozwoju, 

 współpraca z dyrektorem szkoły, wychowawcami i pedagogiem szkoły, 

 promowanie zdrowia i zachowań prozdrowotnych, 
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 udzielanie uczniom czynnego poradnictwa, 

 w momencie zaistnienia urazu w szkole podejmowanie decyzji o dalszym postępowaniu 

z poszkodowanym uczniem pod kątem zapewnienia dalszej opieki medycznej, 

 przeprowadzanie wywiadów o uczniach, u których zdiagnozowano problem zdrowotny 

lub szkolny, 

 współpraca z instytucjami pozaszkolnymi (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna). 

4) Opiekę medyczną nad uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Płońsku sprawuje Poradnia Rodzinna „ESKULAP” w Płońsku. W roku szkolnym 

2017/2018 uczniowie objęci byli opieką pielęgniarską w wymiarze 5 dni w tygodniu. Usługi 

realizowane były w gabinecie medycznym znajdującym się na terenie szkoły. Pielęgniarka 

medycyny szkolnej: 

 prowadziła dokumentację szkolną uczniów, 

 profilaktyczną fluoryzację zębów, 

 wykonywała badania przesiewowe do bilansu zdrowia, 

 udzielała doraźnej pomocy, 

 współpracowała z wychowawcami i rodzicami w celu rozwiązywania problemów 

zdrowotnych dzieci i młodzieży szkolnej, 

 przeprowadzała kontrolę stanu sanitarnego szkoły. 

5) Młodzież Zespołu Szkół w Raciążu objęta była opieką medyczną sprawowaną przez NZOZ 

„MADENT-MED” w Raciążu. Usługi realizowane były na terenie szkoły w dniach nauki 

w godz. 800-1500. W roku szkolnym 2017/2018 opieką objętych było 381 uczniów Zespołu 

Szkół w Raciążu. Pielęgniarka szkolna: 

 realizowała zadania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, 

 świadczyła usługi pielęgnacyjno-lecznicze i udziela pierwszej pomocy, 

 prowadziła dokumentację medyczną. 

6) Opiekę medyczną nad młodzieżą Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku 

n/Wisłą sprawował Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITAMED” w Czerwińsku 

n/Wisłą. W roku szkolnym 2017/2018 opieką objętych było 130 uczniów, tj. 70 uczniów 

Technikum Agrobiznesu, 18 uczniów Technikum Logistyki, 32 uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego i 10 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia z klasą wielozawodową. 

7) Opiekę pielęgniarską nad uczniami i wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Jońcu sprawował Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

„PALIUM” w Jońcu. Opieką objętych było 48 uczniów i wychowanków Ośrodka. Z usług 
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lekarskich Ośrodek Szkolno-Wychowawczy korzystał w przypadkach nagłych zachorowań 

dzieci i młodzieży. Wymiar czasu pracy pielęgniarki szkolnej w ramach współpracy 

wynosił 3 godziny tygodniowo. Ponadto od dwóch lat na terenie Jońca działa gabinet 

dentystyczny, w którym uczniowie i wychowankowie Ośrodka, za zgodą rodziców mogą 

korzystać z opieki w zakresie działań profilaktycznych i leczenia stomatologicznego.  

 

 Realizacja „Programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych i uczniów 

osiągających wysokie wyniki sportowe ze szkół prowadzonych przez Powiat Płoński”. 

Realizując postanowienia Uchwały Nr XIX/111/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 

30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uczniów 

uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe ze szkół prowadzonych przez 

Powiat Płoński” (zmienionej Uchwałą Nr XXVII/147/2016 z dnia 28 września 2016 r. oraz 

Uchwałą Nr XXXIX/216/2017 z dnia 26 września 2017 r.) Starosta Płoński przyznał, 

za osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017/2018, stypendia 61 uczniom szkół 

prowadzonych przez powiat w następujących kategoriach: 

1) Najwyższe wyniki egzaminu maturalnego, w tym najlepszy maturzysta w powiecie. 

2) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych. 

3) Wysokie wyniki sportowe. 

4) Wysokie osiągnięcia w zawodach sportowych i konkursach dla uczniów 

niepełnosprawnych. 

Uroczystość wręczenia uczniom – stypendystom Starosty Płońskiego, 

okolicznościowych dyplomów, odbyła się podczas sesji Rady Powiatu Płońskiego w dniu 

26 września 2018 roku. Stypendia mają charakter finansowy, a ich wysokość za rok szkolny 

2017/2018 wyniosła od 191,00 zł do 2000,00 zł. 

 

 Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. 

W 2018 roku realizowany był Program kompleksowego wsparcia dla rodzin 

„Za Życiem”. Zadania wynikające z ww. programu określone zostały w porozumieniu 

zawartym w dniu 27.11.2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem 

Płońskim. Program „Za Życiem” realizowany jest przez dwie placówki w zakresie: 

1) Przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży 

w formie odrębnego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe 

warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (Zadanie 1.5, Priorytet I Programu 

„Wsparcie dla kobiet w ciąży”) – Zespół Szkół w Raciążu. 
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2) Zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego 

ośrodka (Zadanie 2.4, Priorytet II Programu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego 

rodziny”) – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku. 

Na realizację programu w latach 2017 – 2021 Powiat otrzyma dotację w łącznej 

wysokości 861 640,00 zł (w pięciu transzach).  

W roku 2018 wysokość otrzymanej na ten cel dotacji wyniosła 156 600 zł, z czego 

600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie 1.5, w ramach którego zakupiono środki czystości 

potrzebne do utrzymania dwóch pokoi jednoosobowych z łazienką dla uczennic w ciąży. Kwota 

156 000,00 zł przeznaczona została na realizację zadania 2.4 realizowanego przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Płońsku (PPP w Płońsku), która w 2018 roku prowadziła 

następujące zadania: 

1) Udzielanie dzieciom i rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia 

niepełnosprawności oraz dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością poprzez udział 

w zajęciach specjalistycznych, w tym zajęciach logopedycznych, zajęciach integracji 

sensorycznej, zajęciach terapeutycznych, zajęciach rehabilitacyjnych 

i fizjoterapeutycznych oraz innych wynikających z potrzeb dzieci.  

2) Organizowanie dodatkowych usług terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, 

psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów dla dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych 

na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w szczególności: 

a) Neurologopedia – 237 godzin, 

b) Logopedia – 160 godzin, 

c) Rehabilitacja – 953 godzin, 

d) EEG Biofeedback – 50 godzin, 

e) Integracja sensoryczna – 499 godzin, 

f) Psychomotoryka – 76 godzin, 

g) Terapia widzenia – 39 godzin, 

h) Terapia funkcji poznawczych – 255 godzin, 

i) Inne wynikające z potrzeb – 265 godzin, 

           Łączna liczba godzin: 2534 godzin.  

3) Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych 

dziecka. 
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4) Prowadzenie akcji informacyjnej poprzez udział Dyrektora PPP w Płońsku w spotkaniach 

na terenie przedszkoli i szkół, informacji w prasie lokalnej, informacji na stronie 

internetowej Poradni oraz Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz na portalu 

społecznościowym. 

5) Monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i rodzinom. 

6) Współpraca z instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.  

Łączna liczba dzieci objętych wsparciem – 90. 

 

Oświata, przez każdy z dwudziestu lat istnienia Powiatu Płońskiego, stanowiła 

największe wyzwanie i przedmiot troski władz powiatu kolejnych mijających kadencji.  

Konieczność realizacji zadań edukacyjnych, przy niewystarczającej wysokości 

subwencji oświatowej oraz nowe wyzwania związane z reformą systemu oświaty od nowego 

roku szkolnego 2019/2020, będą stanowiły kolejny przedmiot analiz i szczególnej uwagi ze 

strony Zarządu Powiatu Płońskiego.  
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IX OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 

 Realizacja „Programu opieki nad zabytkami powiatu płońskiego na lata 2017 - 2020”.  

Rada Powiatu Płońskiego Uchwałą Nr XXXIII/183/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. 

przyjęła „Program opieki nad zabytkami powiatu płońskiego na lata 2017 - 2020”.  

Program opieki nad zabytkami dla powiatu płońskiego na lata  2017 – 2020 zawiera 

wykaz zabytków znajdujących się na terenie powiatu i pozostających w rejestrze zabytków 

prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także określa obowiązki 

właścicieli i zarządzających w zakresie opieki nad zabytkami. Powiat Płoński nie jest 

właścicielem zabytków, natomiast Starosta Płoński, w imieniu Skarbu Państwa, realizuje 

funkcje właścicielskie dla zabytków będących własnością państwa i zlokalizowanych na terenie 

Powiatu Płońskiego. Dotyczy to głównie parków podworskich. 

Realizacja powyższego programu jest możliwa poprzez ścisłą współpracę 

z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie (Delegatura 

w Ciechanowie). Powyższy organ podejmuje wszelkie decyzje w sprawie zabytków łącznie 

z decyzjami o ustanowieniu nowych zabytków ruchomych i nieruchomych, a wszelkie decyzje 

jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zabytków muszą być skonsultowane 

i uzgodnione z konserwatorem.  

W roku 2018 otrzymano 18 pism od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, w tym zawiadomienia i decyzje dotyczące ustanowienia nowych zabytków na 

terenie Powiatu Płońskiego.  
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X OCHRONA ZDROWIA 

 

W 2018 roku w centrum uwagi władz powiatu pozostawał jeden z priorytetowych 

obszarów dotyczący ochrony zdrowia i zapewnienia opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Płońskiego. Systematycznej analizie poddawano aktualną sytuację finansową Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku (SP ZZOZ w Płońsku), 

wielkość osiąganych przychodów otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 

podejmowano starania dotyczące pozyskania dodatkowych źródeł finansowania działalności 

szpitala.  

 

Działania realizowane przez SP ZZOZ, wspierane przez Zarząd i Radę Powiatu, w celu 

poprawy i rozwoju bazy szpitalnej, rozszerzania zakresu usług, unowocześniania procesu  

diagnostyki i leczenia - skutkowały korzystnymi zmianami w zakresie spełnienia oczekiwanych 

norm oraz standardów. Znalazły one również odzwierciedlenie w jakości świadczonych usług 

medycznych i warunkach leczenia oraz pobytu chorych na poszczególnych oddziałach 

szpitalnych. 

Należy podkreślić, że największą uwagę w kwestii finansowej poświęcono uzyskiwaniu 

przychodów na poziomie umożliwiającym utrzymanie odpowiedniej kadry medycznej, sprzętu 

i aparatury medycznej oraz działalności pomocniczej. Płoński szpital, pomimo konkurencji na 

rynku medycznym, odnotował w 2018 roku wzrost przychodów  w poradniach komercyjnych 

oraz pracowniach diagnostycznych, które wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt i aparaturę 

medyczną.  

 

SP ZZOZ w Płońsku, pomimo trudnej sytuacji finansowej, podejmuje starania 

w kierunku rozwoju i unowocześniania bazy szpitalnej, pozyskując na ten cel środki 

zewnętrzne, jak również dokonuje zakupy ze środków własnych. W 2018 roku w ramach 

środków własnych na potrzeby szpitala dokonano zakupu m.in.: aparatu elektrochirurgicznego 

o wartości 39 618,72 zł, systemu neoromonitoringu o wartości 69 902,35 zł, przystawki 

biopsyjnej o wartości 8 900,00 zł. 

W SP ZZOZ w Płońsku usługi medyczne i diagnostyczne wykonywane były przez 

wysokokwalifikowaną kadrę m.in. w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, Pracowni 

Tomografii Komputerowej i USG, nowo otwartych poradniach specjalistycznych 

komercyjnych.  
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Głównym źródłem finansowania działalności szpitala są przychody otrzymywane 

w formie ryczałtu z Narodowego Funduszu Zdrowia – niezależnie od liczba pacjentów 

przebywających w szpitalu. Należy zdecydowanie podkreślić, że w płońskim szpitalu 

niezmiennie utrzymuje się duża ilość pacjentów, na co niewątpliwy wpływ miały podjęte 

działania w kierunku podniesienia standardów leczenia, rozszerzenia diagnostyki – celem 

ratowania zdrowia i życia pacjentów. Jednakże ilość obłożenia pacjentów wpływa na wzrost 

ponoszonych przez szpital kosztów, na które wpływa wiele czynników, w tym m.in. wzrost 

płacy minimalnej, wzrost cen materiałów i usług, wzrost wynagrodzenia pracowników.  

Dlatego też, Dyrekcja SP ZZOZ w Płońsku wraz z władzami Powiatu Płońskiego, 

podejmują wspólne działania zmierzające do znalezienia innych źródeł finansowania, poza 

działalnością medyczną. Taką dodatkową aktywnością płońskiego szpitala jest uruchomiony 

od stycznia 2018 roku Bufet świadczący usługi cateringu dietetycznego, zaś od sierpnia 

rozszerzono ofertę o dietę dla diabetyka.  

 

 Realizacja programu naprawczego SP ZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Płońsku – Program na lata 2017-2019. 

Uchwałą Nr XLI/229/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku Rada Powiatu Płońskiego 

zatwierdziła program naprawczy SP ZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku – 

Program na lata 2017-2019. 

W sprawozdaniu finansowym SPZZOZ w Płońsku za rok 2016, zatwierdzonym przez 

Zarząd Powiatu Płońskiego Uchwałą Nr 611/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku, wykazana 

została strata netto w wysokości 2 612 297,23 zł. W sytuacji wystąpienia straty netto, zgodnie 

dyspozycją art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, kierownik samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej zobligowany jest w terminie 3 miesięcy od upływu 

terminu od zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzić program naprawczy 

i przedstawić go podmiotowi tworzącemu do zatwierdzenia. 

Program ten jest obecnie w trakcie realizacji.  

Prognozowane na rok 2018 wskaźniki nie zostały osiągnięte.  

 

 Na terenie Powiatu Płońskiego w 2018 roku realizowane były usługi zdrowotne 

w specjalistycznej opiece zdrowotnej świadczone dla mieszkańców powiatu przez podmioty 

lecznicze. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, w ramach 

świadczeń zdrowotnych, realizował w 2018 roku świadczenia zdrowotne w rodzaju:  
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1) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, w zakresie: 

 porad diabetologicznych, 

 porad endokrynologicznych, 

 porad kardiologicznych, 

 porad onkologicznych, 

 porad reumatologicznych, 

 porad chirurgicznych, 

 porad ortopedycznych i traumatologii narządów ruchu, 

 porad urologicznych, 

 porad dermatologicznych, 

 porad neonatologicznych, 

2) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Kosztochłonna, w zakresie: 

 tomografii komputerowej, 

 gastroskopii, 

 kolonoskopii, 

3) Rehabilitacja Lecznicza, w zakresie: 

 Lekarskiej Ambulatoryjnej Opieki Rehabilitacyjnej, 

4) Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień, w zakresie: 

 Świadczeń Psychiatrycznych Ambulatoryjnych dla Dorosłych. 

Usługami zdrowotnymi zaspokajającymi potrzeby mieszkańców powiatu były 

świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii i urologii. Natomiast świadczeniami 

deficytowymi były świadczenia z zakresu dermatologii, endokrynologii i kardiologii. 

 Ponadto w 2018 roku świadczenia zdrowotne w specjalistycznej opiece zdrowotnej dla 

mieszkańców Powiatu Płońskiego wykonywane były przez niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej, w szczególności przez:  

 GRUPĘ ZDROWIE w Płońsku, Baboszewie, Raciążu, Uniecku, Czerwińsku nad Wisłą, 

 Niepubliczną Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „PSYCHE” w Płońsku, 

 NZOZ „MADENT-MED” w Raciążu, 

 Niepubliczną Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „IKE-MED” w Płońsku, 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ŻYCIE” w Płońsku, 

 CENTRUM ZDROWIA SZANSA w Płońsku, 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rodzinna ESKULAP w Płońsku, 

 Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej PALIUM w Nowym Mieście. 
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Pomimo istotnych osiągnięć w rozwoju płońskiego szpitala w 2018 roku,  zarówno 

SPZZOZ jak i władze Powiatu  Płońskiego byli zgodni, że potrzebne są dalsze działania 

w latach następnych w celu spełniania nakładanych norm i standardów oraz oczekiwań ze 

strony pacjentów korzystających z usług płońskiego szpitala. Rozwój bazy szpitalnej, 

rozszerzanie zakresu usług, unowocześnianie procesu  diagnostyki i leczenia – to szansa 

na osiągnięcie i utrzymanie przez szpital rangi ponadpowiatowej. 
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XI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

 

Powiat Płoński w 2018 roku wykonywał określone ustawami zadania publiczne 

o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie: porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.  

 

Realizując zadania z zakresu bezpieczeństwa Starostwo Powiatowe ściśle 

współpracowało z: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową 

Policji, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatowym Inspektorem 

Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii.  

Wartym odnotowania jest fakt, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w 2018 roku zakończyła i uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu nowej strażnicy.  

 

Rada Powiatu Płońskiego w 2018 roku przyjęła, wcześniej zaopiniowane przez Zarząd 

Powiatu, informacje i sprawozdania:  

 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego, 

 z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego dla powiatu płońskiego na lata 2016-2020”,  

 z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

 z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,  

 z działalności Komendy Powiatowej Policji w Płońsku wraz z informacją o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

 z działalności Komendy Powiatowej PSP w Płońsku,  

 Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa Powiatu Płońskiego w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, 

 o aktualnym stanie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego 

ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu 

płońskiego,  

 na temat sytuacji epidemiologicznej i oceny stanu sanitarnego Powiatu Płońskiego.  
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 Realizacja „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego dla powiatu płońskiego na lata 2016-2020”.  

„Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego dla powiatu płońskiego na lata 2016-2020” został uchwalony przez 

Radę Powiatu Płońskiego Uchwałą Nr XIX/115/2016 z dnia 30 marca 2016 roku. 

Podstawowym celem „Programu” jest utrzymanie na wysokim poziomie poczucia 

bezpieczeństwa  mieszkańców powiatu w miejscach publicznych oraz miejscach zamieszkania 

poprzez wspieranie i koordynację działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. 

Działania realizatorów „Programu” w 2018 roku były ukierunkowane na: 

1) aktywizację i integrację społeczności lokalnych w zakresie działań na rzecz poprawy stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

2) promowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników 

ruchu drogowego poprzez realizację założeń programu B&N prowadzonego przez 

KW Policji z siedzibą w Radomiu, 

3) zniwelowanie poczucia strachu mieszkańców przed staniem się ofiarą przestępstwa, 

4) przeciwdziałanie patologiom społecznym, tj. alkoholizm, narkomania, przemoc domowa, 

a zwłaszcza eliminowanie przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 

5) przełamanie niechęci obywateli do współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi 

za utrzymanie porządku publicznego, 

6) włączenie w działalność edukacji dla bezpieczeństwa lokalnych mediów, 

7) ciągłe monitorowanie społecznych oczekiwań i potrzeb w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

i porządku publicznego (stworzenie i bieżąca aktualizacja powiatowej mapy zagrożeń 

bezpieczeństwa), 

8) tworzenie lokalnych programów bezpieczeństwa w miastach i gminach Powiatu Płońskiego. 

Działania na rzecz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego były 

realizowane w czterech obszarach: 

1) bezpieczeństwo w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania; 

2) bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

3) przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży; 

4) edukacja dla bezpieczeństwa. 

Do znaczących przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 

prowadzonych przez realizatorów „Programu” w 2018 roku należy zaliczyć: 
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1) organizację w miesiącu czerwcu  debaty nt.: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz 

mieć na nie wpływ” połączonej z badaniem ankietowym poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu przez Komendę Powiatową Policji w Płońsku; 

2) organizację przez Starostwo Powiatowe oraz Komendę Powiatową Policji eliminacji 

powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym; 

3) przeprowadzenie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim kampanii społecznej „Jesteś 

widoczny – jesteś bezpieczny” w 6 szkołach powiatu; 

4) prowadzenie w szkołach ponadgimnazjalnych akcji promujących życie bez uzależnień; 

5) działania edukacyjne z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

Nadzór nad realizacją ww. Programu sprawowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Płońskiego. Komisja została powołana w celu realizacji zadań Starosty w zakresie 

zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz realizacji zadań 

określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  

Działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego w 2018 roku 

ukierunkowane były na: 

 dokonywanie bieżącej oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

na terenie powiatu, 

 monitorowanie realnych potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie zwiększenia poczucia 

bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania.  

W 2018 roku odbyły się cztery posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Płońskiego, których tematyka obejmowała m.in.: 

 przedstawienie działań przewidzianych do realizacji w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 

2018” przez powiatowe służby, inspekcje i straże oraz organy samorządowe, 

 przyjęcie oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu 

Płońskiego przedstawionej przez Komendanta Powiatowego Policji, 

 przedstawienie założeń Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

„Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, 

 wizytację centrum monitoringu wizyjnego miasta Płońsk, 

 działania prewencyjne i profilaktyczne powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie 

zapewnienia bezpiecznego wypoczynku letniego oraz bezpieczeństwa imprez masowych 

organizowanych w okresie wakacyjnym, 

 ocenę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach Powiatu Płońskiego 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, 
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 ocenę stanu realizacji działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie patologii, 

w tym uzależnień, wśród osób małoletnich oraz przemocy, w tym przemocy w rodzinie. 

Finansowanie realizacji programu było prowadzone z dostępnych środków budżetowych 

powiatu, miast i gmin powiatu, służb, inspekcji, straży powiatowych, towarzystw 

ubezpieczeniowych, funduszy organizacji pozarządowych oraz innych funduszy celowych 

przeznaczonych m.in. na profilaktykę i bezpieczeństwo. 

 

Właściwa realizacja „Programu” jest możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu 

samorządów miejskich i gminnych powiatu, dyrekcji placówek oświatowych 

i wychowawczych, lokalnych mediów oraz Kościoła Katolickiego, związków wyznaniowych, 

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 

Priorytetowym zadaniem  dla wszystkich osób i instytucji odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo mieszkańców powiatu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych 

uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych, chodników i oświetlenie 

przejść dla pieszych. 

 

 Realizacja „Planu działania Powiatu Płońskiego w zakresie zarządzania kryzysowego 

na 2018 rok”. 

Działania Starosty Płońskiego, jako organu właściwego w sprawach zarządzania 

kryzysowego w 2018 roku były ukierunkowane na: 

1) monitorowanie zagrożeń na terenie powiatu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

spowodowanych siłami natury (powodzie, huragany) oraz zagrożeń komunikacyjnych; 

2) doskonalenie współdziałania sił ratowniczych i organów samorządowych podczas usuwania 

skutków zagrożeń; 

3) w ramach realizacji zadań z zakresu planowania cywilnego: 

 nowelizację „Powiatowego Planu  Zarządzania Kryzysowego” zgodnie z zaleceniami 

Wojewody Mazowieckiego; 

 uzgadnianie planów działania w sytuacjach kryzysowych powiatowych służb, inspekcji 

i straży; 

4) koordynowanie działań prewencyjnych w związku z zagrożeniem wirusem ASF na terenie  

powiatu; 

5) szkolenie doskonalące członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz  

szefów Miejskich i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego z terenu powiatu;  
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6) zgrywanie organów zarządzenia kryzysowego i wiodących sił ratowniczych w ramach 

ćwiczenia „Huragan 2018”. 

Zadania te Starosta wykonywał przy pomocy powiatowej administracji zespolonej 

i jednostek organizacyjnych powiatu oraz organu pomocniczego – Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. 

Obieg informacji dla potrzeb zarządzania kryzysowego zapewnia Powiatowe Centrum 

Zarzadzania Kryzysowego. 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) funkcjonuje w Wydziale 

Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Płońsku przy 

ul. Popiełuszki 14A. Stanowi ono całodobową służbę dyżurną Starosty Płońskiego, 

a jednocześnie jest zintegrowanym stanowiskiem dyspozytorskim przeznaczonym do 

kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem 

i usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych oraz innych zagrożeń na terenie powiatu. 

Obsługę PCZK w systemie całodobowym zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego 

i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz w ramach porozumienia 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku. 

Po godzinach pracy Starostwa Powiatowego wprowadzono dyżury telefoniczne pracowników 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich. 

W 2018 roku w nowo wybudowanej siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej przygotowano pomieszczenie do pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. 

Pomieszczenie do pracy Zespołu zostało wyposażono w: 

 radiotelefon pracujący w sieci zarządzania Wojewody Mazowieckiego, 

 stół konferencyjny na 12 osób, 

 zestaw audiowizualny, 

 mapę powiatu, 

 tablicę magnetyczną, 

 komputer przenośny. 

Podstawowym dokumentem regulującym zasady postępowania uczestników zarządzania 

kryzysowego na szczeblu powiatu w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub 

mogącego spowodować sytuację kryzysową o skutkach wykraczających poza granice jednej 

gminy lub takie, które wymagają zaangażowania sił i środków przekraczających możliwości 

gminy, jest Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Płońskiego. 
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W 2018 roku zgodnie z zaleceniami Wojewody Mazowieckiego dokonano nowelizacji 

Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Plan został uzgodniony ze wszystkimi 

głównymi jego realizatorami, czyli powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz 

jednostkami organizacyjnymi powiatu. 

Zgodnie z „Planem działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 

powiatu płońskiego na 2018 rok” Starosta Płoński zarządził przeprowadzenie w dniach               

27-28 września 2018 roku Ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

z udziałem Miejskich i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego z terenu Powiatu 

Płońskiego, powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu 

nt. „Działanie administracji publicznej oraz powiatowych służb, inspekcji i straży i jednostek 

organizacyjnych powiatu w sytuacji kryzysowej spowodowanej przejściem huraganu na 

znacznym obszarze powiatu w zakresie usuwania skutków huraganu oraz niesienia pomocy 

poszkodowanym” pod kryptonimem „HURAGAN 2018”. 

Ćwiczenia praktyczne są najwyższą formą szkolenia i sprawdzenia umiejętności 

uczestników reagowania kryzysowego. 

W ramach ćwiczenia: 

 dokonano sprawdzenia systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji: 

Powiatowe Centrum zarzadzania Kryzysowego – służby dyżurne powiatowych służb, 

inspekcji i straży – miejskie i gminne punkty kontaktowe; 

 doskonalono umiejętności członków Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego 

w zakresie koordynacji działań w sytuacji kryzysowej; 

 przeprowadzono szkolenie doskonalące z zakresu problematyki zarządzania kryzysowego 

dla kierowników (szefów) powiatowych służb, inspekcji i straży oraz członków 

Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego i szefów Miejskich i Gminnych Zespołów 

Zarzadzania Kryzysowego. 

 

 Ochrona przeciwpowodziowa Powiatu Płońskiego. 

Głównym dokumentem, który określa zasady kompleksowego zarządzania w sytuacji 

wystąpienia zagrożenia powodzią jest „Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Płońskiego”, 

którego załącznikiem jest „Plan operacyjny ochrony przed powodzią powiatu płońskiego”. 

Ochrona przeciwpowodziowa jest jednym z priorytetów działania organów powiatu. 

Realizując zadania zakresu ochrony przeciwpowodziowej władze powiatu ściśle 

współdziałały z: 
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 Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie; 

 Zarządem Zlewni w Ciechanowie; 

 Nadzorem Wodnym w Płońsku; 

 Zarządem Zlewni we Włocławku; 

 Nadzorem Wodnym w Wyszogrodzie; 

 organami nadzoru budowlanego; 

 Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. 

W dniu 14.05.2018 r. przeprowadzona została okresowa (rekonesansowa) kontrola stanu 

technicznego obwałowań zlokalizowanych na terenie Powiatu Płońskiego przez komisję 

powołaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku. W kontroli uczestniczył Naczelnik 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego 

w Płońsku. 

W dniu 12 kwietnia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd 

Zlewni we Włocławku, poinformował Zarząd Powiatu Płońskiego o zamiarze realizacji zadania 

inwestycyjnego w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Rozbudowa wału 

przeciwpowodziowego rzeki Wisły chroniącego dolinę Wychódźc – Wilkówiec, 

gm. Czerwińsk nad Wisłą, pow. płoński” oraz zwrócił się o wydanie opinii dotyczącej 

rozwiązań projektowych niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 

realizację przedmiotowej inwestycji. Zarząd Powiatu podtrzymał swoją wcześniejszą 

pozytywną opinię, dotyczącą w/w inwestycji. 

W celu usprawnienia i przyspieszenia możliwości jak najwcześniejszego ostrzegania 

struktur zarządzania kryzysowego przed groźnymi zjawiskami Instytut Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej przebudował istniejący trzysegmentowy wodowskaz w m. Wychódźc 

oraz zamontował instalację automatycznej telemetrycznej stacji hydrologicznej na rzece Wiśle. 

Dane pomiarowe z automatycznej stacji pomiarowej są udostępniane na ogólnodostępnej 

stronie IMGW – www.pogodynka.pl.  

W 2018 roku największe zagrożenie powodziowe wystąpiło na rzece Wkrze 

– w gminach Sochocin i Joniec oraz na rzece Sonie – gmina Nowe Miasto. Rzeka Wisła 

przepływająca przez teren gm. Czerwińsk nad Wisłą w 2018 roku nie stworzyła zagrożenia 

powodziowego. Poziom wody w rzece utrzymywał się w stanach średnich i niskich. 

W budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Popiełuszki 14 znajduje się powiatowy 

magazyn przeciwpowodziowy. Zgromadzenie sprzętu przeciwpowodziowego w jednym 

miejscu, ułatwia i usprawnia proces jego dystrybucji w przypadku wystąpienia zagrożenia 

http://www.pogodynka.pl/
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powodziowego na terenie powiatu. Powierzchnia magazynowa zapewnia również właściwe 

warunki przechowywania w/w sprzętu. 

Starostwo Powiatowe w Płońsku w miarę możliwości dokonuje zakupu sprzętu 

przeciwpowodziowego. W 2018 roku nie było potrzeby uzupełnienia zapasów materiałów 

przeciwpowodziowych 

Poważnym zagrożeniem dla mieszkańców gminy Czerwińsk nad Wisłą jest zły stan 

techniczny wałów przeciwpowodziowych chroniących dolinę Wychódźc – Wilkówiec. 

Administratorem wałów jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W związku ze 

zmianą Prawa Wodnego przeciągają się procedury związane z realizacją tej inwestycji. 
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XII OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

W trosce o jak najlepszy poziom ochrony środowiska naturalnego Rada Powiatu 

Płońskiego  Uchwałą Nr XLIII/250/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. przyjęła Program Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Płońskiego do 2023 roku.  

 

 Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego do 2023 roku.  

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego definiuje cele średniookresowe 

i krótkookresowe, w które wpisują się w konkretne działania i przedsięwzięcia. Należy 

zauważyć, że plany, założone w 2017 roku przez gminy i powiat, nie zawsze mogą być 

zrealizowane głównie ze względu na brak środków finansowych, szczególnie przy założeniu 

pozyskania funduszy zewnętrznych.  

Analizując poszczególne cele Programu na terenie powiatu w roku 2018 realizowane 

były następujące działania i przedsięwzięcia:  

1) Cel 1  Poprawa jakości powietrza na terenie Powiatu Płońskiego:  

 działania inwestycyjne realizowane przez powiat i gminy w zakresie budowy, przebudowy 

dróg powiatowych i gminnych oraz budowy ścieżek rowerowych,  

 działania gmin Powiatu Płońskiego w zakresie uzyskania wsparcia finansowego 

z Programu ,,Czyste Powietrze" do wymiany kotłów paleniskowych oraz kontroli 

w zakresie spalania odpadów i monitoringu jakości powietrza, 

 działania informacyjne prowadzone przez powiat w zakresie szkodliwości spalania 

odpadów, 

 działania edukacyjne poprzez emisję filmu – laureata konkursu przeprowadzonego przez 

Powiat Płoński  "Kochaj dzieci nie pal śmieci" – przed seansami filmowymi w MCK 

Płońsk, 

 deklaracja współpracy z Ministerstwem Środowiska w zakresie zapewnienia miejsca pracy 

dla oddelegowanego pracownika WFOŚIGW, którego zadaniem będzie informowanie 

i udzielanie pomocy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z programu ,,Czyste 

powietrze", 

 działania administracyjne związane z wydawaniem pozwoleń na emisje gazów i pyłów 

oraz kontrola wcześniej wydanych decyzji. 

2) Cel 2  Ochrona przed nadmiernym hałasem: 
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 działania administracyjne powiatu w zakresie wydawania decyzji ustalających 

dopuszczalny poziom hałasu,  

 działania interwencyjne powiatu  we współpracy z WIOŚ  polegające na ustaleniu poziomu 

emisji hałasu.  

3) Cel 3 Monitoring i utrzymanie poniżej poziomu dopuszczalnego promieniowania 

elekromagnetycznego: 

 działania administracyjne – przyjmowanie zgłoszeń i wyników badań pomiarów pól 

instalacji emitujących pole elekromagnetyczne (stacje telefonii komórkowych).  

4) Cel 4 Poprawa jakości wód na terenie Powiatu Płońskiego:  

 monitorowanie stanu czystości wód w rzekach, 

 niezwłoczne reagowanie na problemy okresowych zanieczyszczeń i zatruć rzek, 

zbiorników wodnych - współpraca z WIOŚ oraz PGW Wody Polskie, kontrole w zakładach 

pracy na terenie Płońska i Raciąża, skierowanie doniesienia do prokuratury,   

 współpraca z WIOŚ, PGW Wody Polskie oraz Gminą Miasto Płońsk w zakresie 

rozwiązania problemu zanieczyszczonego Kanału Piaski.   

5) Cel 5 Rozwój i dostosowanie instalacji i urządzeń służących zrównoważonej gospodarce 

wodno-ściekowej: 

 działania realizowane w ramach budowy i przebudowy dróg gminnych i powiatowych - 

instalacje odwadniające dróg, kanalizacja deszczowa, montaż osadników i separatorów.   

6) Cel 6 Ochrona gleb przed degradacją na terenie Powiatu Płońskiego:  

 działania administracyjne powiatu z zakresu rekultywacji gruntów: wydawanie decyzji 

nakładających obowiązek wykonania rekultywacji na terenach zdegradowanych, coroczna  

kontrola prowadzonych prac, wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji, 

 działania prewencyjne powiatu w zakresie kontroli wyrobisk pod kątem nielegalnego 

składowania odpadów w wyrobiskach i współpraca z gminami, Okręgowym Urzędem 

Górniczym  i WIOŚ, 

 działania administracyjne powiatu w zakresie gospodarki odpadami – decyzje na zbieranie 

i przetwarzanie odpadów,  

 działania administracyjne powiatu w zakresie kontroli planowej i interwencyjnej w zakresie 

realizacji decyzji gospodarki odpadami, 

 działania informacyjne dla przedsiębiorców i edukacyjne dla mieszkańców związane 

z gospodarką ,,odpadową",   

 współpraca powiatu ze stowarzyszeniami ekologicznymi działającymi na terenie powiatu.  
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7) Cel 7  Podejmowanie działań z zakresu ochrony przyrody: 

 działania administracyjne związane z wydawaniem decyzji na wycinkę drzew z terenów 

będących własnością gmin,  

 wprowadzenie powszechnego obowiązku dla gmin dokonania kompensacji przyrodniczej 

w postaci nasadzeń zastępczych w decyzjach na wycinkę drzew, 

 działania administracyjne związane z wydawaniem decyzji z zakresu gospodarki leśnej 

w lasach prywatnych.  

8) Cel 8  Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych:  

 współpraca Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z przedsiębiorcami i jednostkami 

ratowniczymi z terenu powiatu w zakresie  przeciwdziałania awariom, w tym ćwiczenia 

w terenie przygotowujące do właściwych zachowań w przypadku zagrożenia 

i wypracowanie procedur postępowań. 

9) Cel 9 Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu płońskiego:  

 szeroka współpraca powiatu z mediami i mieszkańcami w przypadku wystąpienia konfliktu, 

czy też potencjalnego zagrożenia środowiska,  

 niezwłoczna reakcja powiatu na wszelkie sygnały i informacje o potencjalnych 

zagrożeniach środowiska.  

 W 2018 roku Powiat Płoński ściśle współpracował ze Społeczną Strażą Rybacką oraz 

Kołami Łowiecki, z działalności których Rada Powiatu przyjęła sprawozdania. 

 

 Rolnictwo, leśnictwo i ochrony środowiska. 

W 2018 roku zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska były 

realizowane przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Płońsku.  

Do podstawowych obowiązków Wydziału należało:  

1. Prowadzenie spraw w zakresie produkcji rolnej, ochrony zwierząt, rybactwa śródlądowego 

wynikających z ustawy kompetencyjnej i innych przepisów szczególnych, w tym 

w szczególności: 

1) prowadzenie rejestru roślin i zwierząt chronionych na mocy konwencji 

o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych 

wyginięciem – wydano 1 zaświadczenie; 

2) wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących 

własnością gminy – wydano 84 decyzje; 
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3) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew przy torach kolejowych ograniczających 

widoczność – wydano 1 decyzję; 

4) rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb – wydano 30 zaświadczeń;  

5) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego – wydano 132 karty 

wędkarskie.  

2. Realizowanie zadań w zakresie  leśnictwa wynikających z ustawy o lasach i innych 

przepisów szczególnych, w tym w szczególności:  

1) określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów nie stanowiących własności 

Skarbu Państwa – wydano 2 decyzje; 

2) wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności 

Skarbu Państwa - wydano 2 decyzje; 

3) wydawanie decyzji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów 

porolnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa – wydano 1 decyzję; 

4) wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny - wydano 1 decyzję; 

5) wydawanie zaświadczeń, czy dana nieruchomość objęta jest opracowaniem 

uproszczonego planu urządzania lasu – wydano 1 117 zaświadczeń. 

3. Realizowanie zadań z zakresu ustawy – Prawo łowieckie, a w szczególności: 

1) wydawanie i cofanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie i utrzymanie chartów – 

wydano 1 decyzję; 

2) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny – wydano 

1 decyzję; 

3) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych – naliczono dzierżawę 22 kołom 

łowieckim; 

4. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy – Prawo ochrony  środowiska oraz z zakresu ustawy 

o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w tym w szczególności: 

1) wydawanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza – wydano 5 decyzji; 

2) wydawanie pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie określonych instalacji oraz 

zmian w pozwoleniach zintegrowanych - wydano 4 decyzje; 

3) przyjmowanie zgłoszeń instalacji – przyjęto 41 zgłoszenia; 

4) wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie środowiska do stanu właściwego oraz 

ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowiska – wydano 1 decyzję; 
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5) opiniowanie przez Zarząd Powiatu Płońskiego gminnych programów ochrony 

środowiska – zaopiniowano 3 projekty programów ochrony środowiska (dla gmin: 

Załuski, Baboszewo oraz Płońsk); 

6) opiniowanie decyzji środowiskowych dla instalacji wymagających pozwoleń 

zintegrowanych, dla których organem właściwym jest starosta – wydano 3 opinie; 

7) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów 

szczególnych – udzielono 14 informacji o środowisku oraz informacji publicznej, 

przyjęto 9 sprawozdań z pomiarów emisji gazów lub pyłów do powietrza oraz z badań 

hałasu. 

5. Realizowanie zadań z zakresu ustawy o odpadach oraz z zakresu ustawy o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym w szczególności: 

1) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów – wydano 3 decyzje; 

2) wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbierania, transportu, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów – wydano 6 decyzji; 

3) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów 

szczególnych – udzielano na bieżąco informacji na temat przepisów ustawy oraz 

sposobu przygotowywania wniosków, przyjęto 5 zestawień o odpadach. 

6. Realizowanie zadań z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym 

w szczególności: 

1) wydawanie decyzji ustalającej kierunek rekultywacji i zagospodarowania gruntów - 

wydano 14 decyzji; 

2) wydawanie decyzji uznającej rekultywacje i zagospodarowanie gruntów za zakończone 

– wydano 2 decyzje;  

3) prowadzenie kontroli w zakresie poprawności prowadzenia rekultywacji 

i zagospodarowania gruntów – przeprowadzono 23 kontrole; 

4) przyjmowanie informacji na temat zmian w prowadzonych rekultywacjach na terenie 

powiatu – przyjęto 20 informacji na temat zmian w zakresie gruntów podlegających 

rekultywacji. 

7. Realizacja zadań wynikających z zakresu ustawy o systemie monitorowania 

i kontrolowania jakości paliw, w tym w szczególności:  

1) wydawanie zaświadczeń, czy instalacja jest instalacją inną niż instalacja spalania 

o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW, opalana paliwem stałym – wydano 

2 zaświadczenia. 

8. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne, a w szczególności 
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1) sprawowanie nadzoru nad spółkami wodnymi – uczestniczono w 7 Walnych 

Zgromadzeniach Delegatów Spółek Wodnych oraz przyjęto 60 uchwał Walnych 

Zgromadzeń Delegatów Spółek Wodnych; 

2) zamieszczanie obwieszczeń Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 

zamieszczono na BIP i tablicy ogłoszeń urzędu oraz odesłano po okresie wywieszenia 

45 obwieszczeń PGW WP. 

9. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a w szczególności:  

1) wydawanie, zmiana, wygaszanie koncesji na wydobywanie kopalin – wydano 3 decyzje 

oraz 1 decyzję w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji; 

2) zatwierdzanie projektów robót geologicznych – wydano 7 decyzji zatwierdzających 

projekty robót geologicznych, w tym 3 projekty robót hydrogeologicznych oraz 

4 projekty robót geologicznych w celu udokumentowania złoża kopaliny; 

3) zatwierdzanie dokumentacji geologicznych – wydano 11 decyzji zatwierdzających 

dokumentacje geologiczne, w tym 8 dokumentacji hydrogeologicznych oraz 

3 dokumentacji złóż kopalin; 

4) przekazano innym organom administracji geologicznej 11 dokumentacji; 

5) przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu 

wykorzystania ciepła Ziemi – przyjęto  3  zgłoszenia projektów robót geologicznych, 

nie zgłoszono sprzeciwu; 

6) przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych przyjęto i przekazano innym 

organom geologicznym 1 dokumentację geologiczną; 

7) wydawanie decyzji w sprawie określenia opłaty eksploatacyjnej – przyjęto 

59 informacji dotyczących opłat za wydobytą kopalinę; 

8) przyjmowanie i analiza informacji dotyczących zmian w zasobach złóż kopalin -  

przyjęto 28 informacji dotyczących zmian w zasobach złóż kopalin; 

9) prowadzenie archiwum geologicznego – przyjęto i zarejestrowano 16 dokumentacji 

geologicznych. 

10. Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

a w szczególności:  

1) uzgadnianie projektów studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy – milcząco zaakceptowano 1 projekt studium; 

2) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 

wydano 1 postanowienie opiniujące projekt MPZP; 
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3) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy - uzgodniono 5 decyzji o warunkach 

zabudowy. 

11. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

– zamieszczono 4 karty informacyjne.  

 

 Wnioski, informacje i rekomendacje z zakresu zadań powiatu w ochronie środowiska 

wskazane przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zwraca uwagę na konieczność 

wypracowania w roku 2019 zasad współpracy z Wydziałem Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami w zakresie wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków, 

podziału nieruchomości w wyniku opracowania i przyjęcia nowych Uproszczonych Planów 

Urządzania Lasów (UPUL). W 2020 i 2021 roku  (w zależności od gminy) utracą ważność 

UPUL. W wyniku opracowania nowych planów powstanie potrzeba wprowadzenia zmian 

w Ewidencji Gruntów i Budynków. Zmiany w EGiB poprzedza operat klasyfikacyjny 

i stosowna decyzja dotycząca zmian. Doświadczenie przy opracowywaniu poprzednich UPUL 

wykazało, że w okresie od zatwierdzenia UPUL do wprowadzenia w zmian w EGiB 

dokonywane były m.in. podziały geodezyjne, w konsekwencji udzielane były przez wójtów 

decyzje o warunkach zabudowy, dalej pozwolenia na budowę. W rezultacie nie wszystkie 

założenia UPUL zostały wprowadzone. Dlatego w roku 2018 dla Gminy Joniec (wszystkie 

obręby) zdecydowano o wprowadzeniu aneksów w UPUL dla działek, które miały pozwolenia 

na budowę – ich niewykonanie mogło skutkować odszkodowaniami dla ich właścicieli.  

W roku 2018 wrosła liczba drzew w obrębie pasów drogowych, na które gminy powiatu 

wnioskowały o pozwolenie na wycinkę. Ten wzrost wynika ze zwiększonej liczby inwestycji 

drogowych w zakresie remontów i przebudowy. Praktyka stosowana przez Wydział to 

nałożenie kompensacji przyrodniczej w postaci nasadzeń zastępczych. Do tej pory była to 

kompensacja ilościowa – 1 drzewo nasadzenia zastępczego za 1 drzewo usunięte. Od 2019 roku 

rekomendujemy kompensacje objętościowe, a nie ilościowe (obwód usuniętego drzewa 

podzielony na obwód młodej sadzonki będzie stanowił ilość sztuk do nasadzeń zastępczych). 

Ta rekomendacja jest zgodna z przepisami, a u jej podłoża leży troska o ochronę środowiska, 

chociaż jej realizacja oznacza większy czas niezbędny na kontrolę nasadzeń zastępczych 

i wyższe wydatki na ten cel z budżetów gminnych. 



111 

 

W roku 2018 stwierdzono zwiększenie w porównaniu do lat poprzednich oczekiwań 

społecznych w zakresie działań samorządu powiatowego w zakresie ochrony środowiska,  

w szczególności przed hałasem, zanieczyszczeniami i odorami.  
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XIII WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PROMOCJA 

 

W 2018 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była przez 

Zarząd Powiatu Płońskiego na wielu płaszczyznach, przybierając formy finansowe 

i pozafinansowe. Opierała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i poszanowania interesów partnerów 

współpracy. 

 

 Realizacja Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2018. 

Program Współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 

2018 został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Płońskiego Nr XLI/228/2017 w dniu 

29 listopada 2017 r.  

Program ten wytyczył główne kierunki określając cele, zasady, formy i zakres 

współpracy organów samorządowych z organizacjami pozarządowymi. 

 Finansowe wsparcie organizacji pozarządowych w 2018 roku odbywało się poprzez 

wspieranie zadań publicznych.  

Powiat Płoński corocznie w uchwale budżetowej określa wysokość środków 

finansowych, przeznaczonych na realizację ww. zadań. W 2018 roku była to kwota 

296 452,00 zł. 

  W 2018 roku Zarząd Powiatu Płońskiego ogłosił 3 konkursy ofert na realizację zadań 

publicznych. Ogłoszenia o konkursach były podane do publicznej wiadomości, zgodnie 

z założeniami programu współpracy oraz ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie.  

Pierwszym z nich był otwarty konkurs ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej. Na realizację tego zadania Zarząd przeznaczył łącznie środki w wysokości 

121 452,00 zł, tj. po 60 726,00 zł na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach: 

w  Naruszewie i w Nowym Mieście. 

 Drugim był otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury 

fizycznej, zawierający realizację następujących zadań:  

1) Organizację rywalizacji sportowej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 

i ponadgimnazjalnych powiatu płońskiego. 

2) Organizację rywalizacji sportowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

płońskiego. 
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3) Organizację szkoleń, obozów sportowych, treningów i/lub rywalizacji sportowej dla dzieci, 

młodzieży i/lub dorosłych. 

4) Promocję zdrowego stylu życia poprzez zajęcia i /lub imprezy sportowo-rekreacyjne. 

Na realizację ww. zadań w 2018 roku Zarząd Powiatu Płońskiego przeznaczył kwotę 

w wysokości 105 000,00 zł. 

Trzeci konkurs ofert obejmował realizację zadań publicznych z zakresu pomocy 

społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia i zawierał następujące zadania: 

1) Organizację terapii niepełnosprawnych zamieszkujących na obszarze powiatu płońskiego, 

w tym rehabilitację, terapię, profilaktykę niepełnosprawności i inwalidztwa. 

2) Wspieranie inicjatyw prozdrowotnych dla mieszkańców powiatu płońskiego. 

Na realizację ww. zadań w 2018 roku Zarząd Powiatu Płońskiego przeznaczył kwotę 

w wysokości 70 000,00 zł, w tym: 60 000,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej oraz 10 000,00 zł z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

Zarząd Powiatu Płońskiego dokonał następującego podziału środków finansowych 

pomiędzy poszczególne organizacje: 

 

Tabela nr 25. Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotację na realizację zadań publicznych 

w 2018 r.: 

  

 

Lp. 

 

 

Nazwa 

stowarzyszenia 

 

 

Rodzaj zadania 

 

 

Nazwa zadania 

Kwota 

przyznanej 

i wykorzystanej 

dotacji 

w 2018r. 

 

 

1. 

Fundacja TOGATUS 

PRO BONO 

w Olsztynie 

Udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej  w 

Naruszewie 

Udzielanie 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej  

w Naruszewie 

 

60 726,00 zł 

 

2. 

Fundacja TOGATUS  

PRO BONO 

w Olsztynie 

 

Udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej w 

Nowym Mieście 

Udzielanie 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej  w Nowym 

Mieście 

 

 

60 726,00 zł 

 

3. 

Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy 

w Płońsku 

 

Organizacja rywalizacji 

sportowej dla uczniów 

szkół podstawowych 

i gimnazjów  powiatu 

płońskiego 

Organizacja 

rywalizacji sportowej 

dla uczniów szkół 

podstawowych 

i gimnazjów  

powiatu płońskiego 

 

25 000,00 zł 

24 226,56 zł 

 

4. 

 

Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy 

w Płońsku 

Organizacja rywalizacji 

sportowej dla uczniów 

szkół 

Organizacja 

rywalizacji sportowej 

dla uczniów szkół 

 

15 000,00zł 

14 993,00 zł 
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 ponadgimnazjalnych 

powiatu płońskiego 

ponadgimnazjalnych 

powiatu płońskiego 

 

5. 

 

 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy „Durasan” 

  w Płońsku 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych 

Organizacja szkoleń, 

obozów 

sportowych, 

treningów dla dzieci, 

 młodzieży 

i dorosłych 

 

 

19 000,00 zł 

 

6. 

Płońskie 

Towarzystwo 

Siatkówki „PTS 

Płońsk” w Płońsku 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych 

 

4 500,00 zł 

 

 

7. 

Parafialny 

Uczniowski  

Klub Sportowy 

„MAKSYMILIAN”

w Płońsku 

Promocja zdrowego 

stylu życia poprzez 

zajęcia i/lub imprezy 

sportowo-rekreacyjne 

Spędzanie wolnego 

czasu – zdrowo- 

kulturalnie 

i sportowo 

 

11 000,00 zł 

 

8. 

Uczniowski Klub 

Sportowy przy 

Szkole Podstawowej 

Specjalnej w Płońsku 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych 

Organizacja 

Powiatowego 

Turnieju w Tenisie 

Stołowym dla dzieci 

oraz młodzieży 

z placówek 

kształcenia 

specjalnego 

 

3 000,00 zł 

2 998,68 zł 

 

9. 

Płońska Akademia 

Futbolu w Płońsku 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych 

Organizacja edukacji 

piłkarskiej 

oraz rywalizacji 

sportowej dla dzieci, 

młodzieży szkolnej 

oraz dorosłych 

 

 

4 000,00 zł 

 

10. 

Football Academy 

Płońsk 

Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 

w Płońsku 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych 

 

Festiwal Sportu 

z okazji Dnia 

Dziecka Szkółki 

Football Academy 

Płońsk dla dzieci 

i młodzieży z terenu 

powiatu płońskiego 

 

 

 5 000 ,00 zł 

 

11. 

Płońskie 

Stowarzyszenie 

Brydża Sportowego 

„Impas” w Płońsku 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych 

 

Mistrzostwa Powiatu 

w Brydżu 

Sportowym 

 

1 500,00 zł 

 

12. 

Klub Biegacza im. 

Piotra Sękowskiego 

w Płońsku 

 

Promocja zdrowego 

stylu życia poprzez 

zajęcia i/lub imprezy 

sportowo-rekreacyjne 

Promocja zdrowego 

stylu życia poprzez 

zajęcia i/lub imprezy 

 

3 500,00 zł 
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 sportowo-

rekreacyjne 

 

13. 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Korsarz” 

w Płońsku 

 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych 

Organizacja 

zawodów 

sportowych 

w zakresie pływania  

 

3 000,00 zł 

2 999,68 zł 

 

14. 

Football School 

Płońsk w Płońsku 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych 

Udział w 

rozgrywkach 

ligowych piłki 

nożnej dzieci 

i młodzieży 

 

2 000,00 zł 

 

15. 

Parafia Rzymsko-

Katolicka św. 

Michała Archanioła 

w Płońsku w Płońsku 

Promocja zdrowego 

stylu życia poprzez 

zajęcia i/lub imprezy 

sportowo-rekreacyjne 

Zawody sportowe 

podczas III Zjazdu 

Dzieci i Młodzieży 

 

2 500,00 zł 

 

  

16. 

Ludowy Klub 

Sportowy „Błękitni 

Raciąż” w Raciążu 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych 

 

 

6 000,00 zł 

5 936,00 zł 

 

17. 

Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 

„Bądźmy Razem” 

w Płońsku 

Organizacja terapii 

niepełnosprawnych 

zamieszkujących na 

obszarze powiatu 

płońskiego 

 w tym: rehabilitacja, 

terapia, profilaktyka 

niepełnosprawności 

i inwalidztwa 

Opieka i rehabilitacja 

niepełnosprawnych 

poprzez zajęcia 

świetlicowe 

 17 000,00 zł 

 

18. 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób 

z Dysfunkcjami 

Rozwoju 

„SPADOCHRON” 

w Płońsku 

Organizacja terapii 

niepełnosprawnych 

zamieszkujących na 

terenie powiatu 

płońskiego,  w tym: 

rehabilitacja, terapia, 

profilaktyka 

niepełnosprawności 

i inwalidztwa 

Niepełnosprawność 

i inwalidztwo nie 

wyklucza z życia  

społecznego 

  

18 000,00 zł 

 

19. 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Koło Pomocy 

Dzieciom 

i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

Ruchowo w Płońsku 

 

Organizacja terapii 

niepełnosprawnych 

zamieszkujących na 

terenie powiatu 

płońskiego,  w tym: 

rehabilitacja, terapia, 

profilaktyka 

niepełnosprawności 

i inwalidztwa 

Rehabilitacja 

i terapia zajęciowa 

w Towarzystwie 

Przyjaciół  Dzieci 

Kole Pomocy 

Dzieciom 

i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

Ruchowo w Płońsku 

 

 

17 000,00 zł 
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20. 

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów 

i Inwalidów, Oddział 

Rejonowy w Płońsku 

Organizacja terapii 

niepełnosprawnych 

zamieszkujących na 

terenie powiatu 

płońskiego, w tym: 

rehabilitacja, terapia, 

profilaktyka 

niepełnosprawności  

i inwalidztwa 

Organizacja turnusu 

rehabilitacyjno-

wypoczynkowego 

z zajęciami 

sportowo-

rekreacyjnymi 

 

 

8 000,00 zł 

Źródło: Wydział Ogólno-Administracyjny i Promocji Starostwa Powiatowego w Płońsku. 

 

Łączna kwota planowanych dotacji na współpracę z organizacjami pozarządowymi 

wynosiła 296 452,00 zł, w tym z zakresu:  

 udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – 121 452,00 zł, 

 kultury fizycznej – 105 000,00 zł, 

 pomocy społecznej  oraz  promocji i ochrony zdrowia – 70.000,00 zł (w tym: 60.000,00 

zł na pomoc społeczną osobom niepełnosprawnym i 10.000,00 zł na promocję i ochronę 

zdrowia). 

Po rozstrzygnięciu konkursów łączna kwota przyznanych dotacji na realizację 

ww. zadań wyniosła 286.452,00 zł (na zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia nikt nie 

złożył oferty). 

Wykorzystana kwota dotacji na realizację zadań w 2018 roku ogółem wyniosła 

285 605,92 zł, w tym: z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosła 

121 452,00zł, z zakresu kultury fizycznej - 104.153,92 zł, a z zakresu pomocy społecznej 

osobom niepełnosprawnym i promocji zdrowia - 60.000,00 zł. 

Od dnia 26 września do dnia 20 października 2018 r. przeprowadzono konsultacje 

społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2019. Konsultacje przeprowadzono w formie otwartego spotkania 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych. W dniu 8 października 2018 r. odbyło się 

spotkanie w Starostwie Powiatowym w Płońsku. Zarząd Powiatu Płońskiego na posiedzeniu 

w dniu 22 października 2018 r. zapoznał się z wynikami konsultacji społecznych i przyjął ich 

wyniki.  

Uchwałą Nr LV/311/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku uchwalono Program 

współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Ogłoszono trzy 

konkursy ofert: 

1) Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.  
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2) Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 

w 2019 r.  

3) Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 

w 2019 r.  

W 2018 roku współpraca pozafinansowa Powiatu Płońskiego z organizacjami 

pozarządowymi przebiegała w następujący sposób: 

1) Na stronie internetowej www.powiat-plonski.pl w zakładce pn. „organizacje pozarządowe” 

zamieszczane były aktualności dotyczące współpracy powiatu płońskiego z organizacjami 

pozarządowymi. Znajdowały się w niej również: informacje o ogłoszeniach, szkoleniach, 

ciekawych inicjatywach, informacje o konkursach ofert i ich rozstrzygnięciach. 

Zamieszczane są także Programy Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi (począwszy od roku 2010 roku). 

2) Starosta Płoński obejmował patronatem inicjatywy organizowane przez organizacje 

pozarządowe oraz udzielał pisemnych rekomendacji organizacjom, przyczyniając się w ten 

sposób do ich promocji. 

3) Powiat Płoński w 2018 roku realizując Program Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi wspierał inicjatywy organizacji pozarządowych i obejmował honorowe 

patronaty. Były to następujące wydarzenia kulturalne i sportowe: 

 I Bieg Powstania Styczniowego zorganizowany w dniu 21 stycznia w Kucharach 

Żydowskich przez Stowarzyszenie Aktywnie Zakręceni im. Marka Kasprzaka i Zarząd 

Rejonowy w Płońsku Polskiego Czerwonego Krzyża, 

 Spotkanie z hodowcami podsumowujące wyniki oceny wartości użytkowej bydła 

mlecznego za rok 2017 zorganizowane w dniu 5 marca przez Mazowiecki Związek 

Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polską Federację Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka Region Oceny Parzniew, 

 Obchody Światowych Dni Świadomości Autyzmu Płońsk 2017 zorganizowane 

w dniach: 5 - 7 kwietnia przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju  

„Spadochron” w Płońsku i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Płońsku - 

Honorowy Patronat Starosty, 

 Ogólnopolskie Otwarte Zawody Spinningowe pn. „Kleń Wkry 2018” na odcinku Wkry 

od Sochocina do Borkowa zorganizowane przez Koło Wędkarskie w Nowym Mieście 

w dniu 22 kwietnia,  

http://www.powiat-plonski.pl/
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 Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Płońskiego zorganizowane w maju przez Koło 

Wędkarskie w Płońsku,  

 Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy zorganizowane w dniu 18 maja przez 

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Płońsku, 

 Piknik Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej 

w Gralewie Starym, 

 Konkurs Krasomówczy „O Laur Sarbiewskiego” zorganizowany przez Stowarzyszenie 

Academia Europaea Sarbieviana z Sarbiewa i Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku w miesiącu 

czerwcu, 

  „Czerwińskie Spotkania z historią i kulturą średniowiecza” zorganizowane przez 

Stowarzyszenie Nasz Czerwińsk nad Wisłą w Czerwińsku w dniach 30 czerwca – 

1 lipca,  

 Zawody Wędkarskie dla dzieci i dorosłych zorganizowane w czerwcu i w sierpniu przez 

Koło Nr 55 „Certa” w Czerwińsku oraz Mazowiecki Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego,  

 „Śniadanka na trawie” zorganizowane przez Fundację „Odzyskać Radość” z Bogurzyna 

przy ogródku jordanowskim w Płońsku w dniu 12 sierpnia, 

 Festyn Rodzinny „Pożegnanie lata” zorganizowany w Goławinie przez Stowarzyszenie 

„Razem dla Wsi” z Goławina w dniu 16 września, 

 IX Kolarskie Kryterium Uliczne Płońskiej Solidarności zorganizowane we wrześniu 

przez Oddział NSZZ „Solidarność” w Płońsku Region Płocki, 

 Wieczór Wigilijny dla Zasłużonych Krwiodawców zorganizowany w dniu 19 grudnia 

przez Oddział Rejonowy w Płońsku Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie, 

 Rejonowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK dla 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Płońskiego. Olimpiada została 

zorganizowana w dniu 14 grudniu przez Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Płońsku, 

 Grand Prix Płońska 2017 w Brydżu Sportowym zorganizowane przez Płońskie 

Stowarzyszenie Brydża Sportowego „Impas” w Płońsku w grudniu. 

Powiat Płoński był również na przełomie 2017 i 2018 roku organizatorem konkursu 

„Wolontariusz Powiatu Płońskiego Roku 2017”. W dniu 30 stycznia 2018 r. podczas spotkania 

noworocznego wręczono nagrody laureatom tego konkursu. Konkurs zorganizowano 

w 2 kategoriach: wolontariusz działający na rzecz społeczności lokalnej oraz organizacja 

działająca na rzecz społeczności lokalnej. Wpłynęło 11 wniosków. W dniu 8 stycznia 2018 r. 
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Powiatowa Komisja Konkursowa przyznała 2 tytuły „Wolontariusza Powiatu Płońskiego Roku 

2017” oraz 5 wyróżnień.  

Ponadto w 2018 roku w ramach promocji powiatu wydatkowano środki na organizację 

i współudział w organizacji: 

 Marszu Gwiaździstego – rowerem przez Powiat Płoński, 

 Powiatowego Dnia Dziecka w Płońsku, 

 Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,  

 Spotkania z Mikołajem dla rodzin zastępczych, 

 Festiwalu Piosenki w DPS w Karolinowie,  

 Koncertu pt. „Ta co pan buja, ta ja zy Lwowa” , 

 Koncertu pt. „Kobieta w Niepodległej”,  

 Koncertu pt. „Szmonces warszawski, czyli Gwircmany w Płońsku”,  

 II Powiatowego Konkursu Matematycznego,  

 Konkursu Krasomówczego „O laur Sarbiewskiego”,  

 Biegu „100 km na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości” , 

 Parady Niepodległości, 

 Niepodległościowego Biegu Przełajowego w Jońcu,  

 Koncertu „Mazowsze w sercu Niepodległej”,  

 Koncertu „20 lat powiatu płońskiego”,  

 XIX Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem, 

 Biegu Powstania Styczniowego w Kucharach Żydowskich, 

 XV lecia Szkoły Muzyki i Tańca Nutka w Płońsku, 

 Festiwalu Muzyki Tanecznej w Raciążu, 

 Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem, 

 Wydarzenia „Most Jagiełły – Czerwińskie spotkania z historią…” w Czerwińsku nad Wisłą, 

 V Jarmarku Raciąskiego i II Miejsko-Gminnych Dożynek Parafialnych 2018 w Raciążu, 

 Obchodów 98. Rocznicy Bitwy Arcelińskiej, 

 XIII Gminnych Płońskich Dożynek, 

 Marszu kondycyjnego Joniec – Nowe Miasto, 

 Biegu Niepodległości, 

 Spotkania wigilijnego dla Honorowych dawców Krwi, 

 Miejsko-gminnego spotkania wigilijnego dla mieszkańców Raciąża. 
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 Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. 

W 2018 roku Zarząd Powiatu podjął również inne działania z zakresu promocji Powiatu 

Płońskiego w szczególności poprzez: 

 zakup i przekazanie nagród, pucharów i trofeów sportowych od Starosty Płońskiego dla 

zwycięzców konkursów i zawodów organizowanych lub współorganizowanych przez 

powiat, 

 wykonanie materiałów, kalendarzy i gadżetów promocyjnych powiatu (bannery, gadżety, 

okładki, ramki, itp.), 

 opracowanie, druk i kolportaż 2 numerów biuletynu „Powiat Płoński. Blisko i po drodze”, 

 produkcję spotu edukacyjnego przeciwdziałającego narkomanii, 

 wydanie publikacji „20 lat Powiatu Płońskiego”. 

 

Dotychczasowa współpraca Zarządu Powiatu Płońskiego z organizacjami 

pozarządowymi, licznie działającymi i podejmującymi szereg cennych inicjatyw na rzecz 

społeczności lokalnej, stanowiła istotny wkład w realizację i promocję zadań stawianych przed 

samorządem powiatowym.  

Podejmowane działania, ze strony organizacji pozarządowych i powiatu, będą 

kontynuowane i rozwijane w kolejnych latach, poprzez wdrażanie nowych inicjatyw 

i aktywności.  

Działania promocyjne były prowadzone wielotorowo i kierowane były do różnych grup 

adresatów. Wykonano znacznie więcej działań niż zakładano w planie. Przy organizacji 

różnego rodzaju wydarzeń bardzo dobrze układała się współpraca z samorządami gminnymi, 

np. z miastem Płońsk i gminami: Płońsk, Sochocin, Dzierzążnia oraz instytucjami, 

np.: z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. w Płońsku, Miejskim Centrum Kultury w Płońsku, 

Komendą Powiatową Policji w Płońsku. Informacja o działaniach Zarządu była na bieżąco lub 

w miarę potrzeb przekazywana do lokalnych mediów, a także zamieszczana na stronie 

internetowej i BIP-ie powiatu.  

Budżet na działania promocyjne był wydatkowany w sposób oszczędny i gospodarny. 

Na obchody 20.lecia powiatu pozyskano kwotę 20 000,00 zł z budżetu Województwa 

Mazowieckiego. Pracownicy oddziału promocji chętnie angażowali się zarówno osobiście, jak 

i poprzez prywatny wkład rzeczowy (np. dekoracje kwiatowe na stoisko powiatu podczas MDR 

na Poświętnem, transport prywatny) w organizację imprez kulturalnych, sportowych, 

obchodów świąt narodowych.  



121 

 

XIV OCHRONA PRAW KONSUMENTA 

 

Zadania z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w 2018 roku realizował 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów.  

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do zadań 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów należą w szczególności: 

 udzielanie konsumentom bezpłatnych porad i informacji prawnej w zakresie ochrony 

interesów konsumentów, 

 występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów, 

 składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego 

w zakresie ochrony interesów konsumentów, 

 wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do 

toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, 

 współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, 

organizacjami konsumenckimi, regulatorami rynku tj.: UKE, URE, KNF poprzez 

przekazywanie wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony 

konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez te instytucje, 

 edukacja konsumencka. 

 W 2018 r. rzecznik udzielił pomocy prawnej w 1013 sprawach. Pomoc obejmowała 

skargi konsumenckie (961 spraw) oraz wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach 

konsumentów (52), w tym 

 porady osobiste i telefoniczne – 955, 

 porady mailowe i pisemne – 6,  

 wystąpienia do przedsiębiorców – 52.  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w 2018 roku udzielał pomocy konsumentom 

w formie porad telefonicznych, porad osobistych w biurze rzecznika, porad pisemnych bądź 

informacji pisemnych. Udzielona pomoc polegała na sporządzaniu reklamacji, odstąpień od 

umowy, odwołań, wezwań do zapłaty, pism przedprocesowych, zawezwań do próby ugodowej, 

mediacji, udostępniania konsumentom materiałów edukacyjnych i informacyjnych oraz 

edukacji konsumenckiej.  

W 2018 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów skierował 52 pisemne wystąpienia 

do przedsiębiorców w imieniu konsumentów i na ich rzecz, z zakresu:  
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1) usług: 

 usługi telekomunikacyjne – 5, 

 usługi dostawy energii elektrycznej i gazu –  4, 

 usługi edukacyjne – 1, 

 usługi turystyczne – 2, 

 usługi ubezpieczeniowe –  2, 

 usługi konserwacji i naprawy pojazdów i innych środków transportu – 1, 

 inne – 1. 

2) umów sprzedaży: 

 artykuły wyposażenia wnętrz, meble – 5, 

 urządzenia gospodarstwa domowego, elektroniczne, sprzęt komputerowy – 8, 

 obuwie i odzież – 22, 

 inne – 1. 

Tematyka skarg wpływających do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2018 roku 

przedstawia się następująco:  

1. Sprawy związane z wadliwością świadczonych usług: 

1) usługi telekomunikacyjne – skargi dotyczyły nowych umów zawartych przez 

konsumentów, aneksów do przedłużanych umów, odstąpienia od umów zawieranych 

na czas określony, nierzetelnie wykonywanych usług, kłopotów z przesyłem danych 

internetowych i prędkością Internetu, zawyżonych faktur, rozwiązania umów, kar 

umownych; 

2) usługi dotyczące sektora energetycznego i gazowego –  skargi dotyczyły nieuczciwych 

praktyk stosowanych przez konsultantów przy zawieraniu nowych umów i zmianach 

operatora, problemów z odstąpieniem od umów zawartych pod wpływem błędu, 

nierzetelnego informowania o warunkach umowy, nieotrzymywania faktur za usługę, 

braku rejestracji zawartych umów, zawyżonych faktur; 

3) usługi bankowe i ubezpieczeniowe – zmiany warunków umów kredytu, dodatkowych 

opłat, braku odpowiedzi na reklamacje, problemów z wyegzekwowaniem  

ubezpieczenia kredytu, zaniżonych wypłat odszkodowań, odmowy wypłaty 

odszkodowania przy ubezpieczeniu sprzętu RTV, AGD, nierzetelnego informowania 

o warunkach ubezpieczenia; 

4) usługi motoryzacyjne – zmiana zakresu naprawy, nieskuteczność napraw, zawyżanie 

rachunków za naprawy; 
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5) usługi transportowe, kurierskie i pocztowe – problemy z uszkodzeniami towarów 

podczas transportu, problemy z odpowiedzialnością za uszkodzony towar na styku 

kurier – sklep, brak dostarczenia zamówionej przesyłki na czas; 

6) usługi pralnicze – nienależyte wykonanie usługi i brak odpowiedzialności za wadliwie 

wykonaną usługę, zaniżanie odszkodowania za zniszczoną odzież; 

7) usługi turystyczne – nieuznanie roszczeń reklamacyjnych lub częściowe ich uznanie, 

nieuznanie reklamacji z uwagi na brak pisemnie zgłoszonych roszczeń do rezydenta 

podczas imprezy turystycznej; 

8) usługi edukacyjne – nienależycie wykonywanie usługi, problemy z odstąpieniem od 

umowy, problemy z wysokością opłat wynikających z rozwiązania  umowy. 

2. Sprawy  związane z wadliwością sprzedawanych towarów: 

1) obuwie i odzież – odrzucenie roszczeń reklamacyjnych, samowolna zamiana roszczeń 

konsumenta przez sprzedawców, brak opinii rzeczoznawcy, opinie standardowo 

wydawane na niekorzyść konsumentów; 

2) sprzęt RTV i AGD, komputerowe – odrzucanie roszczeń reklamacyjnych, 

wprowadzanie w błąd konsumentów poprzez informowanie, że posiadając gwarancje 

nie mogą skorzystać z rękojmi, powoływanie się na nadmierność kosztów przy 

uzasadnieniu odmowy wymiany towaru na nowy wolny od wad, powoływanie się na 

brak istnienia wady; 

3) wyposażenie wnętrz – reklamacja mebli, drzwi okien – problem z towarem 

zamówionym na zamówienie, odsyłanie z reklamacją do producenta, problemy na styku 

odpowiedzialności za wadę towaru – sprzedawca czy montażysta, długi okres 

rozpatrywania reklamacji; 

4) samochody i akcesoria motoryzacyjne – odrzucenie roszczeń reklamacyjnych z rękojmi 

i gwarancji.  

3. Sprawy związane z umowami zawieranymi poza lokalem przedsiębiorstwa lub na 

odległość: 

1) umowy zawierane na odległość - większość  spraw dotyczyła umów o usługi 

telekomunikacyjne lub związane ze zmianą dostawcy energii lub gazu. Umowy te 

bardzo często zawierane były przy wykorzystaniu nieuczciwych praktyk rynkowych. 

Ofertę kierowano bezpośrednio do osób starszych, które wprowadzano w błąd, nie 

informując ich o tym, iż podpisują umowę z innym przedsiębiorstwem, niż ich 

dotychczasowy dostawca. Wykorzystywano przy tym fakt, iż osoby te zazwyczaj nie 

czytały podpisywanych przez siebie umów. Często nie pozostawiano konsumentom 
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żadnego egzemplarza umowy, przez co o zmianie usługodawcy dowiadywali się 

dopiero po otrzymaniu pierwszego rachunku lub wezwania do zapłaty;  

2) umowy zawarte poza siedzibą przedsiębiorstwa (akwizytorzy/prezentacje) – 

namawiane konsumentów telefonicznie na przybycie na pokaz, oferując „bezpłatną 

nagrodę”, problemy z odstąpieniem od umowy, odmowa odbioru zwróconego towaru, 

kłopoty z niechcianym kredytem za zakupiony towar, brak zwrotu zapłaconej kwoty 

przy prawidłowym odstąpieniu od umowy. 

W 2018 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów współdziałał z Urzędem Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, 

Urzędem Regulacji Energetyki, Federacją Konsumentów, Komendą Powiatową Policji 

w Płońsku, Rzecznikiem Finansowym, Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Współpraca 

polegała m.in. na wymianie informacji na temat nowych regulacji prawnych dotyczących 

ochrony interesów konsumentów, wydawanych decyzji, a także orzecznictwa konsumenckiego, 

sygnalizowaniu praktyk rynkowych naruszających prawa i interesy konsumentów. Ponadto 

rzecznik systematycznie i na bieżąco konsultował się w sprawach konsumentów z właściwymi 

instytucjami, do których zgłaszał i sygnalizował nieprawidłowości, podejrzenie stosowania 

praktyk naruszających interesy konsumentów.  

 W 2018 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów podejmował działania edukacyjno – 

informacyjne mające na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców Powiatu Płońskiego o prawach 

konsumentów.  

 Rzecznik odbył spotkania z uczniami klas pierwszych wszystkich szkół średnich 

w powiecie, których przedmiotem była szeroko rozumiana edukacja konsumencka (licea, 

technika oraz niektóre klasy zawodowe). Podczas spotkań omówiono podstawowe pojęcia 

z zakresu problematyki konsumenckiej, takie jak np.: konsument, przedsiębiorca, reklamacja, 

rękojmia, gwarancja. Przekazano informacje dotyczące praw przysługujących konsumentom 

i obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach. Poruszono także inne zagadnienia 

dotyczące problematyki konsumenckiej,  wskazano na problemy,  z którymi konsumenci mogą 

się spotkać w przypadku umów dotyczących usług telekomunikacyjnych, turystycznych, 

edukacyjnych, ubezpieczeniowych sprzedaży energii, gazu, umów zawieranych na odległość 

czy poza lokalem przedsiębiorstwa. 

W 2018 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów wygłosił prelekcję dla seniorów 

w ramach tzw. Senioraliów. Szkolenie edukacyjne odbyło się pod nazwą „Stop manipulacji, 

nie kupuj na prezentacji”. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jakie ryzyko niesie ze sobą 

dokonywanie zakupów w warunkach, które nie sprzyjają rozważnemu podjęciu decyzji przez 
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konsumentów oraz jak można odstąpić od zawartej w ten sposób umowy (zakupy podczas 

pokazów towarów).  

Ponadto rzecznik przekazywał lokalnej prasie, radiu informacje dotyczące problemów, 

z jakimi borykają się konsumenci. Na stronie Starostwa Powiatowego w Płońsku zamieszczał 

ostrzeżenia i komunikaty. Oprócz tego udzielał wyjaśnień przedsiębiorcom, omawiał przepisy 

konsumenckie, rozpropagowywał broszury i ulotki z zakresu problematyki konsumenckiej oraz 

zamieszczał artykuły w prasie. 
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XV ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA 

 

 Zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowalnej w 2018 roku realizował 

Wydział Architektoniczno – Budowlany Starostwa Powiatowego w Płońsku. 

Do podstawowych obowiązków Wydziału należał nadzór i kontrola nad przestrzeganiem 

przepisów prawa budowlanego, a w szczególności: 

 zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, a w przypadku jego braku, z decyzją o warunkach zabudowy bądź decyzją 

o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz wymaganiami ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach 

budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów 

budowlanych, 

 zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,  

 wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane. 

Wydział Architektoniczno-Budowlany prowadzi rejestry wniosków o pozwolenie na 

budowę/rozbiórkę i decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę oraz rejestr zgłoszeń budowy 

robót niewymagających pozwolenia na budowę. Ponadto Wydział przekazuje informacje 

dotyczące złożonych wniosków i wydanych decyzji do organu wyższego stopnia systemem 

elektronicznym Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ). W Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Płońsku umieszczane są zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane, 

informacje o wniesieniu sprzeciwu lub braku sprzeciwu do zgłoszeń, informacje o decyzjach 

oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, dla której przeprowadzono ponowną 

procedurę oddziaływania na środowisk, dla której została wydana decyzja środowiskowa. 

W roku 2018 rozpatrzono 750 wniosków o pozwolenie na budowę, 123 wnioski 

o zmianę pozwolenia na budowę oraz 59 wniosków o przeniesienie pozwolenia na budowę na 

rzecz nowego inwestora. Wystąpiono z 16 wnioskami o udzielanie odstępstwa od warunków 

techniczno-budowlanych. Po uzyskaniu upoważnień od ministra, wydano 5 postanowień 

o udzieleniu zgody odstępstwa. 

Udzielono 678 pozwoleń na budowę, w tym:  
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 6 dotyczących budynków o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, szpitali, zakładów 

opieki medycznej, budynków kultury fizycznej,  

 63 dotyczących obiektów inżynierii lądowej (sieci wod.-kan., sieci nn, sieci gazowe, 

parkingi, boiska, instalacje fotowoltaniczne),  

 6 dotyczących stacji bazowych telefonii komórkowej, 

 20 dotyczących inwestycji drogowych. 

Wydano 204 innych decyzji, w tym: o uchyleniu decyzji, o wygaśnięciu decyzji 

(nierozpoczęta budowa), o wygaśnięciu decyzji (rezygnacja inwestora z budowy), o umorzeniu 

postępowania z uwagi na wycofanie wniosku, o zmianie decyzji na wniosek inwestora, 

o przeniesieniu decyzji na rzecz nowego inwestora oraz o odmowie zatwierdzenia projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. 

Wystosowano 274 wezwania o uzupełnienie dokumentów wniosku. Po wysłaniu 

wezwania o uzupełnienie braków wniosku, pozostawiono 27 spraw bez rozpoznania 

(w terminie wyznaczonym w wezwaniu nie zostały dostarczone dokumenty). 

Ponadto w 2018 roku w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym: 

 przyjęto i rozpatrzono 120 zgłoszeń robót budowlanych – spraw budowlanych, a także 

1 420 zgłoszeń zamiaru wykonania obiektów i robót budowlanych, w tym wydano 

122 decyzji o sprzeciwie,  

 przyjęto 6 zgłoszeń na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym 

wydano 2 decyzje o sprzeciwie) oraz 89 zgłoszeń na budowę sieci (w tym wydano 

7 decyzji o sprzeciwie), 

 wydano 12 decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz 2 decyzje o odmowie udzielenia 

pozwolenia na rozbiórkę, 

 na wniosek inwestorów oraz z urzędu wydano 60 pism o braku sprzeciwu oraz 

246 zaświadczeń, w tym 83 zaświadczenia o samodzielności lokali, 

 udzielono 17 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznych, 

 wydano 580 postanowień, w tym o nałożeniu obowiązku usunięcia wskazanych 

nieprawidłowości stwierdzonych w projekcie budowlanym do wniosku o pozwoleniu 

na budowę, o nałożeniu obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości 

stwierdzonych w projekcie budowlanym do zgłoszeń, o nałożeniu obowiązku usunięcia 

wskazanych nieprawidłowości stwierdzonych w zgłoszeniach budowy lub 

wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 

o przedłużeniu terminu na uzupełnienie braków, o sprostowaniu, o odmowie wydania 
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zaświadczenia, o zawieszeniu postępowania, o podjęciu postępowania, o wznowieniu 

postępowania, o udzielenie/nieudzielenie zgody na odstępstwo od warunków 

technicznych, o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, o odmowie 

wstrzymania wykonalności decyzji, o odmowie wszczęcia postępowania, 

o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy, 

 zarejestrowano i wydano 790 dzienników budowy i 11 duplikatów dzienników  

budowy, 

 wydano 20 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym 4 decyzje 

w sprawie zmiany decyzji,  

 sporządzono 12 meldunków o liczbie mieszkań, na które wydano pozwolenia na 

budowę oraz 48 sprawozdań kwartalnych o wydanych pozwoleniach na realizację 

wszystkich obiektów budowlanych za 4 kwartały (12 gmin) – sprawozdania przekazano 

w systemie elektronicznym do Głównego Urzędu Statystycznego, 

 sporządzono 2 sprawozdania półroczne o wydanych pozwoleniach na budowę, które 

przekazano w systemie elektronicznym do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. 

 

Wykazana liczba spraw wskazuje na umiarkowaną tendencję wzrostową obserwowaną 

już w poprzednich latach w zakresie ilości rozpatrywanych spraw w Wydziale 

Architektoniczno – Budowlanym Starostwa Powiatowego w Płońsku.  
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XVI GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER 

 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami jest Wydziałem, który 

w 80% realizuje zadania na rzecz obywateli. 

 Do najważniejszych zadań wykonywanych przez Wydział należy:  

1. prowadzenie dla obszaru powiatu: 

1) powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

2) ewidencji gruntów i budynków, 

3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 

2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

3. ochrona gruntów rolnych, 

4. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatowym 

Zasobem Nieruchomości. 

Dla zobrazowania działalności administracji powiatowej w służbie obywatela można 

przytoczyć, że w 2018 roku wydano 7 634 informacji (m.in. wypisy, wyrysy, zaświadczenia) 

z ewidencji gruntów i budynków. Wprowadzono 6 522 zmiany w danych ewidencyjnych. 

Udostępniono 2 321 map lub innych dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, przyjęto do  powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

3 069 opracowań geodezyjnych i kartograficznych.  

W 2018 roku, we  współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, 

kontynuowano realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt 

ASI) 2015 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014 – 2020. Dofinansowanie projektu z UE kształtuje się na poziomie 80%. 

Rezultatem tego projektu będzie m.in. rozwój e – usług dla obywateli i przedsiębiorców. 

Zakończenie projektu ASI planuje się do końca 2019 roku. 

Realizatorem projektu po stronie powiatu był Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami. Realizując powyższy projekt udało się skutecznie zakończyć proces 

informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez utworzenie dla 

obszaru całego Powiatu Płońskiego (1.379,79 km2) numerycznej obiektowej mapy 

ewidencyjnej, mapy zasadniczej oraz założenie ewidencji budynków i lokali. Utworzono 

również dla wszystkich gmin powiatową bazę BDOT 500, GESUT i BDOG. Dodatkowym 

rezultatem projektu ASI będzie zakończenie tworzenia internetowego portalu, z którego 

korzystać będą  mieszkańcy Powiatu Płońskiego (Wrota Mazowsza).   
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W 2018 roku m.in. celem zasilenia Krajowego Systemu Informacji o Nieruchomościach 

uruchomiony został portal mapowy w technologii e-powiat, który dostępny jest dla wszystkich 

użytkowników pod adresem http://plonski.e-mapa.net/. Aplikacja ma charakter serwisu 

internetowego (bez ograniczeń na liczbę użytkowników), może być w nieograniczony sposób 

wykorzystywana przez wszystkie służby instytucje i obywateli. Link do portalu (pn. Mapa 

Powiatu) znajduje się na stronie internetowej Powiatu Płońskiego. W II połowie br. planowane 

jest uruchomienie dodatkowych e-usług świadczonych przez Wydział w ramach dostępu 

publicznego i niepublicznego (m.in. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, 

dostęp do danych EGiB w gminach).  

W Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami realizowane są 

również zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i  Powiatu. 

W 2018 roku  przygotowano 30 projektów uchwał na posiedzenia Zarządu Powiatu oraz 

4 projekty uchwał na Radę Powiatu Płońskiego. Uchwały dotyczyły spraw związanych 

z bieżącym gospodarowaniem mieniem Powiatu. 

Działając w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem powiatowym zasobem 

nieruchomości, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do końca 

2018 roku przygotował i skutecznie doprowadził do komunalizacji na rzecz Powiatu 

Płońskiego nieruchomości o powierzchni ponad 330 ha i wartości ponad  21 mln zł, w tym 

599 działek pod drogami powiatowymi. Do końca 2018 roku na 96 ciągów drogowych o łącznej 

długości 626 km skomunalizowano 68, co stanowi 71% ogólnej liczby ciągów dróg 

powiatowych. 

Struktura mienia Powiatu Płońskiego corocznie przedkładana jest Radzie Powiatu 

Płońskiego jako załącznik do Informacji o stanie mienia  Powiatu Płońskiego. 

Ważnym rozdziałem w działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami jest realizacja zadań zleconych Staroście z zakresu administracji rządowej 

do których m.in. należą:  

 wywłaszczenia i zwroty wywłaszczonych nieruchomości; 

 ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne i powiatowe; 

 przyznania prawa własności nieruchomości, które zostały wydzielone do użytkowania 

po przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa; 

 przekazania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz państwowych jednostek 

organizacyjnych; 

http://plonski.e-mapa.net/
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 ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz ustalenie kręgu osób 

uprawnionych do udziału w tej wspólnocie; 

 udzielenia bonifikaty od należnej opłaty z tytułu trwałego zarządu; 

 aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu. 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami rocznie załatwia około 

35 tysięcy spraw.  
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XVII PODSUMOWANIE 

 

Celem Raportu o stanie Powiatu Płońskiego za 2018 rok było przedstawienie 

Mieszkańcom powiatu i Radzie Powiatu Płońskiego, jak Powiat Płoński rozwijał się w roku 

poprzednim. Prezentowany dokument stanowi punkt wyjścia do debaty o stanie Powiatu. 

To z kolei może pomóc w opracowaniu strategicznych dokumentów, w szczególności planu 

zrównoważonego rozwoju Powiatu Płońskiego, określających główne kierunki działania 

Zarządu Powiatu na rzecz społeczności lokalnej.  

Wyzwaniem dla organów Powiatu Płońskiego w roku 2019, jak i w latach następnych, 

będzie podejmowanie nowych zadań w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego i społecznego powiatu przy uwzględnieniu poziomu zaciągniętych zobowiązań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

XVIII SPIS TABEL 

 

1. Tabela Nr 1. Rodziny zastępcze na terenie innych powiatów, a dzieci pochodzące 

z terenu Powiatu Płońskiego. 

2. Tabela nr 2. Liczba wychowanków w Domu Dziecka w Płońsku w miesiącach styczeń- 

grudzień 2018 r.  

3. Tabela Nr 3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie innych powiatów, a dzieci 

z terenu Powiatu Płońskiego. 

4. Tabela nr 4. Liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie w 2018 r. 

5. Tabela nr 5. Stan bezrobocia w Powiecie Płońskim na koniec grudnia 2017 r. i 2018 r. 

6. Tabela nr 6. Struktura bezrobocia w Powiecie Płońskim w 2018 roku według wieku, 

poziomu wykształcenia i stażu pracy. 

7. Tabela nr 7. Napływ do bezrobocia i odpływ z bezrobocia. 

8. Tabela nr 8. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji (odpływ). 

9. Tabela nr 9. Poziom bezrobocia w gminach Powiatu Płońskiego. 

10. Tabela nr 10. Stopa bezrobocia w Powiecie Płońskim na tle kraju i województwa 

mazowieckiego. 

11. Tabela nr 11. Katalog form wsparcia oferowanych przez PUP w Płońsku w 2018 roku, 

w ramach środków Funduszu Pracy. 

12. Tabela nr 12. Liczba osób zaktywizowanych w roku 2018 wg poszczególnych form 

wsparcia. 

13. Tabela nr 13. Limity środków oraz wydatki na subsydiowane programy rynku pracy 

w 2018 r. 

14. Tabela nr 14. Liczba zarejestrowanych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę 

sezonową cudzoziemca w 2018 roku. 

15. Tabela nr 15. Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu 

wykonywania pracy sezonowej. 

16. Tabela nr 16. Liczba wydanych zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca w 2018 roku. 

17. Tabela nr 17. Informacja o zadaniach drogowych Powiatowego Zarządu Dróg 

w Płońsku. 

18. Tabela nr 18. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej zakupionej przez SP ZZOZ 

w Płońsku w 2018 roku ze środków samorządów Powiatu Płońskiego. 

19. Tabela nr 19. Realizacja zadania przewozowego lipiec-grudzień 2018 r. 

20. Tabela nr 20. Drogi powiatowe. 

21. Tabela nr 21. Zestawienie danych z zatwierdzonych organizacji szkół i placówek 

oświatowych za rok szkolny 2018/19. 

22. Tabela nr 22. Podział subwencji oświatowej na szkoły i placówki oświatowe. 

23. Tabela nr 23. Zestawienie kwot dotacji przekazanych szkołom niepublicznym 

i publicznym prowadzonym przez podmioty inne niż Powiat Płoński w I półroczu 

2018 roku. 

24. Tabela nr 24. Zestawienie kwot dotacji przekazanych szkołom niepublicznym 

i publicznym prowadzonym przez podmioty inne niż Powiat Płoński w II półroczu 

2018 roku. 

25. Tabela nr 25. Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotację na realizację zadań 

publicznych w 2018 r. 


