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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. 

Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2019 rok powstawał w nadzwyczajnych 

okolicznościach, w okresie panującej epidemii koronawirusa, kiedy to Zarząd Powiatu 

Płońskiego kierował swoje działania głównie na walkę z zagrożeniem zdrowia i życia 

mieszkańców.  

Zgodnie z art. 46 pkt 35 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 875) w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) 

dodano art. 15 zzzzzz, zgodnie z którym termin przedstawienia raportu o stanie jednostki 

samorządu terytorialnego określony art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym, przypadający w 2020 r., został przedłużony o 60 dni. 

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

Powiatu Płońskiego za 2019 rok, który obejmuje podsumowanie działalności Zarządu 

Powiatu Płońskiego w roku 2019, a w szczególności zawiera podsumowanie realizacji 

polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. W roku 

2019 nie przewidziano realizacji budżetu obywatelskiego.  

Zarząd Powiatu Płońskiego w 2019 roku, jako organ wykonawczy, realizował 

zadania publiczne powiatu określone ustawami. W szczególności zajmował się: 

 realizacją Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz przedsięwzięć określonych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego,  

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

najmem oraz porządkowaniem stanu prawnego, 

 prawidłowym wykorzystaniem środków unijnych na realizację inwestycji i programów 

społecznych, 

 nadzorem nad realizacją zadań statutowych i planów finansowych przez jednostki 

organizacyjne powiatu,  
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 opracowaniem uchwały budżetowej na rok 2020 oraz aktualizacją Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Płońskiego w związku z zadaniami planowanymi do realizacji 

w 2020 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 2019 Rada Powiatu Płońskiego podjęła 86 uchwał, w tym 72 z inicjatywy 

Zarządu Powiatu, z których:  

 79 zostały w pełni zrealizowane, 

 7 uchwał jest w trakcie realizacji – dotyczą zadań, których termin realizacji ustalony 

został na okres dłuższy niż rok.  

Szczegółową informację o sposobie i wynikach realizacji uchwał Rady Powiatu 

Płońskiego przez Zarząd Powiatu w 2019 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 przez Starostwo Powiatowe 

i jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże – zgodnie 

z planem pracy Rady Powiatu oraz planami pracy merytorycznych Komisji Rady na 

2019 rok. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu sprawozdania 

i informacje z działalności: 

 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 za 2018 rok, 

 Warsztatu Terapii Zajęciowej, uwzględniające realizację zadań w zakresie rehabilitacji 

zawodowej i społecznej dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu,  

 Powiatowego Lekarza Weterynarii za 2018 rok, 

 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2018 rok, 

 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z oceną stanu bezpieczeństwa 

powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok,  

 Powiatowego Inspektora Sanitarnego wraz z oceną sytuacji epidemiologicznej i stanu 

sanitarnego powiatu za 2018 rok,  

 Komendy Powiatowej Policji wraz z oceną stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie powiatu za 2018 rok, 

 Kół łowieckich na terenie Powiatu Płońskiego. 

Zarząd Powiatu zapewniał także bieżący nadzór nad opracowaniem i przedłożeniem 

Radzie Powiatu w 2019 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 Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 

2020, 

 Oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, 

 Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Płońskim, 

 Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Płońskim, 

 Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego 

w 2018 roku,  
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 Informacji o aktualnym stanie organizacyjnego przygotowania działań reagowania 

kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej na terenie 

Powiatu Płońskiego,  

 Informacji na temat osiągnięć uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Płoński 

w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięciach sportowych dzieci 

i młodzieży szkolnej Powiatu Płońskiego w roku szkolnym 2018/2019, 

 Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019, w tym 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz nadzorze pedagogicznym sprawowanym 

przez kuratora oświaty,  

 Informacji o opiece lekarskiej i pielęgniarskiej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku 

nauczania,  

 Informacji na temat dostępności i realizacji usług zdrowotnych w specjalistycznej opiece 

zdrowotnej świadczonych dla mieszkańców Powiatu Płońskiego przez podmioty 

lecznicze, 

 Oceny działalności Społecznej Straży Rybackiej, 

 Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Powiatu Płońskiego wynikających 

z ustawy prawo wodne,  

 Oceny stanu rolnictwa w powiecie płońskim. 

 

Dokumentami wyznaczającymi kierunki działania Zarządu Powiatu w zakresie 

inwestycyjnym były Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz budżet Powiatu Płońskiego na 

2019 rok.  

W roku 2019 Zarząd Powiatu Płońskiego odbył łącznie 69 posiedzeń, z tego:  

 w styczniu 7 posiedzeń,  

 w lutym 5 posiedzeń,  

 w marcu 7 posiedzeń,  

 w kwietniu 6 posiedzeń, 

 w maju 5 posiedzeń,  

 w czerwcu 7 posiedzeń,  

 w lipcu 5 posiedzeń,  

 w sierpniu 5 posiedzeń, 

 we wrześniu 4 posiedzenia,  
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 w październiku 6 posiedzeń,  

 w listopadzie 7 posiedzeń, 

 w grudniu 5 posiedzeń. 

Zarząd Powiatu w roku 2019 podjął 290 uchwał, które zostały w pełni zrealizowane. 

Szczegółową informację o zadaniach, stanowiskach i rozstrzygnięciach problemów 

powiatu, wynikających z podjętych w 2019 roku uchwał przez Zarząd Powiatu oraz sposobie 

ich realizacji, przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Raportu.  

 

Działalność Zarządu Powiatu w 2019 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. 

5) I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku (do dnia 

01.09.2019 r. – 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 Zawodowego nr 1 w Płońsku (do dnia 01.09.2019 r. – 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 2019 roku sprawował bieżący nadzór nad realizacją planów 

finansowych przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu oraz prowadził 

dyscyplinującą politykę w gospodarce finansowej powiatu.  
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W roku 2019 – 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 2019 rok.  

Zrealizowane dochody w 2019 roku wyniosły 122.077.889,34 zł, tj. 103,56% planu, 

w tym:  

- dochody bieżące – 105.980.167,35 zł, 

- dochody majątkowe – 16.097.721,99 zł. 

Planowane wydatki wykonano w kwocie 111.918.478,35 zł, tj. 96,51% planu, w tym: 

- wydatki bieżące – 97.519.330,73 zł, 

- wydatki majątkowe – 14.399.147,62 zł. 

Budżet Powiatu Płońskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknął się nadwyżką 

w kwocie 10.159.410,99 zł.  

Szczegółowe informacje z realizacji budżetu w 2019 roku w ujęciu zadaniowo – 

finansowym w poszczególnych działach życia społeczno – gospodarczego powiatu oraz 

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych znajdują się w sprawozdaniu z wykonania 

budżetu powiatu za 2019 rok. W ramach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 

Powiatu Płońskiego za 2019 rok, Zarząd Powiatu Płońskiego przedłożył informację o stanie 

mienia Powiatu Płońskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie 

roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Płońsku za rok 2019.  

  Zarząd Powiatu w roku 2019 podejmował nowe wyzwania w trosce o utrzymanie 

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

działania Zarządu Powiatu w 2019 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, 

- racjonalnego i oszczędnego prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego 

budżetu powiatu. 

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

głównie rządowych,  

- braku efektywnego systemu zapewniającego płynność finansowania inwestycji 

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

 

  Powiat Płoński położony w północno-zachodniej części województwa 

mazowieckiego, został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej.  

Siedzibą władz Powiatu jest Płońsk, położony 66 km na północny zachód od centrum 

Warszawy, na Wysoczyźnie Płońskiej, nad rzeką Płonką. 

 

 

Źródło: Referat Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Płońsku. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reforma_administracyjna_w_Polsce_(1999)
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Ogólna powierzchnia powiatu wynosi 1.380 km2. W skład powiatu w 2019 roku 

wchodziły:  

1) gminy miejskie: Płońsk (12 km2), Raciąż (8 km2); 

2) gminy wiejskie:  

 Baboszewo (162 km2),  

 Czerwińsk nad Wisłą (144 km2), 

 Dzierzążnia (102 km2), 

 Joniec (73 km2), 

 Naruszewo (160 km2), 

 Nowe Miasto (118 km2),  

 Płońsk (127 km2), 

 Raciąż (244 km2),  

 Sochocin (122 km2), 

 Załuski (108 km2); 

Powiat Płoński, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie 

(na dzień 31.12.2018 r.), liczył 87.409 mieszkańców, z czego 44.399 kobiet (50,79%) oraz 

43.010 mężczyzn (49,21%), tj. 1,6% ludności Województwa Mazowieckiego. W miastach 

mieszkało 26.583 osób  (30,4% ludności powiatu), w tym w Gminie Miejskiej Płońsk 

22.163 osób, natomiast w Gminie Miejskiej Raciąż 4.420 osób. Na obszarach wiejskich – 

60.826 osób (69,6%). Na terenie poszczególnych gmin liczba ludności przedstawiała się 

następująco: Baboszewo (7.959 osób), Czerwińsk nad Wisłą (7.666 osób), Dzierzążnia 

(3.688 osób), Joniec (2.660 osób), Naruszewo (6.353 osób), Nowe Miasto (4.701 osób), 

Płońsk (7.891 osób), Sochocin (5.861 osób), Raciąż (8.378 osób), Załuski (5.669 osób). 

Gęstość zaludnienia wynosiła 63 osoby/km2. 

Powiat graniczy z 8 innymi powiatami, tj.: nowodworskim, sochaczewskim, 

płockim, sierpeckim, żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, pułtuskim.  

Przez teren Powiatu Płońskiego przebiegają drogi krajowe (nr 7, nr 10 oraz nr 60), 

wojewódzkie, powiatowe i gminne.  

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.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82o%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Raci%C4%85%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baboszewo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwi%C5%84sk_nad_Wis%C5%82%C4%85_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzierz%C4%85%C5%BCnia_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Joniec_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naruszewo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Miasto_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82o%C5%84sk_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Raci%C4%85%C5%BC_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sochocin_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Za%C5%82uski_(gmina)
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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, wg danych GUS (stan na 31.12.2019 r.) zajmują 

powierzchnię 19.833,37 ha, w tym 9.621,00 ha stanowią lasy prywatne.  

Podstawę gospodarki stanowi rolnictwo. Prawie 100% to gospodarstwa 

indywidualne, a średnia wielkość gospodarstwa wynosi około 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. Gmina Czerwińsk nad Wisłą 

oraz Gmina Załuski to rejony o nasilonej specjalizacji rolniczej w zakresie produkcji 

owoców miękkich, zwłaszcza truskawki. Ważne miejsce w strukturze upraw zajmują także 

rośliny oleiste, włókniste, zioła, a także warzywa i owoce. W produkcji zwierzęcej dominuje 

hodowla bydła i trzody chlewnej. 

Znakomite położenie, duża aktywność samorządów miejskich i gminnych, bliskość 

Warszawy i Płocka, a jednocześnie duże tereny rekreacyjne – wszystko to stanowi 

o atrakcyjności Ziemi Płońskiej. 
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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 2019 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 
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i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych, kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej). 

 

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 2019 roku zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 

całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki i wychowania przez rodziców, poprzez 

organizowanie i prowadzenie pieczy zastępczej.   

W 2019 roku w powiecie ogółem funkcjonowało 98 rodzin zastępczych dla 

126 dzieci. W 69 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem przebywało 92 dzieci, 

w 28 rodzinach niezawodowych – 34 dzieci. Od września 2019 r. funkcjonowała 1 rodzina 

zastępcza zawodowa, w której przebywało 1 dziecko. 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 39 dla 

43 wychowanków. 

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku 13 dzieci opuściło rodziny zastępcze: 

 1 dziecko osiągnęło pełnoletność i opuściło rodzinę zastępczą, 

 1 dziecko powróciło do rodziców biologicznych, 

 1 osoba ukończyła 25 lat, 

 1 dziecko opuściło rodzinę zastępczą z powodu śmierci matki zastępczej, 

 1 osoba z powodu ukończenia szkoły, w której osiągnęło pełnoletność (tzw. stare 

zasady), 

 1 osoba z powodu ukończenia szkoły (ustawowo od 01.01.2012r. tzw. nowe zasady), 

 7 osób z powodu przerwania nauki w szkole po 18 roku życia, 

 

W 2019 roku wszystkie rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu 

Płońskiego, w których przebywali wychowankowie poniżej 18 roku życia, objęte były 

opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W 2019 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. 
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Koordynatorzy realizując swoje zadania w 2019 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 adopcyjnej w przypadku uregulowanej sytuacji prawnej dziecka, 

czy też przygotowania wychowanka do usamodzielnienia.  

W 2019 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  2019 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 2019 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 
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dziećmi i rodzicami zastępczymi istnieje bardzo silna więź emocjonalna, Zespół stwierdził, 

że poszukiwanie rodzin adopcyjnych dla 4 dzieci jest bezzasadne.   

W 2019 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 Gorzewo powiat Gostyniński, woj. Mazowieckie, w terminie od dnia 

16.07.2019 r. do dnia 30.07.2019 r. wypoczywało 43 dzieci z terenu Powiatu Płońskiego. 

W dniu 13 marca 2019 r. Zarząd Powiatu Płońskiego podjął Uchwałę Nr 111/2019  

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 2019 r. wynosiła 

500,00 zł na każde dziecko. Z takiej formy pomocy do końca roku 2019 r. skorzystało 

17 rodzin zastępczych, w których przebywało 23 dzieci. 

Dzieci pochodzące z terenu Powiatu Płońskiego z powodu braku rodzin zastępczych 

w Powiecie Płońskim zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych 

powiatów (27 dzieci). Ponadto w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Płońskiego są 

umieszczone dzieci pochodzące z terenu innych powiatów (20 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 2019 r. 

Wołomiński 2 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 12.624,00 zł 

1 dziecko 12.624,00 zł 

Razem  25.248,00zł 

Płocki 3 dzieci 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 12.624,00 zł 

1 dziecko 12.624,00zł 

1 dziecko 12.624,00zł  

Razem  37.872,00 zł 

Ostrowski 1 dziecko 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 13.834,00 zł 

Razem 13.834,00 zł 

Miasto 

Warszawa 

3 dzieci 3 rodziny 

niezawodowe 

1 dziecko 12.624,00 zł 

1 dziecko 12.624,00 zł 

1dziecko 12.624,00 zł 

Razem 37.872,00 zł 
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Nowodworski 3 dzieci 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 12.624,00 zł 

1 dziecko 13.536,06 zł 

1dziecko 6.413,81zł 

wypoczynek 500,00zł 

Razem  33.073,87 zł 

Warszawski 

Zachodni 

3 dzieci 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 12.624,00 zł 

1 dziecko 12.624,00zł 

1 dziecko 1.052,00zł 

Razem 26.300,00zł 

Przasnyski 2 dzieci 1 rodzina 

zawodowa 

1 dziecko 12.624,00 zł 

1 dziecko 12.624,00 zł 

1.000,00 zł wypoczynek 

13.961,48 zł wynagrodzenie 

6.041,175.241,16 zł utrzymanie 

domu 

Razem 46.250,65 zł 

Makowski 4 dzieci   1 rodzina 

zawodowa 

1 dziecko 12.624,00 zł 

1 dziecko 12.624,00 zł 

1 dziecko 12.624,00 zł 

1 dziecko 12.624,00 zł 

35.024,85 zł wynagrodzenie 

6.080,53 zł utrzymanie domu 

1.000,00 zł wypoczynek 

Razem 92.601,38 zł 

Siedlecki 1 dziecko 1 rodzina 

zawodowa 

1 dziecko 12.624,00 zł 

12.449,54 zł wynagrodzenie 

2.156,62 zł utrzymanie domu 

1.875,00 zł remont domu 

Razem 29.105,16zł 

Węgorzewski 1 dziecko 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 12.624,00 zł 

dodatek ON 428,81zł 

Razem 13.052,81 zł 

Legionowski 1 dziecko 1 rodzina 

spokrewniona 

1 dziecko 8.328,00 zł 

Razem 8.328,00 zł 

Ostrołęcki 1 dziecko 1 rodzina 

zawodowa 

1 dziecko 15.202,19 zł 

10.952,91 zł wynagrodzenie 

1.500,00 zł pomoc jednorazowa 

2.771,77 zł wynagrodzenie dla 

osoby do pomocy 

1.846,56 zł utrzymanie domu 

750,00 zł remont domu 

Razem 33.023,43 zł 

Miasto Gdynia 1 dziecko 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 15.604,25 zł 

Razem 15.604,25 zł 

Miasto Płock 1 dziecko 1 rodzina 

spokrewniona 

1 dziecko 9.793,39zł 

Razem 9.793,39zł 

RAZEM                                         392.853,78 zł 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.   
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Funkcjonowanie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka 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 10 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 

w Płońsku, zgodnie z Ogłoszeniem Starosty Płońskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie 

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego – Dom Dziecka im. Janusza Korczaka 

w Płońsku w 2019 r., wynosił 5.252,40 zł. 

Według meldunku Domu Dziecka w Płońsku na dzień 31.12.2019 r. w placówce 

przebywało 40 wychowanków: w wieku powyżej 10 lat – 31, w wieku do 10 lat – 9.   

 

W 2019 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).   
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Tabela Nr 2. Liczba wychowanków w Domu Dziecka w Płońsku w miesiącach styczeń – 

grudzień 2019 r.: 

 

Miesiąc 

Liczba wychowanków 
 

Ogółem 
Dzieci do 

10 roku życia 

Dzieci powyżej 

10 roku życia 

Styczeń 11 34 45 

Luty 9 34 43 

Marzec 9 37 46 

Kwiecień 11 36 47 

Maj 12 37 49 

Czerwiec 11 35 46 

Lipiec 12 36 48 

Sierpień 12 35 47 

Wrzesień 12 35 47 

Październik 10 34 44 

Listopad 10 33 43 

Grudzień 9 31 40 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.   

 

W placówce średnio miesięcznie przebywało około 45 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 2019 r. Miesięczny koszt 

Powiat Myśliborski   

  

2 dzieci skreślone 
12.03.2019 r. 

  

1 dziecko 17.432,74 zł 

1 dziecko 17.432,74 zł 

 Razem 34.865,48 zł   

 

  

Miesięczny koszt   

7.302,89 zł 

Powiat Miński 3 dzieci 

(2 dzieci  skreślone 

20.08.2019 r.) 

1 dziecko 32.784,52 zł 

1 dziecko 32.784,52 zł 

1 dziecko 51.277,42zł 

Razem 116.846,46zł 

Miesięczny koszt   

4.246,54 zł 
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Powiat Otwocki 4 dzieci 

05.03.2019r. 
i 21.02.2019 r. 

1 dziecko 8.883,98  zł 

1 dziecko 8.883,98 zł 

1 dziecko 8.883,98  zł 

1 dziecko 10.808,16zł 

Razem 37.460,10 zł 

Miesięczny koszt 

5.076,56 zł 

Powiat Bialski 3 dzieci 1 dziecko 37.750,00 zł 

1 dziecko  37.750,00 zł 

1 dziecko  37.750,00 zł 

Razem  113.250,00 zł 

Miesięczny koszt 

3.121,00 zł 

Powiat Garwoliński 2 dzieci 1 dziecko 9.386,96  zł 

1 dziecko  9.386,96 zł 

Razem 18.773,92 zł 

Miesięczny koszt 

5.235,00 zł 

Powiat Gostyniński 1 dziecko 1 dziecko 48.871,04zł 

Razem 48.871,04zł 

Miesięczny koszt 

4.349,17 zł 

Samorząd 

Województwa 

Mazowieckiego-IOP  

w Otwocku 

2 dzieci 

(opuściły 11.09.2019 r. 

01.08.2019 r.) 

1 dziecko 59.541,02zł 

1 dziecko 25.081,14zł 

Razem 84.622,16zł 

Miesięczny koszt 

7.784,60 zł 

RAZEM                               454.689,16 zł 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.   

 

 Od dnia 11 września 2019 r. w Zakładzie Opiekuńczym-Leczniczym dla Dzieci  

w Kraszewie Czubakach na mocy postanowienia sądu przebywa 1 dziecko z terenu Powiatu 

Płońskiego, za które odpłatność w zakresie wyżywienia  i  zakwaterowania ponosi  Powiat 

Płoński. Odpłatność wynosi 2.200,00 zł (200% najniższej emerytury – 1.100,00 zł).  

 

Realizacja szkoleń organizowanych dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin 

zastępczych w 2019 r. na podstawie programu „RODZINA PLUS” 

 

Znaczącym działaniem, jakim obejmowano rodziny zastępcze niezawodowe 

i spokrewnione są organizowane dla nich szkolenia. Szkolenie na podstawie programu 

„RODZINA PLUS” pozwala uświadomić sobie, że decyzja dotycząca pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej i analiza własnych możliwości, to przede wszystkim zadanie samych 

kandydatów. Pomoc udzielana rodzinie pozwalała im dostrzec ich mocne strony i zasoby, 

jak również zwrócić uwagę na obszary, które wymagały dalszej pracy. Wskazywane jest, iż 

jest to dopiero początek pracy zespołowej, która będzie nieodzowna po przyjęciu dziecka. 

Stąd szkolenie opiera się na praktycznych ćwiczeniach, w trakcie których kandydaci mogą 

sprawdzić zarówno swoje kompetencje emocjonalne, jak i umiejętności praktyczne, 

niezbędne podczas złożonych sytuacji typowych dla opieki zastępczej. 
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   Pracując z rodzinami i prowadząc szkolenia dla rodzin zastępczych spotykano się 

często z obawami, z jakimi przychodziły rodziny. W ramach warsztatu i ćwiczeń, które 

przeprowadzano z kandydatami na rodziny zastępcze, kierowano do nich pytania, zaś 

odpowiedzi na nie stanowiły swoistą diagnozę dla szkolących, aby przynajmniej częściowo 

spróbować zminimalizować obawy kandydatów. 

  Poruszano kwestie, co tak naprawdę niepokoi kandydatów w pełnieniu funkcji 

rodziny zastępczej i czy jeśli pojawią się jakieś trudności, wówczas zrezygnują z pełnienia 

tej funkcji. Odpowiedzi udzielane przez uczestników wskazują, że obawiają się, czy 

posiadają odpowiednie umiejętności, martwią się też, czy ich decyzja na pewno jest 

przemyślana, lub też, czy uzyskają akceptację dziecka. Obawiają się także, że bagaż 

doświadczeń, jakie przyniesie dziecko do ich domu, po prostu ich przerośnie.  

Należy podkreślić, że nie tylko obawy dominują w głowach kandydatów, gdyż cieszą 

się, że mogą dać dziecku miłość, dom, poczucie bezpieczeństwa, a także, że ich życie zmieni 

się diametralnie, co zwiększy ich aktywność życiową.   

Wszystkie te informacje uzyskane od kandydatów mają ogromne znaczenie, gdyż 

wówczas wiadomo, że osoby, które podejmują się roli rodzica zastępczego nie czynią tego 

pod wpływem chwili, lecz są to przemyślane decyzje i dlatego można mieć świadomość, 

iż ma się do czynienia z odpowiedzialnymi kandydatami.  

Cały proces Programu szkolenia jest zbieżny z założeniami ustawy o Wspieraniu 

Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej 

mówiącymi o przygotowaniu kandydatów i współpracy z istniejącymi rodzinami. Program 

szkolenia nie ogranicza się tylko do sesji szkoleniowych, ale jest systemowym podejściem 

w pracy na rzecz dzieci i ich rodzin. Każde spotkanie prowadzone było w formie wykładowo 

– warsztatowej, łączyło w sobie różne elementy pracy grupowej: wykład z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnej, ćwiczenia w parach i małych grupach, praca indywidualna, 

dyskusja, psychodrama, projekcja filmów, praca z wykorzystaniem materiałów 

dydaktycznych, burza mózgów, a także konsultacje indywidualne polegające na 

bezpośredniej rozmowie z kandydatami, w której podejmowany jest temat motywacji 

kandydata, jaką kieruje się, aby zostać rodziną zastępczą i stosunek pozostałych członków 

rodziny do decyzji kandydata.  
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Tabela Nr 4. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach:  

L.p. Rodzaj działania Liczba osób 

1. Szkolenie dla kandydatów na niezawodowe 

rodziny zastępcze 

5 

2. Szkolenie dla spokrewnionych rodzin zastępczych 5 

                                              Ogółem: 10 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.  

 

Szkolenie obejmowało 6 sesji szkoleniowych po 8 godzin dydaktycznych, ponadto 

10 godzin diagnozy psychologiczno – pedagogicznej w trybie spotkań indywidualnych, 

a także 10 godzin praktyk w Domu Dziecka (łącznie 63 godziny). Rodziny uczestniczące 

w szkoleniu otrzymały odpowiadające tematom materiały oraz artykuły ze 

specjalistycznych czasopism, a także wskazówki możliwości skorzystania z fachowej 

literatury i praktycznych poradników. Rodziny szczególnie zainteresowane lub 

zaniepokojone trudnym dla siebie tematem miały możliwość odbycia dodatkowych spotkań 

i rozmów z pedagogiem i psychologiem w PCPR w Płońsku.  

Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia dotyczące między innymi: 

 Specyfiki pieczy zastępczej – rodzinnej i instytucjonalnej. 

 Roli i obowiązków rodzica zastępczego. 

 Elementy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i praw dziecka. 

 Znaczenie rodziny naturalnej w życiu dziecka. 

 Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów rodzinnych. 

 Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej. 

 Przemoc w rodzinie – portret psychologiczny dziecka krzywdzonego i formy pomocy. 

 Zaburzenia więzi. 

 Zagadnienia przeżywania i radzenia sobie ze stratą (rodzice/opiekunowie zastępczy, ich 

dzieci i dzieci pozostające w pieczy zastępczej). Poznanie i znaczenie historii dziecka. 

 Kształtowanie umiejętności rozstania z dzieckiem po zakończeniu nad nim opieki 

 Współpracę rodziny zastępczej z instytucjami wspierającymi itp. 
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Funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 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 z dnia 17.10.2018 r. Rada Powiatu Płońskiego utworzyła Powiatowy 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku.   

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 osoby 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.  

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku jest jedną z form oparcia 

społecznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób przewlekle psychicznie 

chorych. Jest placówką dziennego pobytu i zapewnia wsparcie osobom przewlekle 

psychicznie chorym (typ A) oraz osobom z niepełnosprawnością intelektualną (typ B). 

Podejmowanie działania są wspólne dla typu A i B. 
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Podstawowym celem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy jest 

stworzenie systemu wsparcia społecznego poprzez zaspokajanie potrzeb bytowych, 

zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych, ukierunkowanych przede wszystkim na 

podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, poprzez 

realizację programu wspierająco – aktywizującego. Świadczenie dziennych usług w zakresie 

wsparcia terapeutycznego osób przewlekle psychicznie chorych i z niepełnosprawnością 

intelektualną, skutkujące poprawą skuteczności funkcjonowania psychicznego 

i społecznego tych osób, zapobieganie ich izolacji, wykluczenia poza nawias społeczności 

i powrotem do wcześniej pełnionych ról. 

Szczegółowym celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest zminimalizowanie 

lub zniesienie skutków przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawności 

intelektualnej poprzez: 

1) pomoc w usamodzielnianiu uczestników Domu w zakresie podstawowych umiejętności 

życiowych, 

2) nawiązanie pozytywnych kontaktów ze światem zewnętrznym, uczenie rozumienia tego 

świata i uczestniczenia w nim, 

3) aktywizacja uczestników, rozwijanie inwencji, motywowanie do działania i rozwoju, 

przywracanie wiary i szacunku do samego siebie, 

4) doprowadzenie do integracji osób przewlekle psychicznie chorych i osób 

z niepełnosprawnością intelektualną ze społecznością lokalną, 

5) poprawa funkcjonowania osób z przewlekle psychicznie chorych i osób 

z niepełnosprawnością intelektualną we własnym środowisku rodzinnym, 

6) przygotowanie – w miarę możliwości – osób przewlekle psychicznie chorych i osób 

z niepełnosprawnością intelektualną do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej 

oraz do podjęcia zatrudnienia, 

7) kształtowanie umiejętności samorealizacji i umiejętności spędzania czasu wolnego 

z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań uczestników poprzez prowadzenie 

różnorodnych zajęć w postaci terapii zajęciowej, psychoterapii, kulturoterapii, 

rehabilitacji. 

Formy realizacji pracy w roku 2019 

1. Ergoterapia – terapia z zakresu poprawy funkcjonowania uczestnika Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku dla osiągnięcia wyznaczonych celów 

oraz możliwości realizacyjne poszczególnych form działania, ze wskazaniem 

posiadanych zasobów (ludzkich , materialnych i organizacyjnych). 
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2. Kształtowanie umiejętności w zakresie usamodzielnienia i zaradności życiowej. Treningi 

prowadzone w systemie pracy ciągłej przez pracowników Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach zajęć indywidualnych i grupowych. Jest 

to rodzaj postępowania wspierającego i aktywizującego: 

1) trening higieniczny- kształtowanie nawyku dbania o higienę osobistą i wygląd 

zewnętrzny, m.in.. nauka rozbierania i ubierania się; 

2) trening porządkowy: prace porządkowe – odkurzanie, wycieranie kurzu, zamiatanie, 

mycie podłóg, drzwi, okien; nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłkach; 

3) trening kulinarny: kształtowanie umiejętności w zakresie samodzielnego 

przygotowania posiłków; 

4) trening finansowy; 

5) trening samodzielnego zamieszkiwania; 

6) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystywaniem alternatywnych 

i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami 

w komunikacji werbalnej. 

7) poradnictwo psychologiczne. 

3. Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych.  

Jest to praca ciągła w ramach zajęć indywidualnych i grupowych, podczas spotkań 

integracyjnych oraz w miejscach użyteczności publicznej. 

4. Rozwijanie umiejętności przydatnych do podjęcia aktywności zawodowej, 

usamodzielnienia oraz do lepszego funkcjonowania w środowisku. 

5. Działania na rzecz integracji ze środowiskiem społecznym. 

Spotkania integracyjne: organizacja spotkań integracyjnych na terenie PŚDS w Płońsku, 

udział w spotkaniach poza ośrodkiem, udział w festynach, koncertach, udział 

w wycieczkach, wyjazdy wędkarskie, wyjazdy studyjne do zaprzyjaźnionych PŚDS 

w Płońsku, wyjścia do kina itp. 

6. Obserwowane efekty działań terapeutycznych oraz treningów podopiecznych. 

7. Metody, sposoby i kryteria (ilościowe i jakościowe) oceny efektów działalności PŚDS, 

w tym – postępy uczestników. 

Każdy uczestnik PŚDS w Płońsku podlega ocenie zespołu wspierająco – aktywizującego. 

Ścieżka postępowania z podopiecznym opisana jest w Indywidualnym Planie 

Postępowania wspierająco – aktywizującego aktualizowanego raz do roku, w razie 

konieczności co pół roku.  

8. Niezbędna opieka. 
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Sprawowanie opieki nadzoru przez pracowników Domu w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa osobom tego wymagającym. 

9. Możliwości realizacji poszczególnych form działania. 

Zatrudniona kadra spełnia wymagane rozporządzeniem standardy dotyczące stażu pracy, 

kwalifikacji zawodowych, wskaźnika zatrudnienia do pracy z osobami zaburzonymi 

psychicznie i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

10. Przyjęte kierunki dalszego rozwoju. 

 Poszukiwanie nowych form i metod pracy. 

 Pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy. 

 Zakup nowych programów edukacyjnych. 

 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. 

 Dostosowanie obiektu do standardów. 

 Współpraca z instytucjami na terenie gminy i miasta. 

 Usamodzielnianie uczestników. 

 Wzbogacenie sali ćwiczeń i rehabilitacji w sprzęt do ugulu (kabina do ćwiczeń 

i rehabilitacji z osprzętem – linki, podwieszki, obciążniki, pasy), podwieszenia 

typu U (naziemny i podwieszany sprzęt do integracji sensorycznej). 

 Utworzenie siłowni z nowo użyczonego pomieszczenia na potrzeby PŚDS 

w Płońsku. 

 Uruchomienie „Sali doświadczania świata” (otrzymanie certyfikatu ze szkolenia 

z zakresu metody Snoezelen – Sali Doświadczeń Świata zorganizowanego przez 

Polskie Centrum Snoezelen w grudniu 2019 r., przeszkolenie w tym kierunku kadry). 

 Założenie ogródka warzywno – zielarskiego. 

 Treningi i uczestnictwo uczestników w  Klubie Olimpiad Specjalnych „Viktoria” 

działającym w PŚDS w Płońsku. 

 Zwiększenie działalności Klubu Wędkarskiego „Płoć” działającego w PŚDS 

w Płońsku. 

 Kontynuacja zajęć w Stadninie „Szybki Konik” – Sadkowo i Postróże. 

 Wzbogacenie zajęć ćwiczeń w postaci wyjazdów na basen raz w tygodniu – Hotel 

Bonifacio/ Kępa k. Płońska, w momencie uruchomienia Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Płońsku uczestnicy będą korzystać z pływalni miejskiej. 
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 Kontynuacja zajęć latyno - amerykańskich Klub Love to Dance 1 raz w tygodniu. 

 Kontynuacja zajęć malarsko – artystycznych 1 raz w tygodniu. 

 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku zapewnia 37 miejsc,  które 

są w pełni wykorzystane przez osoby typu A i typu B. Po uwzględnieniu 

dodatkowych miejsc PŚDS w dalszym ciągu spełni standardy określone 

w rozporządzeniu w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy.  

 Istotnym problemem na terenie działania domu jest rosnąca w szybkim tempie liczba 

osób przewlekle chorych psychicznie. Brakuje również wsparcia dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną, które po skończeniu nauki w obszarze 

szkolnictwa specjalnego mają do minimum ograniczone możliwości dalszego 

rozwoju społecznego. Wiele z tych osób skazanych jest na pozostawanie w swoich 

domach, co oznacza dla nich wykluczenie społeczne i powolną degradację. 

 Według posiadanych informacji około 10 uczniów ze Szkół Specjalnych z Powiatu 

Płońskiego po zakończeniu nauki w czerwcu 2020 roku zadeklarowało chęć 

uczestnictwa w terapii zajęciowej prowadzonej przez Powiatowy Środowiskowy 

Dom Samopomocy. 

 

Wszystkie powyższe czynniki wpływają na stale rosnącą liczbę osób 

zainteresowanych udziałem w zajęciach w Powiatowym Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Płońsku, dlatego w miesiącu styczniu wystąpiono do Wydziału Polityki 

Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o uruchomienie dodatkowych 

10 miejsc w Powiatowym Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Płońsku. 

 

Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie  

 

Jednym z wielu zadań własnych powiatu jest prowadzenie i rozwój 

infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie 

w nich skierowanych osób.   

 

Domy Pomocy Społecznej stanowią ważny element systemu pomocy społecznej. 

Są jedną z najstarszych form pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki 

skierowanej do osób, które bez pomocy osób trzecich nie były w stanie samodzielnie 

funkcjonować w miejscu swojego zamieszkania. Domy pomocy społecznej (obok innych 

organizacji, jak np. uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, centrów aktywizacji) 
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są miejscami i strukturami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za poszanowanie godności 

człowieka starszego, jego włączenie społeczne, animację i doskonalenie jego funkcji 

przystosowawczych. Dom pomocy społecznej jest w pewien sposób pozbawiony 

naturalności, którą posiada np. dom rodzinny. Inaczej wyglądają kontakty w środowisku 

znanych sobie osób, a inaczej w placówce, gdzie następuje rotacja personelu, domowników, 

gdzie za ścianą nie ma bliskich osób zapewniających poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, 

ale są często zupełnie obcy ludzie ze swoimi skłonnościami i preferencjami.  

 

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie powstał w 2003 roku. Decyzją Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 22.04.2003 r. Nr WPS.II.AG.9013/4/03 Powiat Płoński otrzymał 

warunkowe zezwolenie na prowadzenie domu dla 40 osób somatycznie przewlekle chorych. 

Po spełnieniu warunków umożliwiających świadczenie usług na poziomie standardu 

określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów 

pomocy społecznej Powiat Płoński w dniu 12 stycznia 2007 r. otrzymał zezwolenie na czas 

nieokreślony. Dom został wpisany do Rejestru domów pomocy społecznej Województwa 

Mazowieckiego pod pozycją nr 66. Zgodnie z ww. decyzją jednostka posiada warunki 

umożliwiające świadczenie usług, 

Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczanie 

w nich skierowanych osób to jedno z wielu zadań własnych powiatu. Placówka zapewnia 

całodobową opiekę świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie 

obowiązującego standardu. 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 jest na terenie wiejskim. Ogólna 

powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 1,78 ha, zaś użytkowa obiektu – 1908m². Jest to 

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

z poziomu świadczonych usług zapewnia kadra pracowników realizująca misję Domu: 

„Bezpieczne i godne życie mieszkańca”.  

Pracownicy Domu codzienną pracą udowadniają, że mieszkańcy mimo choroby to 

osoby pełnowartościowe, zdolne do twórczej pracy, uczuć i marzeń – osoby, którym 

przysługują wszystkie prawa i przywileje. Działalność DPS w Karolinowie jest kierowana 

do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek i stan zdrowia, zadecydowały 

o zamieszkaniu w placówce opiekuńczej.  

Aktem prawnym regulującym cele, zadania, prawa i obowiązki Mieszkańców, 

organizację i zasady działania Domu, jest Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu 
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Płońskiego Nr VII/49/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Strukturę organizacyjną 

i szczegółowy zakres zadań Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie określa Regulamin 

Organizacyjny zatwierdzony Uchwałą Zarządu Powiatu Płońskiego Nr 904/2018 z dnia 

18 kwietnia 2018 r. 

Dom Pomocy Społecznej działa zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 

2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. 

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie świadczy usługi bytowe, opiekuńcze 

i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających 

z indywidualnych potrzeb Mieszkańców. W Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie 

każdy Mieszkaniec traktowany jest indywidualnie i w taki sposób przygotowany jest wobec 

niego plan pracy. Wspólnie z Mieszkańcem wyznaczany jest cel, który zapisany jest w planie 

wspierania tworzonym przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Dobrze skonstruowany plan 

jest narzędziem aktywizującym mieszkańca, rozbudza w nim pragnienia, jest motorem jego 

działań, sprawia, że czuje się on potrzebny. Pracownik pierwszego kontaktu, o ile to 

możliwe, wybrany przez Mieszkańca, ma za zadanie, opierając się na zaufaniu 

podopiecznego, zdobytym doświadczeniu, poświęcać wiele czasu podopiecznemu, 

motywować do udziału w zajęciach aktywizujących, przedstawiać ciągle nowe, 

zróżnicowane oferty. W doborze tych zajęć stara się uwzględnić zarówno możliwości, 

umiejętności, jak i oczekiwania Mieszkańca. Uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych 

umożliwia podopiecznym poprawienie sprawności psychofizycznej oraz społecznej.  

Wszyscy Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie są otoczeni 

atmosferą życzliwości, zrozumienia, akceptacji przez personel. Organizacja i zakres usług 

Domu Pomocy Społecznej uwzględnia wolność, godność, intymność i poczucie 

bezpieczeństwa Mieszkańca Domu. Praca w Domu przebiega tak, aby każdy Mieszkaniec 

traktował ten Dom jak własny, a pracowników i współmieszkańców jak członków rodziny. 

Mieszkańcy współdecydują o sprawach Domu. Wszelkie zmiany dokonywane w Domu 

omawiane są podczas spotkań społeczności Mieszkańców. Działający Samorząd 

Mieszkańców jest partnerem Dyrektora Domu, który opiniuje wszelkie istotne sprawy 

funkcjonowania Domu oraz jego Mieszkańców. Wszelkie sugestie, potrzeby, spostrzeżenia 

Mieszkańców i pracowników zgłaszane są na spotkaniach. Społeczność Terapeutyczna 

Domu, w skład której wchodzą zarówno Mieszkańcy jak i pracownicy Domu, działa na 

zasadach otwartej komunikacji tworzącej demokratyczne stosunki na wszystkich poziomach 
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funkcjonowania, własną działalność opiera na zasadach współpracy 

i współodpowiedzialności za realizowane cele.  

Zakres opieki i usług świadczonych na rzecz Mieszkańców dostosowany jest do ich 

indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Codziennie w Domu prowadzone 

są przez opiekunów, pielęgniarki i terapeutów zajęcia aktywizujące, które odbywają się 

w pomieszczeniach do terapii i rehabilitacji, pokojach dziennego pobytu oraz w pokojach 

mieszkalnych, a w okresie letnim w parku. DPS w Karolinowie respektuje i gwarantuje 

prawo mieszkańców do realizacji praktyk religijnych. Mieszkańcy mają zapewnioną 

możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej w każdą sobotę. Ponadto w kaplicy odbywają 

się uroczystości związane z kalendarzem liturgicznym.  

Duży wpływ na jakość usług ma nie tylko baza materialna, struktura organizacyjna 

DPS–u, ale również zespół opiekuńczo – terapeutyczny. Szczególnie ważne są 

predyspozycje personelu, gdyż to one w głównej mierze decydują o przydatności ludzi do 

danej pracy. Szczególną rolę w obowiązującym standardzie usług odgrywa aktywizacja 

mieszkańców. Racjonalne spędzenie wolnego czasu to najlepsza forma terapii zapobiegająca 

przedwczesnej starości i alternatywa na zobojętnienie i rezygnację. Mieszkańcy Domu mają 

możliwość korzystania z biblioteki, która zawiera około 200. pozycji książkowych, 

nieodpłatnie przekazanych przez osoby prywatne, czy darczyńców. Dom umożliwia również 

korzystanie z prasy codziennej. Współpraca ze środowiskiem lokalnym należy niewątpliwie 

do jednych z najważniejszych zadań DPS – dzięki temu osoba starsza może zaistnieć w życiu 

lokalnej społeczności, budować emocjonalne więzi oraz przełamywać istniejące jeszcze 

w świadomości społecznej stereotypy dotyczące tego typu placówki. Starszy człowiek na 

ogół potrzebuje pomocy i wsparcia. Przewlekłe choroby, pogłębiające się zniedołężnienie, 

a nierzadko samotność, utrudniają jego życie. Często staje wobec problemów 

przekraczających możliwości samodzielnego ich rozwiązywania.  

W opracowywaniu indywidualnego planu wsparcia ważny jest udział mieszkańca. 

Planowanie swojego życia jest jedną z trudniejszych form terapii. Dobrze skonstruowany 

plan aktywizuje mieszkańca, rozbudza w nim pragnienia, jest motorem działań, sprawia, że 

czuje się potrzebny. Zadaniem DPS w Karolinowie było zapewnienie mieszkańcom Domu 

jak najlepszych warunków do osiągnięcia tego stanu. W toku terapii zajęciowej mieszkańcy 

wykonywali pożyteczne, zorganizowane czynności mające (zależnie od okoliczności) 

podtrzymać ich aktywność, przywracać utraconą sprawność i przez zlecanie trudniejszych 

prac, przygotować ich do samodzielnego funkcjonowania. Nadrzędnym zadaniem terapeuty 

była aktywizacja, która miała na celu włączenie mieszkańców do udziału w różnych 
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dziedzinach życia. Problem aktywizacji nabiera szczególnego znaczenia u osób, które 

z powodu różnych dysfunkcji, nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Aktywizacja 

uczestników terapii zajęciowej obejmowała wszystkie możliwe zakresy – od czynności 

samoobsługowych i porządkowych w najbliższym otoczeniu, po czynności na rzecz innych 

mieszkańców. W procesie aktywizacji każdy uczestnik terapii zajęciowej był traktowany 

indywidualnie i podmiotowo. Spośród zaoferowanych propozycji sam wybierał formę zajęć, 

która najbardziej odpowiadała jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom. 

Zrealizowane zostały metody, formy i techniki pracy z mieszkańcami: Ergoterapia: 

dziewiarstwo, hafciarstwo, krawiectwo, ogrodnictwo, Socjoterapia: ludoterapia, terapia 

ruchem, rekreacja, trening umiejętności społecznych, Arteterapia: rysunek, malarstwo, 

grafika, sztuki użytkowe, zdobnictwo, dekoratorstwo. 

Koszty wyjazdów i uczestnictwo mieszkańców w różnego rodzaju imprezach 

kulturalnych pokrywane były z budżetu DPS. Ważnym elementem zajęć 

kulturalnooświatowych jest muzykoterapia. Wszelkiego typu zajęcia wymagające 

zaprezentowania swoich talentów muzycznych oraz kabaretowych cieszą się wielkim 

zainteresowaniem wśród pensjonariuszy. W związku z tym starano się organizować jak 

najwięcej imprez, których ważnym elementem jest muzyka i kabaret, w taki sposób 

wybierano tematykę prowadzonych zajęć, aby każdy mógł np. zaśpiewać swoją ulubioną 

piosenkę lub przedstawić własną wersję znanego wszystkim utworu. Z okazji świąt 

(np. Bożego Narodzenia, Wielkanocy, 11 listopada) organizowane były uroczyste spotkania, 

podczas których mieszkańcy prezentowali przygotowane programy artystyczne, które miały 

na celu podniesienie Ich samooceny. Dużą popularnością cieszą się organizowane spotkania 

z różnych okazji, jak: imieniny mieszkańców, odwiedziny mieszkańców z innych DPS, 

członków z zaprzyjaźnionych Klubów Seniora oraz odwiedziny dzieci z okolicznych 

przedszkoli i szkół. Działalność kulturalno-oświatowa prowadzona w roku 2019 miała na 

celu zapewnienie mieszkańcom DPS w Karolinowie nie tylko dobrych warunków życia, lecz 

także przeświadczenia o własnej wartości oraz wiary we własne siły.  

We wszystkich zajęciach mieszkańcy biorą udział dobrowolnie, zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami i możliwościami psychofizycznymi. Pracownik socjalny swoimi 

działaniami wspiera i pomaga mieszkańcom we wszystkich czynnościach, sprawach 

dotyczących ich życia codziennego, począwszy od momentu przybycia do DPS. Praca 

socjalna na rzecz mieszkańców obejmowała pomoc w adaptacji w nowym środowisku 

mieszkańcom. 
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 Na dzień 31 grudnia 2019 roku w DPS w Karolinowie, przeznaczonym dla 40 osób 

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

grudnia 2019 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 6 mieszkańców.  

Mieszkańcy domu stanowią bardzo zróżnicowaną grupę społeczną pod względem 

cech społecznych, zdrowotnych, kulturowych, środowiskowych. Dom Pomocy Społecznej 

w Karolinowie przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, z czego 

14 (tj.35%) było kobiet i 26 mężczyzn (65%). 

 

Tabela Nr 5. Struktura wiekowa w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.  

 

Jak więc widać, największą grupę wśród mieszkańców stanowiły osoby w wieku 61-

74 lat (23 osób) - 18 mężczyzn i 5 kobiet. 

 

Tabela Nr 6. Pochodzenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie:  

Pochodzenie  Liczba osób % 

miasto  32 80 

wieś 8 20 

Ogółem 40 100 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.  

 

Większość mieszkańców DPS w Karolinowie, tj. 80% (32 osoby) pochodziła 

z miasta, a  20%  (8 osób) ze wsi, z Powiatu Płońskiego pochodziło 12,5% (tj. 5 osób). 

 

 

Wiek mieszkańców kobiety mężczyźni ogółem 

40-49 1 1 2 

50-60 2 3 5 

61-74 5 18 23 

75-90 6 4 10 

91 i powyżej 0 0 0 

Razem 14 26 40 
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Tabela Nr 7. Dane o mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie z Powiatu  

Płońskiego i spoza: 

 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.  

 

Wielu seniorów zdecydowało się zamieszkać w DPS nie tylko ze względu na swoją 

trudną sytuację materialną, zły stan zdrowia, ale również ze względu na złe warunki 

socjalno-ekonomiczne osób prawnie zobowiązanych do opieki nad nimi. 

 

Tabela Nr 8. Wykształcenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie: 

Wykształcenie ilość osób % 

niepełne podstawowe 4 10 

podstawowe 16 40 

zawodowe 14 35 

średnie 5 12,5 

wyższe 1 2,5 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.  

 

40% (tj. 16 osób) naszych mieszkańców miało wykształcenie podstawowe, 

a zaledwie 2,5% (tj. 1 osoba) miała wykształcenie wyższe. 

 

Tabela Nr 9. Stan cywilny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie: 

Stan cywilny ogółem kobiety mężczyźni 

zamężna, żonaty 0 0 0 

wdowa, wdowiec 11 8 3 

kawaler 13 0 13 

panna 3 3 0 

rozwiedziony(a) 13 3 10 

Ogółem 40 14 26 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.  

 

 Ogółem kobiety mężczyźni 

ilość % 

osoby z powiatu 5 12,5 2 3 

osoby spoza powiatu 35 87,5 12 23 

Ogółem 40 100 14 26 
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Tabela Nr 10. Źródło dochodów mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie: 
Źródło dochodów kobiety mężczyźni Ogółem 

renty 2 4 6 

emerytury 8 9 17 

zasiłek stały 4 13 17 

Razem 14 26 40 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.  

 

Większość mieszkańców, tj. po 17 osób, pobierało emerytury i zasiłki stałe, z czego 

13 pobierało emerytury z ZUS, a 4 z KRUS-u. 6 mieszkańców pobierało świadczenia 

rentowe z ZUS-u,  a 17  mieszkańców pobierało zasiłek stały. 

 

Tabela Nr 11. Stan psychofizyczny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 

w Karolinowie: 

Stan psychofizyczny Ilość osób 

choroby krążenia 30 

choroby układu moczowego 5 

cukrzyca 7 

stwardnienie rozsiane  1 

astma 2 

choroby neurologiczne 17 

głuchoniemy 2 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.  

 

Większość mieszkańców ma problemy ze strony układu krążenia (30 osób), 17 osób 

– choroby neurologiczne, 5 osób – układu moczowego, 7 osób – cukrzycę, 2 – astmę,                  

1 – stwardnienie rozsiane oraz 2 osoby są głuchonieme. 

 

Tabela Nr 12. Stopień sprawności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie: 

Stopień sprawności Ilość mieszkańców 

łóżko 4 

wózek inwalidzki 12 

balkonik 1 

kule 1 

laska 2 
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sprawni fizycznie 20 

Razem 40 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.  

 

50% mieszkańców (tj. 20 osób) było sprawnych fizycznie, 12 osób  poruszało się na 

wózku inwalidzkim, a 1 osoba przy balkoniku. Oceniono stan mieszkańców wg. Skali 

Barthel, dokonując w ten sposób analizy zdolności do samoopieki. Dane przedstawiają się 

następująco: 

 18 osób, tj. 45% wykazało ograniczoną zdolność do samoopieki,  

 20 osób, tj. 50% wykazywało znacznie ograniczoną zdolność do samoopieki,  

 2 osoby, tj. 5% wykazywały całkowity brak zdolności do samoopieki 

 

Tabela Nr 13. Zaburzenia poszczególnych narządów: 

Zaburzenia ilość osób 

mowy 12 

słuchu 10 

wzroku 18 

bez zaburzeń 0 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.  

 

100% (tj. 40 osób) naszych mieszkańców miało zaburzenia narządów, najwięcej bo 

18 osób miało zaburzenia wzroku, następnie 12 osób zaburzenia mowy, 10 osób słuchu.  

 

Tabela Nr 14. Liczba mieszkańców w DPS w Karolinowie w poszczególnych miesiącach 

2019 roku:  
Miesiąc Liczba mieszkańców w danym miesiącu Liczba osób oczekujących 

Styczeń 40 2 

Luty 40 2 

Marzec 39 2 

Kwiecień 40 1 

Maj 39 0 

Czerwiec 40 0 

Lipiec 40 1 
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Sierpień 40 1 

Wrzesień 40 0 

Październik 40 0 

Listopad 39 0 

Grudzień 40 2 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.  

 

Wejście do nowej społeczności jest dla każdego człowieka, szczególnie w wieku 

starszym, ogromnym przeżyciem. Dlatego należy pamiętać, aby jego przystosowanie do 

nowych warunków życia przebiegało harmonijnie, aby nowy przybysz stał się 

pełnowartościowym członkiem nowej społeczności. Warunki zamieszkania w życiu 

każdego człowieka mają ogromne znaczenie dla jego samopoczucia, zdrowia. Od warunków 

zamieszkania w danym środowisku, rodzinie, w dużym stopniu uzależniony jest stan 

psychofizyczny każdego z nas. Inne warunki zamieszkania są w rodzinie i własnym 

mieszkaniu, inne w DPS, które są w dużym stopniu zróżnicowane. Warto podkreślić, że 

wzajemne zaufanie, podobny system wartości stwarzają obiektywne przesłanki właściwych 

relacji międzyludzkich, które mają ogromny wpływ na dobre samopoczucie i radość życia. 

Sprawność psychofizyczna każdego człowieka ma podstawowe znaczenie w utrzymaniu 

dobrego stanu zdrowia, nawet do późnych lat życia.  

Większość osób nie myśli o powrocie do własnych domów, gdyż nie ma do kogo i po 

co wracać oraz pragnie do końca swego życia mieszkać w DPS w Karolinowie, gdzie czują 

się bezpiecznie i mają zapewnioną stałą opiekę pielęgniarską, lekarską. Uważają, iż 

zamieszkanie w DPS jest dla nich rozwiązaniem życiowego problemu. W życiu zbiorowym 

nie można się całkowicie wyizolować, gdyż taki stan może powodować zagubienie 

i depresję. Warto komuś zaufać i w razie potrzeby na co dzień można na kogoś liczyć. 

Natomiast konflikty i nieporozumienia najczęściej powstają na tle odmiennych systemów 

wartości, upodobań, niedopasowania charakterów i innych drobiazgów. Obniżona 

sprawność powoduje stan frustracji i głęboki lęk o swoje zdrowie i życie. Do utrzymania 

sprawności psychofizycznej mieszkańców DPS służą różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne 

oraz rehabilitacyjne, różne drobne prace wykonywane z własnej woli. 

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie jest odpłatny do wysokości 

średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Ustawa oprócz określania metody ustalania 

kosztu, wskazuje w zamkniętym katalogu, zobowiązanych do ponoszenia tych opłat. Jako 
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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 

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. 

Wyliczenie i ogłoszenie kosztu utrzymania wynika z przepisów ustawy o pomocy 

społecznej, które wprost określają jak należy wyliczyć koszt utrzymania „..kwotę rocznych 

kosztów działalności Domu wynikającą z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego 

bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane 

z realizacją programu naprawczego, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok 

kalendarzowy, podzielony przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby 

mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego”.  

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca został wprowadzony Zarządzeniem 

Starosty Płońskiego Nr 16/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. (ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 21 lutego 2019 r. poz. 2391) i wynosił 

4.082,00 zł. Ogłoszony koszt utrzymania mieszkańca w 2019 roku był zmniejszony 

w porównaniu do kosztu wyliczonego o 1.000,00 zł. W pierwotnym planie wydatków na rok 

2019 zakładano kwotę 470.087,00 zł ze środków powiatu. Dzięki oszczędnemu 

gospodarowaniu środkami finansowymi zrealizowane wydatki ze środków powiatu 

w 2019 roku wyniosły 385.900,77 zł. 

Funkcjonowanie DPS w Karolinowie od wielu lat wymaga ogromnych dodatkowych 

nakładów finansowych ze środków powiatu.  
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DPS w Karolinowie, z uwagi na fakt jego przeznaczenia tylko 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 podjęto 

działania zmierzające w kierunku rozbudowy obiektu. W Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Płońskiego zaplanowano środki, które będą przeznaczone na pokrycie 

kosztów koniecznych do przygotowania potrzebnej dokumentacji technicznej celem 

rozpoczęcia rozbudowy.  

W roku 2019 w DPS w Karolinowie przeprowadzono remonty i konserwacje, na 

które wydano 9.748,54 zł, a osiągnięte efekty to między innymi zakup klimatyzatorów do 

kuchni i jadalni, aparatu do elektroterapii, lampy sollux. Wyposażenie rehabilitacji 

podniosło jakość wykonywanych zabiegów dla mieszkańców Domu. Doposażono gabinet 

zabiegowy oraz pomieszczenie kuchni.  

Z DPS w Karolinowie ściśle współpracuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

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

w Karolinowie.   

 

Misja Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie to bezpieczne i godne życie 

mieszkańca.  

Celem jest to, by w Domu każdy jego mieszkaniec pozostawał jak najdłużej 

samodzielny i niezależny, by umiał się zaadaptować i zaakceptować nowy etap życia. Każda 

osoba jest traktowana indywidualnie. Zespół opiekuńczo – terapeutyczny swoimi staraniami 

dąży do tego, aby mieszkańcy czuli się jak najlepiej, odczuwali troskę o siebie, mieli 

poczucie komfortu życia, własnej wartości i przydatności, mimo różnych ograniczeń 

spowodowanych chorobami.  

 

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 
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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. 

W 2019 roku PCPR 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 roku sprawozdawczym skorzystało 5 osób, 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 osobami stosującymi przemoc wobec najbliższych członków rodziny. Psycholog 

PCPR w Płońsku na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku 

uczestniczyła w 6 posiedzeniach Grupy Roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  na terenie Gminy Płońsk. W tutejszym Centrum 

założono 1 „Niebieską Kartę”, która została przekazane do właściwego Zespołu 

Interdyscyplinarnego działającego na terenie Powiatu Płońskiego.  

W Ośrodkach Pomocy Społecznej  na terenie powiatu, jak i w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Płońsku, osoby zainteresowane informowane są o zadaniach 

poszczególnych instytucji i służb oraz organizacji pozarządowych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy oraz o dostępnej ofercie pomocy. 

 

 Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku funkcjonuje Powiatowy 

Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Do Zespołu w 2019 roku wpłynęło 851 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności – do końca grudnia 2019 r. rozpatrzono 773 wniosków. Wydano 

773 orzeczenia, w tym 29 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 29 o odmowie 

ustalenia stopnia niepełnosprawności i 715 z określonym stopniem niepełnosprawności. 

Ponadto w 2019 roku:  

 rozpatrzono 171 wniosków dotyczących wydania orzeczeń o niepełnosprawności 

dzieciom do 16–go roku życia, 
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 wydano 159 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które upoważniają do korzystania 

z ulg i uprawnień, 

 wydano 102 karty parkingowe osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się 

opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. 

 

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 2019 roku Powiat Płoński na zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

otrzymał łączną kwotę 1.109.047,00 zł, przydzieloną algorytmem przez Zarząd 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

W roku 2019 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 – realizowane 

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

W 2019 roku dofinansowano następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:  

 uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,  

 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 2019 r. z turnusów rehabilitacyjnych w Powiecie Płońskim skorzystały łącznie 

183 osoby na kwotę 172 966,00 zł, w tym: 98 osób dorosłych niepełnosprawnych, 16 osób 

to dzieci oraz opiekunowie dzieci i osób dorosłych. 

Z dofinansowania na zakup sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, 

a także sprzętu rehabilitacyjnego, skorzystało w 2019 roku łącznie 331 osób na kwotę 

396.976,00 zł, z czego 37 osoby to dzieci, a 294 to osoby dorosłe. Najczęściej osoby 
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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 2019 roku była likwidacja barier funkcjonalnych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych, w tym finansowanie likwidowania barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.  

W 2019 r. w ramach likwidacji barier architektonicznych zrealizowano 4 umowy na 

łączną kwotę 50.000,00 zł.  

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

i turystyka osób niepełnosprawnych. W 2019 roku zawarto i rozliczono 4 umowy 

z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 20.000,00 zł na realizację imprez 

rekreacyjno – sportowych oraz wyjazdów integracyjnych.  

Należy zwrócić uwagę na stały systematyczny wzrost w 2019 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.  

 

 Warsztat Terapii Zajęciowej 

Na terenie Powiatu Płońskiego w 2019 roku prowadzony był przez Caritas Diecezji 

Płockiej Warsztat Terapii Zajęciowej. Celem Warsztatu jest rehabilitacja osób 

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 – 14 kobiet 

i 9 mężczyzn.  

Na działalność Warsztatu w 2019 roku została przeznaczona kwota 452.400,00 zł 

(środki PFRON).  
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Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” 

 

Głównym celem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” było 

wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów 

programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. 

W 2019 roku Uchwałą Nr 93/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Zarząd Powiatu 

Płońskiego udzielił upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Płońsku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego  ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą 

uruchomienia i realizacji programu jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz umowa Nr AS3/000047/07/D z dnia 07 maja 

2018 r. zawarta pomiędzy PFRON a Powiatem Płońskim. W ramach ww. programu osoby 

niepełnosprawne zamieszkujące teren Powiatu Płońskiego mogły uzyskać dofinansowanie 

w ramach Modułów podzielonych na cztery obszary: 

Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

Zadanie A 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

(adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze 

znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu), 

Zadanie A 2 – pomoc w uzyskaniu prawo jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu), 

Zadanie A 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu 

wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego), 

Zadanie A 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

(adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

z dysfunkcją narządu słuchu). 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym: 

Zadanie B 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku 

życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku 

lub obu rąk), 
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Zadanie B 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

Zadanie B 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

z dysfunkcją narządu wzroku), 

Zadanie B 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku 

życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją 

narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy), 

Zadanie B 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem 

o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności). 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

Zadanie C 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana 

do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za 

pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym), 

Zadanie C 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem 

o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności), 

Zadanie C 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób 

ze stopniem niepełnosprawności), 

Zadanie C 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 

w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie 

jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności), 

Zadanie C 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem 

o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się 

i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)  
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Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu 

opiekę, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym 

dziecka). 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do 

osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających 

naukę w: 

 w szkole policealnej, 

 w kolegium, 

 w szkole wyższej (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 internatu), 

W roku 2019 złożono 49 wniosków – na Moduł I – 31, na  Moduł II – 18, 

zrealizowanych zostało 47 wniosków. Po weryfikacji wniosków zrealizowano Moduł I – 

29 wniosków na kwotę 233 634,73 zł. Realizowane były następujące formy wsparcia: 

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w zakupie 

sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, pomoc w zakupie wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie 

protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązanie techniczne, pomoc 

w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Po weryfikacji wniosków 

zrealizowano Moduł II – 18 wniosków na kwotę 57 466,00 zł obejmujących 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. 

Łącznie wydatkowano 290.100,73 zł, Program zrealizowano w 95,82%. 

 

,,Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” 

 

W dniu 27 lutego 2019 roku Rada Powiatu Płońskiego podjęła Uchwałę 

Nr VI/30/2019 w sprawie przystąpienia i przyjęcia do realizacji w 2019 roku programu 
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pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Celem strategicznym programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami” w roku 

2019  było wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo 

rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku zakończyło 

realizację programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami” w obszarze D, 

realizowanym na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Płońskim a Zarządem PFRON: 

 Umowa nr WRR/000349/07/D z dnia 29 lipca 2019 roku, której przedmiotem było 

dofinansowanie projektu pn.: Zakup samochodu osobowego „mikrobus” do przewozu 

osób niepełnosprawnych” na rzecz Caritas Diecezji Płockiej Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Płońsku, wykonywanego w terminie od dnia podpisania umowy do 18.10.2019 r.  

PFRON przyznał 80.000,00 zł na realizację ww. projektu. W dniu 12 września 

2019 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Płońskiego, a Caritas Diecezji Płockiej zawarto 

umowę nr 19/2019, której przedmiotem było dofinansowanie ze środków PFRON 

ww. projektu. Dofinansowanie projektu zostało uznane przez PFRON za rozliczone od 

strony merytorycznej i formalno-rachunkowej. 

 

Program „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” 

 

Zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz uwzględniając pkt 8.II.6. Programu asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, Program „Koordynator Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej” adresowany był do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego 

i powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach Programu można było 

wystąpić o dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów i koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej w 2019 roku. W związku z powyższym PCPR w Płońsku pozyskało środki 

finansowe celem dofinansowania wynagrodzeń 5 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej w wysokości 91.972,00 zł (zgodnie z podpisaną umową nr WPS-IV.946.3222019 

z dnia 13 listopad 2019 r.). Wkład własny jednostki do poniesionych kosztów wynagrodzeń 

wyniósł 158.433,53 zł. 

Postęp w dziedzinie nauk medycznych powoduje wydłużenie długości trwania życia 

i wzrost liczby osób w wieku starszym. Rosnące oczekiwania lepszej jakości życia 
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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 prognoz GUS populacja ludzi starszych w Polsce, w tym również w zamieszkałych 

w Powiecie Płońskim, będzie systematycznie wzrastać.  

 

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Płońskiego w 2019 r. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji 

rządowej, realizowanym przez Powiat Płoński w 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

W 2019 roku 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).  
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Nieodpłatnych porad prawnych udzielano zgodnie z harmonogramem: 

od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie. 

W 2019 roku nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 1277 osobom uprawnionym. 

Realizacja zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe 

w 2019 roku została opisana w Rozdziale XIII Współpraca z organizacjami pozarządowymi.  

Od lipca 2019 roku, w celu elektronicznej obsługi systemu nieodpłatnej pomocy 

prawnej, rozpoczęto wdrażanie aplikacji pod nazwą „system obsługi NPP/NPO”. Jest to 

ogólnopolskie narzędzie elektroniczne dedykowane do ww. celu przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości (wdrażane za pośrednictwem urzędów wojewódzkich).  

W listopadzie 2019 roku, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony został otwarty konkurs ofert w celu 

wyłonienia organizacji pozarządowych do świadczenia nieodpłatnej pomocy 

prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach w Naruszewie 

i w Nowym Mieście w roku 2020. Dla potrzeb działalności tych punktów zawarte zostały 

przez Powiat Płoński stosowne porozumienia z ww. gminami. Ponadto zawarto 

porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie i z Okręgową Radą 

Adwokacką w Płocku, na podstawie których Izby te wskazały prawników do obsługi punktu 

NPP w Płońsku i Raciążu. 

 

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.  
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IV RYNEK PRACY 

 

Jednym z zadań Powiatu Płońskiego, na realizację którego Zarząd Powiatu 

Płońskiego w 2019 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 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku 

(PUP w Płońsku) zarejestrowane były 3185 osoby bezrobotne i poziom ten zmalał o 12,1% 

w stosunku do grudnia poprzedniego roku.  

Liczba bezrobotnych kobiet na koniec grudnia 2019 r. wynosiła 1846 i zmalała 9,4% 

w stosunku do grudnia 2018 r.  

 

Tabela Nr 15. Stan bezrobocia w Powiecie Płońskim na koniec grudnia 2018 r. i 2019 r.: 

Wyszczególnienie 
XII 

2018 r. 

Udział 

% 

XII 

2019 r. 

Udział 

% 

Dynamika 

2018 r.=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 

 

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 

3185 

 

1846 

 

646 

 

513 

 

113 

 

 

2071 

 

214 

 

 

2667 

 

518 

100 

 

58,0 

 

20,3 

 

16,1 

 

3,5 

 

 

65,0 

 

6,7 

 

 

83,7 

 

16,3 

87,9 

 

90,6 

 

99,7 

 

82,5 

 

105,6 

 

 

87,7 

 

100,9 

 

 

89,5 

 

80,8 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

 

 W omawianym okresie liczba osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych 

utrzymywała się praktycznie na tym samym poziomie – ponad 640 osób. Udział osób 

pobierających zasiłek w ogólnej liczbie bezrobotnych w omawianym okresie wzrósł 

(grudzień 2018 r. –17,9%, grudzień 2019 r. – 20,3%). 
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Należy zwrócić uwagę, że w grudniu 2019 roku prawo do zasiłku posiadało 646 osób 

bezrobotnych, w  tym: 

 377 osób to kobiety, tj. 58,4% ogółu pobierających zasiłek, 

 434 bezrobotnych to osoby zamieszkałe na wsi, tj. 67,2% ogółu pobierających zasiłek. 

Na koniec grudnia 2019 r. w grupie młodzieży było 513 osób bezrobotnych, co 

stanowi spadek w stosunku do roku ubiegłego o 109 osób. W tej grupie 513 osób kobiety 

stanowiły 65,5%.  

 Niewielki odsetek ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

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

2,9% (grudzień 2019 r. – 3,5%).  

W Powiecie Płońskim w 2019 roku nadal utrzymywał się wysoki poziom osób 

bezrobotnych zamieszkałych  na terenach wiejskich. 

Na koniec grudnia 2019 r. zarejestrowano 2071 osób bezrobotnych zamieszkałych 

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

 1224 osoby to kobiety,  tj. 59,1% ogółu zamieszkałych na wsi, 

 434 osób posiadało prawo do zasiłku, tj. 21% ogółu zamieszkałych na wsi. 

Na koniec grudnia 2019 r. nastąpił wzrost udziału osób zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych (grudzień 2019 r. – 6,7% ogółu 

bezrobotnych; grudzień 2018 r.– 5,8% ).  

W omawianym okresie liczba bezrobotnych poprzednio pracujących zmalała 

o 314 osób, tj. o 10,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.  

Na koniec grudnia 2019 r. zmalała liczba bezrobotnych dotychczas niepracujących 

o 123 osoby, tj. o 19,2%. 

Strukturę bezrobocia w Powiecie Płońskim w 2019 roku według wieku, poziomu 

wykształcenia oraz stażu pracy przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela Nr 16. Struktura bezrobocia w Powiecie Płońskim w 2019 roku według wieku, 

poziomu wykształcenia i stażu pracy:  

Wyszczególnienie XII 

2018 r. 

Udział 

% 

XII 

2019 r. 

Udział 

% 

Dynamika   

2018 r.=100 

Wiek  

18   -   24 

 

25   -   34 

 

35   -   44 

 

45   -   54 

 

622 

 

1014 

 

821 

 

586 

 

17,2 

 

28,0 

 

22,7 

 

16,2 

 

513 

 

865 

 

751 

 

524 

 

16,1 

 

27,2 

 

23,6 

 

16,4 

 

82,5 

 

85,3 

 

91,5 

 

89,4 
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55  -    59 

 

            60 i więcej 

 

381 

 

198 

 

10,5 

 

5,5 

 

330 

 

202 

 

10,4 

 

6,3 

 

86,6 

 

102,0 

Wykształcenie 

 wyższe 

 

 policealne i 

średnie zaw. 

 

 średnie 

ogólnokształcą

ce 

 

 zasadnicze 

zawodowe 

 

 gimnazjalne 

i poniżej 

 

341 

 

525 

 

 

559 

 

 

955 

 

 

1242 

 

9,4 

 

14,5 

 

 

15,4 

 

 

26,4 

 

 

34,3 

 

306 

 

437 

 

 

532 

 

 

857 

 

 

1053 

 

9,6 

 

13,7 

 

 

16,7 

 

 

26,9 

 

 

33,1 

 

89,7 

 

83,2 

 

 

95,2 

 

 

89,7 

 

 

84,8 

Staż pracy 

 do 1 roku 

 

 1  -  5 

 

 5  -  10 

 

 10  -  20 

 

 20  -  30 

 

 30 lat i więcej 

 

 bez stażu 

 

568 

 

998 

 

610 

 

504 

 

247 

 

54 

 

641 

 

15,7 

 

27,6 

 

16,8 

 

13,9 

 

6,8 

 

1,5 

 

17,7 

 

480 

 

889 

 

521 

 

490 

 

219 

 

68 

 

518 

 

15,1 

 

27,9 

 

16,3 

 

15,4 

 

6,9 

 

2,1 

 

16,3 

 

84,5 

 

89,1 

 

85,4 

 

97,2 

 

88,7 

 

125,9 

 

80,8 

 

Osoby 

długotrwale 

bezrobotne 

  

 

2080 

 

57,4 

 

1793 

 

56,3 

 

86,2 

Ogółem: 3622 100 3185 100 87,9 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

W strukturze bezrobocia w Powiecie Płońskim w 2019 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 

(27,2% ogółu bezrobotnych) i w wieku od 35 do 44 lat (23,6% ogółu bezrobotnych).  

Trudności ze znalezieniem pracy mają przede wszystkim osoby o niskich 

kwalifikacjach zawodowych lub nie posiadające ich w ogóle. Na koniec grudnia 2019 r. 
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60% ogółu bezrobotnych stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 

oraz zasadniczym zawodowym. 

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 2019 roku w Powiecie Płońskim w okresie od stycznia do grudnia zarejestrowano 

4031 osoby bezrobotne, a wyłączono z ewidencji 4468 osób. W analizowanym okresie 

odpływ z bezrobocia był wyższy od napływu o 437 osób. 

Należy podkreślić, że napływ do bezrobocia zmalał w roku 2019 w porównaniu do 

roku 2018 o 462 osoby, tj. 10,3%, natomiast odpływ z bezrobocia zmalał o 22 osoby, 

tj. 0,5%. 

Proces napływu i odpływu z bezrobocia w Powiecie Płońskim w 2019 roku 

w porównaniu do roku 2018 roku wraz z określeniem powodów wyłączenia z ewidencji 

prezentują poniższe tabele. 

 

Tabela Nr 17. Napływ do bezrobocia i odpływ z bezrobocia: 

Wyszczególnienie 
I-XII  2018 r. I– XII 2019 r. 

Napływ Odpływ Napływ Odpływ 

Styczeń 

Luty 

Marzec 

Kwiecień 

Maj 

Czerwiec 

Lipiec 

Sierpień 

Wrzesień 

Październik 

Listopad 

Grudzień 

478 

371 

402 

428 

352 

335 

395 

322 

347 

355 

335 

373 

300 

463 

468 

432 

338 

341 

363 

360 

375 

434 

300 

316 

522 

355 

362 

347 

303 

255 

315 

312 

320 

353 

279 

308 

327 

454 

401 

422 

420 

309 

380 

299 

361 

413 

369 

313 

Ogółem: 4493 4490 4031 4468 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 
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Tabela Nr 18. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji (odpływ): 

Wyszczególnienie 
I  - XII 

2018 r. 

Udział 

% 

I - XII 

2019 r. 

Udział 

% 

Dynamika 

2018 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 

4490 

 

2683 

 

1944 

 

739 

 

786 

 

 

195 

 

117 

 

 

44 

 

 

229 

 

33 

 

 

68 

 

335 

 

100 

 

59,8 

 

72,5 

 

27,5 

 

17,5 

 

 

4,3 

 

2,6 

 

 

1,0 

 

 

5,1 

 

0,7 

 

 

1,5 

 

7,5 

 

4468 

 

2451 

 

1940 

 

511 

 

914 

 

 

245 

 

95 

 

 

81 

 

 

201 

 

16 

 

 

71 

 

394 

 

 

100 

 

54,9 

 

79,1 

 

20,9 

 

20,5 

 

 

5,5 

 

2,1 

 

 

1,8 

 

 

4,5 

 

0,4 

 

 

1,6 

 

8,8 

 

 

99,5 

 

91,3 

 

99,8 

 

69,1 

 

116,3 

 

 

125,6 

 

81,2 

 

 

184,1 

 

 

87,8 

 

48,5 

 

 

104,4 

 

117,6 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku 

 

Jak wynika z powyższej tabeli ponad połowa bezrobotnych została wyłączona 

z ewidencji z powodu podjęcia pracy (54,9%) i liczba ta zmalała o 8,7% w stosunku do 

roku 2018. Wśród bezrobotnych, którzy zostali wyłączeni z ewidencji z powodu podjęcia 

pracy w 2019 r., większość to osoby zatrudnione na niesubsydiowanych miejscach pracy – 

79,1%. W roku 2019 w porównaniu do roku 2018 zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach 

form subsydiowanych zmalało o 30,9%. Największy wzrost w 2019 r. wśród wyłączonych 

z ewidencji bezrobotnych nastąpił z powodu rozpoczęcia szkolenia o 84,1%  a największy 

spadek odnotowano wśród liczby bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z powodu 

rozpoczęcia prac społecznie użytecznych (w tym PAI) o 51,5%. 

Jednym z najbardziej interesujących aspektów analizy stanu zatrudnienia 

i bezrobocia w 2019 roku w Powiecie Płońskim jest poziom bezrobocia z podziałem na 
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poszczególne gminy. Na terenie Powiatu Płońskiego w 2019 roku położonych było 12 gmin, 

w tym 2 gminy miejskie (Płońsk i Raciąż).  

Poziom bezrobocia w gminach Powiatu Płońskiego w 2019 roku w porównaniu do 

roku 2018 prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela Nr 19. Poziom bezrobocia w gminach Powiatu Płońskiego: 

 

 

Lp. 

 

 

Gmina /Miasto 

grudzień 2018 r. grudzień 2019 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 352 190 76 312 188 79 88,6 

2 Czerwińsk 240 137 32 210 124 34 87,5 

3 Dzierzążnia 117 66 18 121 74 36 103,4 

4 Joniec 81 44 19 72 44 15 88,9 

5 Naruszewo 244 134 43 206 131 31 84,4 

6 Nowe Miasto 237 125 54 202 104 34 85,2 

7 Gmina Płońsk 356 194 58 346 192 86 97,2 

8 Gmina Raciąż 294 184 50 188 126 37 63,9 

9 Sochocin 274 148 57 225 126 46 82,1 

10 Załuski 163 101 10 183 110 33 112,3 

11 Miasto Płońsk 1030 563 180 901 485 165 87,5 

12 Miasto Raciąż 233 151 49 209 136 43 89,7 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

Analizując poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Powiatu Płońskiego, 

największy wzrost odnotowano w gminie Załuski o 12,3% w stosunku do analogicznego 

okresu roku poprzedniego. Natomiast największy spadek liczby bezrobotnych odnotowano 

w gminie Raciąż o 36,1%. 

W 2019 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 20. Stopa bezrobocia w Powiecie Płońskim na tle kraju i Województwa 

Mazowieckiego: 
Wyszczególnie

nie   

XII  

2010 

XII  

2011 

XII  

2012 

XII 

2013 

XII 

2014 

XII 

2015 

XII 

2016 

XII 

2017 

XII 

2018 

XII 

2019 

Powiat Płońsk 

 

16,3 17,4* 18,1 18,3 16,4 14,5 12,6 10,5 10,4 9,1 

Województwo 

Mazowieckie 

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

Kraj 12,3 12,5 13,4 13,4 11,5 9,8 8,3 6,6 5,8 5,2 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

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

 

 Powiatowa Rady Rynku Pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wykonuje obsługę administracyjną Powiatowej 

Rady Rynku Pracy w Płońsku. Powiatowa Rady Rynku Pracy jest organem opiniodawczo 

– doradczym Starosty  w sprawach polityki rynku pracy. Rada działa na podstawie Ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad 

rynku pracy. 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. odbyło się pięć posiedzeń 

Powiatowej Rady Rynku Pracy. 

Tematami poszczególnych posiedzeń było: 

 Zaopiniowanie podziału środków Funduszu Pracy na 2019 r. 

 Zatwierdzenie projektu planu pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy na 2019 r. 

 Sprawozdanie z działalności urzędu za 2018 r. 

 Zaopiniowanie planu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku na 2019 r. 

 Sprawozdanie z realizacji zadań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. 

 Analiza nadzoru instancyjnego za 2018 r. w zakresie decyzji wydawanych przez 

Powiatowy  Urząd Pracy w Płońsku. 

 Informacja dotycząca refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawanie 

bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie 

kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności. 

 Sprawozdanie z realizacji szkoleń i przekwalifikowań bezrobotnych. 

 Ocena realizacji programów EFS. 
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 Informacja z przebiegu robót publicznych i prac społecznie użytecznych 

zorganizowanych w 2019 r. 

 Informacja z przebiegu prac interwencyjnych zorganizowanych w 2019 r. 

 Zwolnienia grupowe za trzy kwartały 2019 r. 

 Informacja dotycząca organizacji staży u pracodawców w 2019 r. 

 Aktualny stan załatwiania spraw w Wydziale ds. Zatrudniania Cudzoziemców. 

 

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

2015 – 2020”. 

 

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

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 Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do roku 2020, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 

2030, Strategią Rozwoju Kraju 2020. 

Program określa misję Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku jako nieustanne 

dążenie do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez podejmowanie działań 

zmierzających do łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych. Pracownicy Urzędu dbają o wysoką jakość świadczonych usług i dokładają 

wszelkich starań, aby osiągnąć wysoki poziom skuteczności i efektywności realizowanych 

zadań. Działania podejmowane w zakresie aktywizacji uwzględniają rzeczywiste 

oczekiwania uczestników rynku pracy jak wspieranie rozwoju kompetencji i kwalifikacji 

osób bezrobotnych oraz odpowiada potrzebom pracodawców. 

W 2019 roku realizowano cele strategiczne określone w Programie Promocji 

Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy.  

W Programie wyodrębniono i przedstawiono charakterystykę grup docelowych, 

wymagających szczególnego wsparcia ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku 

w odniesieniu do aktywizacji zawodowej w zakresie następujących grup osób bezrobotnych: 

 osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, 

 osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, 

 osób długotrwale bezrobotnych, 

 osób niepełnosprawnych, 
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 osób bezrobotnych mieszkających na wsi, 

 osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, 

 osób bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego. 

 Realizacja Programu odnosi się również do promowania wśród uczniów idei 

ustawicznego kształcenia i korzyści wynikających ze zwiększenia kwalifikacji, 

przekazywania uczniom informacji o sytuacji kształtującej się na lokalnym rynku pracy, 

w tym o zawodach deficytowych, nadwyżkowych i zrównoważonych oraz oczekiwaniach 

stawianych przez pracodawców potencjalnym pracownikom.  

Monitorowanie realizacji Programu na lata 2015 – 2020 należy do kompetencji 

Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.  

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku dysponował środkami 

finansowymi, których limit ogółem wynosił: 6.658.483,00 zł. Środki przeznaczone były na 

aktywizację zawodową 842 osób bezrobotnych, z czego na poszczególne formy pomocy 

wydatkowano kwotę: 6.615.483,00 zł i zaktywizowano 860 osób. 

 

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku 

Pracy  określił cele strategiczne, które zostały zidentyfikowane w oparciu o analizę 

przeprowadzoną w ramach badania lokalnego rynku pracy. Wyodrębnione zostały 4 główne 

cele strategiczne, w ramach których wskazano cele szczegółowe. 

 

Tabela Nr 21. Cele szczegółowe Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz 

Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy: 

Cel strategiczny Cele szczegółowe Realizacja 
 

 

 

Cel strategiczny nr 1: 

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.  

1. Podejmowanie działań 

wspierających osoby 

bezrobotne w zdobywaniu 

umiejętności i kwalifikacji 

dostosowanych do potrzeb 

rynku pracy 

W 2019 roku 82 osoby bezrobotne zostały 

skierowane na szkolenia w celu uzupełnienia 

lub podniesienia kwalifikacji zawodowych. 

82 osoby ukończyły szkolenia. 65 osób 

podjęło zatrudnienie po zakończeniu 

szkolenia. 

2. Podejmowanie działań 

wspierających osoby 

bezrobotne w aktywnym 

poszukiwaniu pracy 

Każda osoba bezrobotna ma opracowany 

przez doradcę klienta Indywidualny Plan 

Działania,  

w którym określone są działania do 

aktywnego poszukiwania pracy. Zgodnie 

z dokumentem MRPiPS – 01 Sprawozdanie 

o rynku pracy za 2019 rok na koniec roku  

3981 osób realizowało indywidualny plan 

działania, 123 osoby przerwały jego 

realizację, w tym 89 osób  

z powodu podjęcia pracy. 

3. Podejmowanie działań 

zwiększających dostęp 

Każda osoba bezrobotna ma nieograniczony 

dostęp do ofert pracy będących w posiadaniu 

Urzędu. Oferty są upowszechniane na stronie 
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osób bezrobotnych do 

informacji o ofertach 

internetowej Urzędu, na stronie internetowej 

Centralnej Bazy Ofert Pracy, na stronie 

Zielonej Linii, ale również w siedzibie 

Urzędu na tablicach ogłoszeń oraz 

bezpośrednio na stanowiskach doradców 

klienta. Urząd w tym zakresie współpracuje 

z lokalnymi mediami: plonszczak.pl, 

plonskwsieci.pl i Radio Płońsk, gdzie 

prezentowane są oferty pracy będące  

w realizacji przez urząd oraz ogłoszenia  

o naborze osób do prowadzonych projektów  

i programów. 

 

 

 

 

 

Cel strategiczny nr 2: 

Promocja instrumentów 

i usług rynku pracy wśród 

osób bezrobotnych 

i pracodawców oraz 

zwiększenie efektywności 

zatrudnieniowej 

realizowanych form 

wsparcia 

1.Zwiększanie 

świadomości 

pracodawców o formach 

wsparcia oferowanych 

przez Urząd 

Doradcy klienta, którzy pozyskują oferty 

pracy informują pracodawców o aktualnie 

dostępnych formach pomocy, nawiązują 

kontakt z nowopowstającymi firmami na 

terenie powiatu płońskiego. W dniu 

25 listopada 2019 prowadzono kampanię 

informacyjną dla pracodawców w ramach 

Europejskich Dni Pracodawców. 

Opracowany został również artykuł 

informacyjny, który upowszechniono na 

stronie internetowej PUP oraz wysłano 

pocztą elektroniczną do pracodawców. 

2. Zwiększenie 

świadomości osób 

bezrobotnych 

o możliwości skorzystania 

z form wsparcia 

oferowanych przez Urząd 

Ponieważ istotą IPD opracowywanego dla 

każdej osoby bezrobotnej jest właściwe 

zaplanowanie konkretnej formy wsparcia, 

każdy bezrobotny jest informowany 

o aktualnych możliwościach korzystania 

z form pomocy oferowanych przez Urząd 

oraz o dostępnych środkach w zakresie 

realizowanych programów. 

3. Zwiększenie 

skuteczności 

zatrudnieniowej 

realizowanych form 

wsparcia 

Wykorzystując dostępne formy wsparcia 

w 2019 roku zaktywizowano 860 osób. 

Efektywność zatrudnieniowa 

poszczególnych form przedstawia się 

następująco: 

-prace interwencyjne – 98% 

-roboty publiczne – 59% 

-staże – 64% 

-jednorazowe środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej – 100% 

-refundacja kosztów wyposażenia i 

doposażenia stanowisk pracy – 100% 

-szkolenia – 76% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel strategiczny nr 3: 

Zwiększenie zakresu 

współpracy z urzędami 

gmin i pracodawcami 

1.Podejmowanie działań 

mających na celu 

zwiększenie 

zainteresowania 

pracodawców współpracą 

z Urzędem 

Informowanie o dostępnych formach 

wsparcia dla pracodawców poprzez kontakty 

doradców klienta. W 2019 roku doradcy 

nawiązali 3378 kontaktów z pracodawcami. 

Pozyskano do współpracy 180 nowych 

pracodawców. Pozyskano 5129 wolnych 

miejsc pracy, w tym 4251 dotyczyło pracy 

niesubsydiowanej. 

2. Monitorowanie potrzeb 

kadrowych pracodawców 

z uwzględnieniem 

kluczowych kompetencji 

i umiejętności 

poszukiwania 

pracowników 

W 2019 roku monitorowanie potrzeb 

kadrowych pracodawców odbywało się na 

podstawie analizy zgłaszanych krajowych 

ofert pracy, z której wynika, że największe 

zapotrzebowanie było na pracowników 

fizycznych: 
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- magazynier – kod zawodu 432103 – 

663 wolne miejsca pracy, 

- pakowacz ręczny – kod zawodu 932101 – 

457 wolnych miejsc pracy, 

- kierowca operator wózków jezdniowych 

(widłowych) – kod zawodu 834401 – 

258 wolnych miejsc pracy, 

- pracownik przygotowujący posiłki typu fast 

food – kod zawodu 941101 – 189 wolnych 

miejsc pracy, 

- robotnik gospodarczy – kod zawodu 

515303 – 158 wolnych miejsc pracy, 

- sprzedawca – kod zawodu 522301 – 

129 wolnych miejsc pracy, 

- monter urządzeń chłodniczych 

i gastronomicznych – kod zawodu 821114 – 

120 wolnych miejsc pracy, 

- operator zautomatyzowanej linii 

produkcyjnej – kod zawodu 313904 – 

102 wolne miejsca pracy. 

W pozostałych zawodach liczba wolnych 

miejsc pracy była poniżej 100.  

Doradcy klienta na bieżąco monitorują 

zakres potrzeb kadrowych  pracodawców 

z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności 

kandydatów. Na podstawie zgłaszanego 

przez pracodawców zapotrzebowania 

powstaje Wykaz potrzeb szkoleniowych. 

W ten sposób osoby bezrobotne mogą 

dostosowywać swoje kwalifikacje do potrzeb 

pracodawców. 

Z Wykazu potrzeb szkoleniowych 2020, 

opracowanego na podstawie danych 

z 2019 roku wynika, że 

największym zainteresowaniem cieszą się 

szkolenia w następującym zakresie: 

- ABC przedsiębiorczości, 

- prawo jazdy kat. C 

- kwalifikacja wstępna przyspieszona, 

- operator koparko-ładowarki, 

- operator wózka widłowego. 

3. Współpraca z urzędami 

gmin w zakresie 

rozpowszechniania ofert 

pracy i zwiększania 

świadomości osób 

bezrobotnych 

i pracodawców 

o możliwości skorzystania 

z form wsparcia 

realizowanych przez PUP 

Współpraca z urzędami gmin odbywa się nie 

tylko w zakresie rozpowszechniania ofert 

pracy, które zamieszczane są na tablicach 

ogłoszeń w siedzibie tych urzędów oraz 

jednostek organizacyjnych. Przekazywane są 

również różnego typu informacje promujące 

nowe formy wsparcia, ogłoszenia 

o realizowanych przez PUP programach, 

plakaty, ulotki. Raz do roku ustalane jest 

zapotrzebowanie na kwalifikacje 

i umiejętności przy współpracy  

z komórką ds. szkoleń.  

4. Rozpowszechnianie 

i realizacja we współpracy 

z urzędami gmin prac 

społecznie użytecznych 

Co roku do dnia 31 stycznia urzędy gmin 

sporządzają roczny plan potrzeb w zakresie 

prac społecznie użytecznych, który jest 

realizowany przy ścisłej współpracy z PUP. 

 

 

 

1.Zwiększanie 

świadomości uczniów 

w zakresie sytuacji 

Współorganizacja Targów Edukacyjnych 
pod hasłem „Wiedza i aktywność szansą na 

sukces”   Poświętne 2019. Celem targów jest 
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Cel strategiczny nr 4: 

Zwiększenie zakresu działań 

podejmowanych w ramach 

współpracy ze szkołami 

gimnazjalnymi 

i ponadgimnazjalnymi 

panującej na lokalnym 

rynku pracy 

pomoc młodzieży szkół średnich w wyborze 

kierunku dalszego kształcenia, ułatwienie 

dostępu do aktualnych ofert wyższych 

uczelni, szkół policealnych i instytucji rynku 

pracy. Przeprowadzono dwie grupowe 

informacje zawodowe dla 41 uczniów szkół 

średnich na temat „Wybór zawodu i kierunku 

kształcenia – poznanie lokalnego rynku 

pracy”. (III klasa Liceum 

Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół  

w Raciążu; III klasy Technikum 

Mechanizacji Rolnictwa z Zespołu Szkół 

nr 1 w Płońsku) 

Prowadzenie grupowych informacji 

zawodowych dla uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i średnich. 

W 2019 roku z tych zajęć skorzystało 

371 uczniów. 

 

2. Wspieranie uczniów 

w zakresie planowania 

własnej ścieżki kariery 

Zorganizowano dwie grupowe informacje 

zawodowe dla 41 osób.  

Udział w Dniach Otwartych Szkoły – 

Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku w dniu 

06.04.2019 r. Doradca zawodowy 

uczestniczący w Dniach Otwartych Szkoły 

pn. „Festiwal zawodów” miał za zadanie  

służyć poradnictwem zawodowym uczniom 

potrzebującym dokonać wyboru zawodu 

i kierunku kształcenia. 

3. Informowanie uczniów 

o zawodach deficytowych 

i nadwyżkowych oraz 

ograniczanie skali 

niedostosowania 

kierunków kształcenia do 

predyspozycji osobowych 

uczniów 

Upowszechnianie informacji sygnalnej  

o zawodach deficytowych i nadwyżkowych 

w powiecie płońskim na stronie internetowej 

urzędu. Informacje te stanowią źródło 

wiedzy  

o  sytuacji na rynku pracy dla młodych 

ludzi, którzy z jednej strony kończą szkoły 

ponadgimnazjalne, a z drugiej strony muszą 

zmierzyć się z bezrobociem na lokalnym 

rynku pracy. 

Przekazywanie tych informacji  w trakcie 

spotkań z młodzieżą szkolną. 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

 

Realizując cel strategiczny nr 1 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. Doradca klienta 

opracowuje wspólnie z osobą bezrobotną plan działań do realizacji, mający bezpośredni 

wpływ na ścieżkę aktywizacji zawodowej, którą podąża osoba bezrobotna, aż do uzyskania 

zatrudnienia bądź innej formy pomocy, zachęca do aktywnego i samodzielnego 

poszukiwania pracy. Identyfikowanie preferencji osób bezrobotnych dotyczących 

korzystania z form wsparcia odbywało się systematycznie. Co dwa miesiące doradca klienta 
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spotykał się z osobą bezrobotną i analizował jej sytuację na rynku pracy. 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 2019 było zarejestrowanych 3 185 bezrobotnych, odnotowano 

spadek w stosunku do roku poprzedniego – 3 622 osób, stan na dzień 31.12.2018 r. 

Od dnia 13.06.2019 r. wycofany został z ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy zapis dotyczący ustalania dla osoby bezrobotnej profilu pomocy. 

Do tego dnia przeprowadzono badanie kwestionariuszem profilowania dla 2 283 osób 

bezrobotnych.   

W końcu ubiegłego roku dla 3 981 osób było utworzonych indywidualnych planów 

działania, 123 osoby przerwało jego realizację, w tym 89 osób z powodu podjęcia pracy.  

Usługi rynku pracy dostosowywane były również do potrzeb pracodawców. 

W 2019 roku doradcy klienta nawiązali 3 378 kontaktów z pracodawcami i pozyskali do 

współpracy 180 nowych zakładów pracy. Badano zakres korzystania z usług Urzędu. 

Potrzeby pracodawców były realizowane głównie poprzez dobór kandydatów do oferty 

pracy. W roku 2019 zorganizowano dla pracodawców i osób bezrobotnych 45 giełd pracy. 

W wyniku tych spotkań zatrudnionych zostało 201 osób. Urząd Pracy udostępniał dla 

pracodawców salę konferencyjną w celu spotkania z bezrobotnymi.  

Inną formą pomocy dla zaspokajania potrzeb kadrowych pracodawców było 

organizowanie staży. Forma ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, skorzystało 

z niej 107 pracodawców (zarówno firm prywatnych jak i jednostek samorządowych). Na 

staż skierowano 201 osób bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego. Efektywność 

zatrudnieniowa po tej formie pomocy wyniosła 64%. 

Cel strategiczny nr 2 uwzględnia promocję zatrudnienia, przeciwdziałanie 

bezrobociu i aktywizację zawodową bezrobotnych. Są to ustawowe zadania realizowane 

przez PUP w Płońsku. Zadania te urząd realizuje w formie usług rynku oraz 

programów/instrumentów rynku pracy. Właściwością programów jest łączenie działań 

aktywizacyjnych, dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb uczestników. Powiatowa 

Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała przedstawiony w dniu 11.01.2019 r. Podział 

środków Funduszu Pracy przyznanych zgodnie z algorytmem, który dotyczył następującego 

katalogu form pomocy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku: 
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Tabela Nr 22. Katalog form wsparcia oferowanych przez PUP w Płońsku w 2019 roku, 

w ramach środków Funduszu Pracy: 
Lp. Katalog form wsparcia oferowanych przez PUP w Płońsku osobom bezrobotnym 

i pracodawcom w 2019 roku 

1 Roboty publiczne 

2 Prace społecznie użyteczne 

3 Prace interwencyjne 

4 Szkolenia 

5 Studia podyplomowe 

6 Staże w tym dojazd na staż 

7 Dojazdy do pracy 

8 Finansowanie badań 

9 Refundacja składki KRUS 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

Poza formami finansowanymi ze środków Funduszu Pracy, Powiatowy Urząd Pracy 

finansował również inne formy wsparcia, tj.: 

 Bony na zasiedlenie, 

 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

 Refundacja kosztów wyposażenia  lub doposażenia stanowiska pracy. 

Źródłem finansowania powyższych form były środki pozyskane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach  wszystkich środków: 

algorytmowych, środków pozyskanych z EFS oraz ze środków rezerwy będącej 

w dyspozycji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, zastosował subsydiowane 

usługi i instrumenty  rynku pracy wobec 860 osób. Wszystkie wymienione poniżej 

instrumenty rynku pracy zostały uwzględnione w katalogu form wsparcia oraz dodatkowo 

dotyczyły form wsparcia finansowanych z innych źródeł niż Fundusz Pracy: 

 

Tabela Nr 23. Liczba osób zaktywizowanych w roku 2019 wg poszczególnych form 

wsparcia: 

Instrumenty rynku pracy Liczba osób zaktywizowanych  

Prace interwencyjne 184 

Roboty publiczne 134 

Staże 201 

Szkolenia 81 

Studia podyplomowe 0 

Prace społecznie użyteczne 16 
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Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 
65 

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia 

stanowisk pracy 
80 

Dofinansowanie kosztów dojazdu do pracy 51 

Bony na zasiedlenie 18 

Art. 150f refundacja części kosztów wynagrodzenia 

skierowanych bezrobotnych do 30 r. ż. 
30 

Ogółem: 860 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku.  

Powyższa tabela ukazuje jakim zainteresowaniem ze strony zarówno osób 

bezrobotnych, jak i pracodawców, cieszyły się poszczególne formy wsparcia. 

Z przedstawionych danych wynika, że największą popularność wśród bezrobotnych 

i pracodawców miały roboty publiczne, prace interwencyjne i staże. Jest to tendencja 

porównywalna do roku 2018 i lat poprzednich. Na porównywalnym poziomie utrzymuje się 

udzielanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

W roku 2019 kontynuowano wsparcie dla pracodawców i pracowników w ramach 

środków Krajowego Funduszu Pracy. Forma ta jest systemowym rozwiązaniem, 

adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację 

wiedzy i umiejętności osób u nich zatrudnionych. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie 

utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do 

wymagań zmieniającej się gospodarki.   

W 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następujące 

Priorytety wydatkowania środków z puli głównej Krajowego Funduszu Szkoleniowego: 

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym 

powiecie (Barometr zawodów Powiat Płoński 2019) lub województwie (Barometr 

zawodów Województwo Mazowieckie 2019) zawodach deficytowych; 

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości; 

3) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach 

posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście 

przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub 

pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa 

w przepisach ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów 

Aktywności Zawodowej; 
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4) 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; 

5) wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie 

kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu; 

6) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. 

Powiatowy Urząd Pracy pozyskał dodatkowo środki z rezerwy KFS. W ramach tych 

środków prowadzono nabór wniosków zgodnie z priorytetami określonymi przez Radę 

Rynku Pracy: 

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji 

Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej; 

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności; 

3) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych 

technologii i narzędzi pracy. 

Na ten cel Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wydatkował ogółem kwotę 

694 183,18 zł, udzielając wsparcia 81 pracodawcom. Dzięki środkom z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego 416 osób (pracodawców i pracowników) podniosło swoje 

kwalifikacje zawodowe w postaci szkoleń lub studiów podyplomowych.  

We wszystkich podejmowanych działaniach promujących formy wsparcia 

oferowane przez Urząd Pracy w Płońsku podkreślano korzyści jakie z nich bezpośrednio 

wypływają dla pracodawcy, a zwłaszcza obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem 

pracowników oraz niwelowanie skali zjawiska szarej strefy. W stosunku do osób 

bezrobotnych, a zwłaszcza tych stanowiących grupy docelowe, starano się dobrać jak 

najlepszą formę wsparcia, odpowiadającą sytuacji w jakiej się dana osoba znajduje, a która 

doprowadzi do zatrudnienia. 

Realizacja celu strategicznego nr 3 polegała na zwiększaniu zakresu współpracy 

z urzędami gmin i pracodawcami. Podejmowano działania mające na celu zwiększenie 

zainteresowania pracodawców współpracą z Urzędem. Informowano o dostępnych formach 

wsparcia dla pracodawców poprzez kontakty doradców klienta.  

W 2019 roku doradcy nawiązali 3 378 kontaktów z pracodawcami. Pozyskano do 

współpracy 180 nowych pracodawców.  
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Monitorowanie potrzeb kadrowych pracodawców odbywało się na podstawie analizy 

zgłaszanych krajowych ofert pracy, z której wynika, że największe zapotrzebowanie było na 

pracowników fizycznych: 

 magazynier – 663 wolne miejsca pracy, 

 pakowacz ręczny – 457 wolnych miejsc pracy, 

 kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) – 258 wolnych miejsc pracy, 

 pracownik przygotowujący posiłki typu fast food – 189 wolnych miejsc pracy, 

 robotnik gospodarczy – 158 wolnych miejsc pracy, 

 sprzedawca – 129 wolnych miejsc pracy, 

 monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych – 120 wolnych miejsc pracy, 

 operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej – 102 wolne miejsca pracy. 

W pozostałych zawodach liczba wolnych miejsc pracy była poniżej 100.  

Doradcy klienta na bieżąco monitorowali zakres potrzeb kadrowych pracodawców 

z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności kandydatów. Na podstawie zgłaszanego przez 

pracodawców zapotrzebowania powstaje Wykaz potrzeb szkoleniowych. W ten sposób 

osoby bezrobotne mogą dostosowywać swoje kwalifikacje do potrzeb pracodawców. 

Z Wykazu potrzeb szkoleniowych 2020, opracowanego na podstawie danych 

z 2019 roku, wynika, że największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia 

w następującym zakresie: 

 ABC przedsiębiorczości, 

 prawo jazdy kat. C, 

 kwalifikacja wstępna przyspieszona, 

 operator koparko-ładowarki, 

 operator wózka widłowego. 

Odpowiedzią na zaspokajanie potrzeb kadrowych pracodawców jest też 

organizowanie giełd pracy. 

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku z urzędami gmin to nie tylko 

rozpowszechnianie ofert pracy wśród bezrobotnych oraz przekazywanie informacji 

o możliwości skorzystania z form wsparcia, ale również organizowanie wspólnych 

wydarzeń, których celem jest zwiększanie aktywności zawodowej mieszkańców gmin 

Powiatu Płońskiego, np. udział pracowników PUP w XX Mazowieckich Dniach Rolnictwa 

w dniach 15 – 16 czerwca 2019 roku oraz XIV Płońskich Gminnych Dożynkach w dniu 

15 września 2019 roku. 
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Powiatowy Urząd Pracy swoje zadania realizuje ściśle w powiązaniu z lokalnymi 

pracodawcami zarówno przedsiębiorcami jak i urzędami gmin. Współpraca ta występuje 

zarówno na poziomie rozpowszechniania ofert pracy częściowo refundowanych za środków 

Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, a także organizacji form wsparcia 

w tych instytucjach. Urząd zamieszcza informacje o realizowanych programach aktywizacji 

zawodowej na tablicach ogłoszeń urzędów gmin i ich jednostkach organizacyjnych.  

Specjalną ofertę zatrudnienia bezrobotnych w urzędach gmin PUP realizuje w formie 

robót publicznych. Roboty publiczne kierowane są głównie do osób starszych, długotrwale 

bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych. Corocznie na pierwszym posiedzeniu 

Powiatowej Rady Rynku Pracy wyodrębniona zostaje kwota środków z przeznaczeniem dla 

urzędów gmin i ich jednostek na realizację robót publicznych. Jednocześnie ustalane są 

zasady co do ich organizacji (rodzaj prac, stanowisk, kategorie bezrobotnych). Na początku 

każdego roku PUP w Płońsku 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 2019 roku tylko 3 gminy z terenu 

Powiatu Płońskiego wspólnie z PUP zorganizowały prace społecznie użyteczne – Gmina 

Baboszewo, Gmina Joniec i Gmina Naruszewo. Na podstawie zapotrzebowania z gmin, 

PUP w Płońsku zabezpiecza środki Funduszu Pracy, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez 

Powiatową Radę Rynku Pracy.  

W 2019 roku Urząd współpracował ze wszystkimi gminami Powiatu Płońskiego. 

W ramach tej współpracy, w gminach i ich jednostkach zorganizowano roboty publiczne dla 

134 osób, prace społecznie użyteczne dla 16 osób, staże dla 28 osób, prace interwencyjne 

dla 60 osób. Ogółem we współpracy z urzędami gmin zorganizowano zatrudnienie dla 

238 osób bezrobotnych. 

Cel strategiczny nr 4 określa zwiększenie zakresu działań podejmowanych w ramach 

współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi. Mając na 

względzie promowanie wśród uczniów idei ustawicznego kształcenia, korzyści 

wynikających z podnoszenia kwalifikacji, jak też przekazywanie informacji o sytuacji 

kształtującej się na lokalnym rynku pracy, w tym o zawodach deficytowych, nadwyżkowych 

i zrównoważonych oraz oczekiwaniach stawianych przez pracodawców potencjalnym 

pracownikom. Urząd organizuje w tym zakresie spotkania i warsztaty dla młodzieży szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w oparciu o Powiatowy Program 
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Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Ryku Pracy w Powiecie Płońskim na 

lata 2015 – 2020. 

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. doradcy zawodowi 

przeprowadzili grupowe informacje zawodowe wśród młodzieży szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych.  

 Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach - „Planowanie ścieżki edukacyjnej - co należy 

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

uczestniczących w spotkaniu: 15 uczniów. 

 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dzierzążni - „Planowanie ścieżki edukacyjnej - co 

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

uczestniczących w spotkaniu: 58 uczniów. 

 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Polesiu - „Lokalny rynek pracy - co należy wziąć 

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

w spotkaniu: 34 uczniów. 

 Zespół Szkół w Raciążu - „Zapoznanie z zasadami poruszania się po urzędzie podczas 

rejestracji oraz formami aktywizacji osób bezrobotnych”. Liczba osób uczestniczących 

w spotkaniu: 56 uczniów. 

 Zespół Szkół nr 1 w Płońsku - „Rynek pracy – usługi i instrumenty dostępne w Urzędzie 

Pracy”. Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 92 uczniów.  

 Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach - „Rynek pracy – umiejętności i predyspozycje 

zawodowe”. Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 15 uczniów. 

 Gimnazjum nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku - „Planowanie ścieżki edukacyjnej 

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

uczestniczących w spotkaniu: 18 uczniów. 

 Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie - „Wybór zawodu 

i kierunku kształcenia – lokalny rynek pracy”. Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 

22 uczniów. 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku - liczba osób uczestniczących 

w spotkaniu: 21 uczniów. 

 Szkoły Podstawowe w Chociszewie i Goławinie -  „Czynniki wyboru zawodu” - liczba 

osób uczestniczących w spotkaniu: 17 uczniów . 

Ponadto doradca zawodowy uczestniczył w dniu 01.03.2019 r. w Targach 

Edukacyjnych pod hasłem „Wiedza i aktywność szansą na sukces”  w Centrum Edukacyjno-
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Konferencyjnym w Płońsku ul. Sienkiewicza 11 w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku. W trakcie targów zostały przeprowadzone dwie 

grupowe informacje zawodowe w zakresie poradnictwa zawodowego na temat: „Wybór 

zawodu i kierunku kształcenia – poznanie lokalnego rynku pracy”. Liczba osób 

uczestniczących w spotkaniu: 19 uczniów - III klasy Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu 

Szkół w Raciążu; 22 uczniów - III klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa z Zespołu 

Szkół nr 1 w Płońsku. Doradca zawodowy w 2019 roku przeprowadził także spotkania 

informacyjne dla 371 uczniów z miasta Płońsk i Powiatu Płońskiego. 

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. przeprowadzono także jedno 

spotkanie informacyjne zorganizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku dla 

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku na temat: „Sprawni - 

Niepełnosprawni na rynku pracy”. Liczba uczestników spotkania to 13 osób. 

W stosunku do osób bezrobotnych doradcy zawodowi kierowali działania w zakresie 

poradnictwa zawodowego. Zajęcia te miały na ogół formę indywidualnej porady zawodowej 

w postaci warsztatów z doradcą zawodowym i objęto nimi 414 osób. 

Zadania, które zostały zdefiniowane w Powiatowym Programie Promocji 

Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Płońskim na lata               

2015 – 2020, nakładają na pracowników Urzędu konieczność dokonywania bieżącej 

obserwacji i monitorowania rynku pracy oraz ciągłego dostosowywania działań do 

zidentyfikowanych w ramach celów strategicznych zadań w odniesieniu do aktualnej 

sytuacji na rynku pracy i potrzeb jego uczestników. Monitorowanie realizacji Programu 

dokonywane jest na podstawie: danych statystycznych, danych Urzędu Pracy oraz wszelkich 

ogólnodostępnych informacji dotyczących lokalnego rynku pracy. 

Liczba osób objętych formami wsparcia ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku: 

 

Tabela Nr 24. Osoby, które ukończyły daną formę wsparcia w 2019 roku: 
Osoby, które ukończyły daną formę wsparcia w 2019 roku 
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szkolenie  82 81 54 27 41 14 33 7 3 50 

bon na zasiedlenie 29 29 14 15 29 15 1 0 0 21 
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staż 201 200 33 167 166 128 48 7 6 124 

prace 

interwencyjne 

272 271 127 144 89 54 77 41 2 204 

roboty publiczne 122 122 45 77 30 10 26 42 6 77 

prace społecznie 

użyteczne 

16 16 6 10 1 0 12 7 0 15 

jednorazowe 

środki ma podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

65 65 38 27 33 10 16 3 0 42 

refundacja 

kosztów 

doposażenia 

stanowiska pracy 

52 51 29 22 21 14 13 8 1 22 

porada 

indywidualna 

414 414 183 231 224 139 132 49 9 278 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku.  

 

W 2019 roku z wyżej wymienionych form pomocy skorzystało 529 mężczyzn 

i 720 kobiet.  

Niepełnosprawne osoby bezrobotne stanowią szczególną grupę klientów. Analizę ich 

sytuacji przeprowadzają doradcy klienta każdorazowo podczas wizyt w urzędzie. Formy 

wsparcia są kierowane również do tych osób. W ciągu roku 2019 było 137 osób włączonych 

do ewidencji osób niepełnosprawnych, w tym 74 osoby to mieszkańcy terenów wiejskich. 

Według grup wiekowych najliczniejszą grupę stanowiły osoby powyżej 50 roku życia – 

47 osób. Stopień znaczny lub umiarkowany posiadało 50 osób. Struktura zarejestrowanych 

osób niepełnosprawnych wskazuje, że 55 z nich posiadało co najmniej średnie 

wykształcenie. Znaczną grupę stanowiły osoby bez kwalifikacji zawodowych – 46 osób, nie 

wnioskowały jednak o podwyższanie swoich kwalifikacji w formie szkoleń. Urząd oferował 

osobom niepełnosprawnym formy pomocy w postaci: roboty publiczne – 8 osób, prace 

interwencyjne – 8 osób oraz staże – 5 osób. Korzystały też z usług doradców zawodowych 

– 9 osób.  

W 2019 roku Urząd posiadał w realizacji 368 wolnych miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych, głównie w pośrednictwie otwartym, które skierowane były nie tylko do 

osób zarejestrowanych. Ogółem pracę podjęły 64 osoby posiadające orzeczenie 

o niepełnosprawności, co stanowi prawie 47% wszystkich zarejestrowanych. 

W 2019 roku organizowano szkolenia w następujących obszarach zawodowych: 

 usługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy – 19 osób, 
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 technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, 

elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów 

– 1 osoba, 

 informatyka i wykorzystanie komputerów – 2 osoby, 

 rachunkowość, księgowość, bankowość , ubezpieczenia, analiza inwestycyjna – 1 osoba, 

 inne obszary szkoleń – 59 osób. 

Szkolenia organizowano w obrębie 23 obszarów tematycznych, w których 

uczestniczyły 82 osoby bezrobotne. Ze struktury tematycznej wyodrębnić można 5 tematów, 

na które najczęściej kierowano osoby zainteresowane: 

 ABC przedsiębiorczości – 59 osób, 

 Prawo jazdy kat. C – 12 osób, 

 Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 9 osób, 

 Operator koparko - ładowarki – 5 osób, 

 Operator wózka jezdniowego - 5 osób. 

Pozostałe szkolenia organizowane były indywidualnie dla niewielkiej liczby 

uczestników i dotyczyły różnej tematyki. 

 

Najwyższą efektywnością tworzonych miejsc pracy charakteryzują się następujące 

programy: udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy. Wysoką efektywność 

zatrudnieniową osiągają też prace interwencyjne i roboty publiczne. Najniższą efektywność 

zarejestrowano dla szkoleń. Przyczyną tej sytuacji jest sposób wyliczenia efektywności 

zatrudnieniowej po tej formie wsparcia – osoby, które zostały zatrudnione do 3 miesięcy od 

ukończenia szkolenia.  

 

Tabela Nr 25. Efektywność zatrudnieniowa za 2019 rok wybranych programów rynku 

pracy: 

Programy rynku pracy Rok 2019 

Prace interwencyjne 98 

Roboty publiczne 59 

Staże 64 

Jednorazowe  środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 
100 
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Refundacja kosztów wyposażenia 

i doposażenia stanowisk pracy 
100 

Szkolenia 76 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku.  

W roku 2019 katalog podstawowych form aktywizacji zawodowej określony przez 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obejmował następujące formy pomocy: staże, 

szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, refundację kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na dofinansowanie podejmowania 

działalności gospodarczej. 

Na podstawie ww. katalogu Powiatowy Urząd Pracy wyliczył dwa wskaźniki 

efektywności za dany rok: wskaźnik efektywności zatrudnieniowej oraz wskaźnik 

efektywności kosztowej.  

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osiągnięty za rok 2019 wyniósł 89,74% 

i jest wynikiem lepszym w porównaniu do roku 2018 o 1,55 punktu procentowego. 

Natomiast wskaźnik efektywności kosztowej podstawowych form pomocy za 2019 rok 

wyniósł: 9 535,20 zł, co stanowi zaoszczędzenie kosztów poniesionych na aktywizację 

zawodową, na każdą osobę bezrobotną, o 113,01 zł w stosunku do roku poprzedniego. 

 

W 2019 roku PUP w Płońsku realizował programy finansowane ze środków FP, EFS 

- program dla osób do 30 r. życia i powyżej 30 r. życia, program finansowany z rezerwy 

ministra kierowany do osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich oraz 

aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych. Wszystkie programy były realizowane 

zgodnie z założeniami. 

Z 6 najbardziej popularnych działań realizowanych w tych programach: prac 

interwencyjnych, robót publicznych, staży, szkoleń, jednorazowych środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanych bezrobotnych, uzyskano wysoką efektywność zatrudnieniową na poziomie 

89,74%. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej za rok 2019 jest wyższy od wskaźnika 

osiągniętego w 2018 roku, który wynosił 88,19% oraz roku 2017 – 84,14%. Jest to tendencja 

bardzo pozytywna z punktu widzenia spadającej stopy bezrobocia w Powiecie Płońskim. 

 

W 2019 roku usługami i instrumentami rynku pracy zostały objęte wszystkie osoby 

bezrobotne, w tym najliczniejszą grupą były osoby, do których skierowano usługi 
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pośrednictwa pracy niesubsydiowanego. W ramach tej usługi przyjęto do realizacji 

4 251 wolne miejsca pracy, na które pośrednicy pracy kierowali osoby bezrobotne, 

odpowiadające wymaganiom pracodawcy. W ramach pośrednictwa niesubsydiowanego, 

otwartego oraz w wyniku skierowania do pracy, zatrudnienie podjęły 1 062 osoby. Kolejną 

usługą, w zakresie, której osoby licznie podejmowały zatrudnienie było poradnictwo 

zawodowe. Z porady indywidualnej u doradcy zawodowego skorzystało 414 osób i aż 

384 podjęło pracę w wyniku tej usługi. Pozostałe osoby zostały zaktywizowane w wyniku 

objęcia ich instrumentami rynku pracy. Poniższa tabela wskazuje liczbę osób, które uzyskały 

zatrudnienie bezpośrednio po skorzystaniu z określonej formy wsparcia. 

 

Tabela Nr 26. Liczba osób bezrobotnych, które w 2019 roku podjęły pracy: 

Formy wsparcia Uczestnicy Podjęły pracę 

szkolenia 82 68 

bon za zasiedlenie 29 29 

staż 200 165 

prace interwencyjne  271 268 

roboty publiczne 122 113 

prace społecznie użyteczne  16 0 

jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej 

65 65 

refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy  51 51 

porada indywidualna  414 384 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

 

W 2019 roku do Urzędu wpłynęło ogółem 91 wniosków w sprawie przyznania 

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Złożone wnioski 

rozpatrywano w dwóch etapach: sprawdzenie wniosku pod względem formalnym oraz ocena 

punktowa komisji pod względem merytorycznym. 

W ramach złożonych wniosków: 

 65 wniosków rozpatrzono pozytywnie i przekazano do realizacji; 

 3 wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej; 

 2 wnioski nie podlegały rozpatrzeniu, gdyż wpłynęły po terminie prowadzonego naboru;  

 21 wniosków rozpatrzono negatywnie, analiza merytoryczna wniosków nie dawała 

podstaw do pozytywnego ich rozpatrzenia. 
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Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 65 osób, w tym: 

27 kobiet, 42 osoby zamieszkałe na wsi, 33 osoby do 30 roku życia, w tym 10 osób do 

25 roku życia, 3 osoby powyżej 50 roku życia, 16 osób długotrwale bezrobotnych. 

W trakcie trwania umów o przyznaniu środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, dokonywano oceny prawidłowości ich wykonywania, w szczególności 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz zgodności dokonanych zakupów według 

przedstawionych dokumentów rozliczeniowych. 

Finansowe wsparcie dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków zostało 

udzielone na następujące rodzaje działalności gospodarczej: 

 usługową (m.in.: usługi ogólnobudowlane, remontowe, wykończeniowe, 

posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, wykonywanie pozostałych instalacji 

budowlanych, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, obróbka mechaniczna 

elementów metalowych, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi fotograficzne, 

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, działalność 

związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, działalność usługowa 

związana z poprawą kondycji fizycznej, pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych 

i futrzarskich, naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 

działalność prawnicza, pozostałe drukowanie, działalność związana 

z oprogramowaniem, działalność związana z wystawianiem przedstawień 

artystycznych) – 53 osoby, 

 handlową (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

sprzedaż artykułów spożywczych, sprzedaż pamiątek, art. dekoracyjnych, sprzedaż 

detaliczna kwiatów, roślin w zakresie prowadzenia kwiaciarni, sprzedaż hurtowa 

i detaliczna samochodów osobowych) – 6 osób, 

 produkcyjną (produkcja mebli, produkcja wyrobów budowlanych z betonu, produkcja 

pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; produkcja świeżych 

wyrobów ciastkarskich, produkcja pozostałej odzieży) – 6 osób. 

 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wspierał powstawanie nowych 

miejsc pracy poprzez organizację u pracodawców lub przedsiębiorców prac 

interwencyjnych, refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, 

częściową refundację zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia. 

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. do Urzędu wpłynęły 

52 wnioski od podmiotów zainteresowanych pozyskaniem refundacji kosztów wyposażenia 
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lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Złożone wnioski 

sprawdzono pod względem formalnym a następnie podlegały ocenie merytorycznej. 

Pozytywną ocenę merytoryczną i skierowanie do realizacji, w ramach dostępnych 

środków, uzyskały wnioski 44 pracodawców. Utworzono stanowiska pracy dla 

51 skierowanych bezrobotnych.  

W 2019 roku dokonywano uzupełnienia pracowników, dla których stworzono 

miejsca pracy w ramach umów o refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy zawartych w latach ubiegłych – w ramach rotacji na stanowiskach 

skierowano 29 osób bezrobotnych, które zostały zatrudnione.  

Pracodawcy zainteresowani refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy to podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji, 

usług lub handlu. Skierowane osoby bezrobotne uzyskały zatrudnienie na stanowiskach: 

sprzedawca, kierowca, pracownik budowlany, kucharz, kelner, cukiernik, malarz-

szpachlarz, konserwator, operator wózka widłowego, monter konstrukcji, wulkanizator, 

operator maszyn tartacznych, operator maszyny pakującej, złotnik, mechanik pojazdów 

samochodowych, pracownik biurowy, pracownik uboju trzody chlewnej, wędzarz-

wędliniarz, kosmetyczka, stolarz, operator plotera, pracownik księgowości, magazynier, 

elektromonter, handlowiec.  

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w Płońsku w 2019 roku organizował pracę 

w publicznych jednostkach samorządowych i u prywatnych przedsiębiorców/pracodawców. 

W ramach prac interwencyjnych zatrudnionych zostało 240 osób bezrobotnych. Zawierane 

były umowy na okres 6 miesięcy z co najmniej 4 miesięcznym zobowiązaniem. 

W ramach posiadanych środków w 2019 roku skierowano do wykonywania robót 

publicznych 134 osoby w tym: 

- 88 kobiety, 

- 31 osoby do 30 roku życia, 

- 11 osób do 25 roku życia, 

- 49 osoby powyżej 50 roku życia. 

Umowy z jednostkami samorządu terytorialnego zawierano na okresy 3 i 6 miesięcy. 

PUP w Płońsku kierując do pracy bezrobotnych brał pod uwagę ich wiek, czynniki 

społeczno-ekonomiczne, stan zdrowia, rodzaj poprzednio wykonywanej pracy oraz okres 

pozostawania bez pracy. Ponadto brano pod uwagę wymagania stawiane przez 

pracodawców i kierowano bezrobotnych posiadających odpowiednie wykształcenie 
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i kwalifikacje. Do pracy kierowane były osoby na następujące stanowiska pracy: pomoc 

administracyjna, pracownik administracyjny, robotnik gospodarczy, opiekunka domowa, 

pracownik fizyczny, pracownik I stopnia, pracownik II stopnia, pozostali pracownicy 

obsługi biurowej, opiekun dzieci w drodze do i ze szkoły, asystent osoby niepełnosprawnej, 

sprzątaczka, robotnik gospodarczy, pomoc kuchenna. 

Organizowano również prace społecznie użyteczne w jednostkach samorządu 

terytorialnego. Zatrudnienie w tych jednostkach znalazło 16 osób. 

W opinii samorządów gminnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz 

samych zainteresowanych, ten instrument okazał się cennym narzędziem aktywizacji 

społeczno – zawodowej. Pomógł on w wielu przypadkach zmobilizować do pracy osoby 

długotrwale bezrobotne, które nie miały żadnych perspektyw na znalezienie zatrudnienia. 

Prace społecznie użyteczne pozwoliły na włączenie tych osób w „rytm dnia pracy”. 

Uświadomiły tym osobom, że wykonywanie tych prac jest jednocześnie obowiązkiem 

stawianym przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w celu utrzymania pobieranych 

świadczeń. Dodatkową zaletą tej formy pomocy jest uzyskanie przez pracowników 

zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych wynagrodzenia za pracę, a dla gminy 

możliwość zaangażowania tych osób do różnych prac porządkowych, remontowych oraz 

innych prac zleconych pod potrzeby gminy. 

 

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach, która jest 

badaniem jakościowym. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone 

i nadwyżkowe. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. Opiera się na opinii 

ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału analizują sytuację  w poszczególnych 

zawodach. Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na 

poziomie wojewódzkim barometr zawodów koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy 

pracy.  

W świetle zawodów nadwyżkowych barometr pomaga stwierdzić jak duża liczba 

uczniów ostatnich klas, mogących podjąć zatrudnienie, może przyczynić się do wzrostu 

bezrobocia w danym zawodzie. Natomiast w przypadku zawodów deficytowych pomaga 

określić, czy deficyt w danym zawodzie zostanie uzupełniony przez przyszłych 

absolwentów. Barometr zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest informacją 

sygnalizującą, w którym kierunku rozwija się rynek pracy. Pozwala więc stwierdzić jaka jest 

tendencja popytu i podaży na dany zawód oraz tak zaplanować działania zmierzające do 



74 
 

kształcenia osób w tym kierunku, aby zminimalizować skalę niedostosowania wykształcenia 

do zapotrzebowania na określone zawody. W świetle zawodów nadwyżkowych pomaga 

stwierdzić jak duża liczba uczniów ostatnich klas, mogących podjąć zatrudnienie, przy 

niezmienionych warunkach po popytowej stronie rynku pracy, może przyczynić się do 

wzrostu bezrobocia w omawianym zawodzie, co wyklucza zasadność przeprowadzania 

szkoleń w obrębie uprawnień niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Natomiast 

w przypadku zawodów deficytowych pomaga określić, czy deficyt w danym zawodzie 

zostanie uzupełniony przez przyszłych absolwentów oraz czy uzasadnione jest 

przeprowadzanie szkoleń dla bezrobotnych w zakresie uprawnień warunkujących 

zatrudnienie w danym zawodzie. 

W związku z powyższym należy analizować sytuację absolwentów na lokalnym 

rynku pracy i w miarę możliwości dostosowywać kierunki kształcenia do zmieniających się 

realiów rynku pracy. Reakcją na opisane powyżej zmiany powinny być działania 

podejmowane przez dyrektorów szkół średnich. Nowe kierunki to odpowiedź na zmiany, 

jakie zachodzą na lokalnym rynku pracy oraz zapotrzebowanie zgłaszane przez 

pracodawców. W 2019 roku do Powiatowej Rady Rynku Pracy szkoły wystąpiły 

z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie otwarcia kierunku kształcenia zawodowego: 

 Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą: Technik BHP, Opiekun osób starszych, Asystent 

osób niepełnosprawnych; 

 Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku: Technik informatyk, Asystent osoby 

niepełnosprawnej, Technik sterylizacji medycznej. 

Złożone wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku 

Pracy (z wyjątkiem kierunku zgłoszonego przez Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą: 

Asystent osoby niepełnosprawnej).  

 

Założeniem Programu jest, iż nadrzędnym efektem zrealizowanych zadań 

wyznaczonych do realizacji będzie wzrost zatrudnienia i utrzymanie niskiej stopy 

bezrobocia. Na koniec roku 2019 liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku wynosiła 3 185 osoby i była niższa niż w roku 

2018 – 3 622 osób. Sukcesem Powiatowego Urzędu Pracy jest wzrastająca na przestrzeni 

ostatnich pięciu lat efektywność zatrudnieniowa stosowanych form pomocy. W 2019 roku 

wyniosła 89,74% i jest wyższa o 1,55 punktu procentowego w stosunku do 2018 roku 

i o 5,18  punktu procentowego w porównaniu do roku 2017. Spadek bezrobocia i wzrost 
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efektywności zatrudnieniowej świadczą o zrealizowaniu celów strategicznych postawionych 

przez Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku 

Pracy. 

Wizją urzędu jest ciągłe dostosowywanie 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 Urzędu. Działania te 

pozwolą na niwelowanie skali zjawiska „szarej strefy” i przyczynią się do tworzenia nowych 

miejsc pracy. Należy również stwierdzić, że usługi i instrumenty rynku pracy były 

dostosowywane do potrzeb, preferencji i oczekiwań osób bezrobotnych. Co z kolei 

przekładało się na zwiększenie ich aktywizacji zawodowej. 

Należy podkreślić też starania pracowników urzędów dokładane do wspierania 

uczniów szkół średnich w planowaniu własnej ścieżki kariery, aby ułatwić im wkroczenie 

i sprawne funkcjonowanie na rynku pracy. 

 

Przedmiotem szczególnego zainteresowania i wysiłku organizacyjnego ze strony 

władz Powiatu Płońskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku w 2019 roku, było 

zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej.  

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 dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Płońsku zarejestrowano 42 803 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców. Rejestrację wniosków w poszczególnych miesiącach 2019 roku przedstawia 

poniższa tabela. 
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Tabela nr 27. Liczba zarejestrowanych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę 

sezonową cudzoziemca w 2019 roku: 

Ilość zarejestrowanych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 

styczeń 8171 

luty 8083 

marzec 5060 

kwiecień 4318 

maj 6826 

czerwiec 3616 

lipiec 1906 

sierpień 943 

wrzesień 587 

październik 276 

listopad 316 

grudzień 2701 

Ogółem: 42 803 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że największy napływ wniosków w 2019 roku miał miejsce 

w miesiącach od stycznia do czerwca. Były to wnioski w celu uzyskania wizy dla 

cudzoziemców oraz wnioski dla cudzoziemców przebywających w Polsce, głównie 

w ramach ruchu bezwizowego. Natomiast po miesiącu czerwcu następował stopniowy 

spadek liczby składanych wniosków. Jednak już w grudniu zaobserwowano zwiększenie 

liczby rejestrowanych wniosków dla cudzoziemców, starających się o wydanie wizy 

na 2020 rok.  

W 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku zostało złożonych 

i zarejestrowanych 6 978 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 28. 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 2 

luty 27 
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marzec 80 

kwiecień 972 

maj 4014 

czerwiec 1532 

lipiec 152 

sierpień 81 

wrzesień 84 

październik 32 

listopad 2 

grudzień 0 

Ogółem: 6 978 

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 2019 napływu cudzoziemców na teren Powiatu 

Płońskiego.  

W omawianym okresie zostało wydanych 15 913 zezwoleń na pracę sezonową. 

Liczbę wydanych zezwoleń w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela nr 29. Liczba wydanych zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca w 2019 roku: 

Ilość wydanych zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca 

styczeń 7 

luty 34 

marzec 183 

kwiecień 1318 

maj 3504 

czerwiec 3618 

lipiec 5744 

sierpień 591 

wrzesień 525 

październik 309 

listopad 58 

grudzień 22 

Ogółem: 15 913 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 



78 
 

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). 

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Płońsku wydano 33 137 zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji wniosków 

w sprawie pracy sezonowej, co przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela Nr 30. Liczba wydanych zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji wniosków 

w sprawie pracy sezonowej w 2019 roku: 

Ilość wydanych zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji w sprawie pracy sezonowej 

styczeń 8128 

luty 8023 

marzec 4949 

kwiecień 3583 

maj 2641 

czerwiec 1401 

lipiec 858 

sierpień 462 

wrzesień 134 

październik 18 

listopad 266 

grudzień 2674 

Ogółem: 33 137 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

 

Dane zamieszczone w tabeli wskazują, że najwięcej zaświadczeń o wpisie wniosku 

do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej wydano w miesiącach: styczeń, luty, 

marzec, kwiecień, maj oraz grudzień.   

Ponadto w 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku zostały wydane 

25 183 decyzje w sprawie umorzeń postępowań administracyjnych oraz 36 uchyleń 

zezwoleń na pracę sezonową.  

Jednocześnie w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Powiatowy 

Urząd Pracy w Płońsku zarejestrował 6 417 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest 

składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do 
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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.  

Ponadto organizowano spotkania informacyjne mające na celu usprawnienie 

procedury zatrudniania cudzoziemców.   

W miesiącu styczniu w Gminie Czerwińsk nad Wisłą, Gminie Naruszewo oraz 

Gminie Załuski przeprowadzono trzy spotkania informacyjne dotyczące możliwości 

zatrudniania cudzoziemców oraz najczęściej popełnianych błędów w składanych przez 

pracodawców wniosków. 

W miesiącu sierpniu na Konwencie Wójtów i Burmistrzów przedstawiano 

realizowane zadania związane z procedurą dotyczącą pracy sezonowej oraz oświadczeń 

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z danymi statystycznymi za 

2018 i 2019 rok.  

Natomiast w miesiącu październiku podczas konferencji z okazji Dnia Pracodawcy 

przedstawiono i omówiono zasady legalizacji pracy cudzoziemców. 

W listopadzie podczas spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego 

zaprezentowano podjęte działania w celu usprawnienia pracy Wydziału.  

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 2019 roku w czołówce urzędów w Polsce co do liczby 

obsłużonych cudzoziemców zatrudnianych do pracy sezonowej. 
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V ZADANIA INWESTYCYJNE  

 

W ramach działalności inwestycyjnej Powiatu Płońskiego w roku 2019 zrealizowane 

zostały, były w trakcie realizacji, bądź też zaplanowano do wykonania w przyszłych latach, 

szereg inwestycji, z zakresu ochrony zdrowia, infrastruktury oświatowo – sportowej 

infrastruktury drogowej, czy też zadania z zakresu pomocy społecznej. 

Realizowane inwestycje jednoroczne zostały ujęte w budżecie Powiatu Płońskiego 

na rok 2019. Inwestycje wieloletnie zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym 

załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Inwestycje prowadzone przez Powiat 

Płoński realizowane były zgodnie z założeniami odpowiednich programów krajowych, 

regionalnych i strategicznych, takich jak Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 

roku 2020, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030. 

Zgodnie z przyjętym budżetem na rok 2019 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową 

zostały zrealizowane poniżej wskazane inwestycje: 

 

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 2019 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 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo 

– Arcelin – Okres realizacji projektu 2015-2019. Łączna wartość projektu 

8 878 671,98 zł, w tym w roku 2019–15 439,10 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 12,71 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 
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Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT). Umowa o dofinansowanie podpisana 

01.08.2017 r. Łączna wartość dofinansowania 2 399 605,16. W roku 2017 ze środków 

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

kwotę w wysokości 49 334,92 zł. W dniu 19 września 2019 roku został złożony 

w systemie informatycznym SL2014 wniosek o płatność rozliczający zaliczkę, który 

stanowił jednocześnie wniosek o płatność refundacyjną. W ramach przedmiotowego 

wniosku o płatność została rozliczona kwota zaliczki w wysokości 944 749,40 zł oraz 

w ramach refundacji wpłynęła  na konto Beneficjenta kwota w wysokości 

1 454 255,65 zł. Procedura weryfikacji wniosku dokonywana przez Mazowiecką 

Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie trwała w dłuższym okresie 

czasowym, ponieważ Beneficjent był proszony o przedstawienie wyjaśnień w różnych 

zakresach. W międzyczasie Beneficjent zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej 

o aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu. Celem aneksu było uporządkowanie 

budżetu projektu, bez dokonania tej czynności Beneficjent nie miałby możliwości 

złożenia poprawnego wniosku o płatność końcową, a tym samym nie byłoby możliwości 

zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. Do wypłaty w ramach płatności końcowej 

w roku 2020 pozostało 600,02 zł.  

Wydatki poniesione w roku 2019 dotyczyły wykonania robót budowlanych w zakresie: 

wykonania oznakowania poziomego. W ramach zadania wydatkowano również środki 

na nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami oraz promocję projektu. Data 

zakończenia realizacji projektu to 30.08.2019 r. 

 

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 3034W Szymaki – Smardzewo – Sochocin 

Kolonia – Okres realizacji projektu 2015-2019. Łączna wartość projektu 4 275 233,12 zł, 

w tym w roku 2019 – 153 038,10 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pomocy 

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

przebudowanego odcinka 5,09 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 
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środków unijnych przekazano kwotę 0,00 zł. W dacie: 10 lipca 2018 roku został złożony 

w systemie informatycznym SL2014 wniosek o płatność refundacyjną. Przedmiotowy 

wniosek o płatność otrzymał status do poprawy. Wniosek został poprawiony i złożony 

w dacie 20 sierpnia 2019 roku.  W wyniku weryfikacji przedmiotowego wniosku 

o płatność ponownie wniosek otrzymał status do poprawy. Nie było możliwości 

poprawy tego wniosku, ponieważ procent realizacji na kategorii wydatku został 

przekroczony i wynosił ponad 100%. W takim przypadku (z takim błędem) Mazowiecka 

Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie nie ma proceduralnych 

możliwości zatwierdzenia wniosku o płatność. W związku z tym Beneficjent wystąpił 

do Instytucji Pośredniczącej o aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu. Celem 

aneksu było uporządkowanie budżetu projektu zgodnie z poniesionymi wydatkami 

w ramach dowodów księgowych, przypisując te wydatki do odpowiednich dat 

poniesienia. Ponieważ procedura  przygotowania  przez Mazowiecką Jednostkę 

Wdrażania Programów Unijnych  aneksu trwała w dłuższym okresie czasowym, dlatego 

nie było możliwości złożenia w 2019 roku wniosku o płatność refundacyjną. W związku 

z tym w roku 2019 kwota przekazana w ramach refundacji wyniosła 0,00 zł. W ramach 

dofinansowania przedmiotowego projektu Beneficjent do końca 2019 roku nie otrzymał 

żadnych środków finansowych ze strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych w Warszawie, a więc nie zostały rozliczone wydatki za lata: 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019. Wszystkie poniesione w tych latach wydatki zostaną rozliczone 

w 2020 roku w ramach wniosku o płatność refundacyjną, który będzie stanowił 

jednocześnie wniosek o płatność końcową. Do wypłaty w ramach refundacji i płatności 

końcowej w roku 2020 pozostało 1 606 911,33 zł. 

Wydatki poniesione w roku 2019 dotyczyły wykonania robót budowlanych w zakresie: 

wykonania odwodnienia rowów odparowujących w miejscowościach Kolonia Sochocin 

i Smardzewo oraz wykonania zjazdów indywidualnych nieprzewidzianych 

w pierwotnym projekcie budowlanym. W ramach zadania wydatkowano również środki 

na nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami oraz promocję projektu. Data 

zakończenia realizacji projektu to 30.08.2019 r. 

 

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 3040W Szpondowo – Strachowo – Poczernin 

– Okres realizacji projektu 2015-2019. Łączna wartość projektu 4 899 192,14 zł, w tym 
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w roku 2019–223 109,10 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej 

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

7,09 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 dacie 04 września 2019 roku został złożony w systemie 

informatycznym SL2014 poprawiony wniosek o płatność rozliczający zaliczkę, który 

był jednocześnie wnioskiem o płatność refundacyjną. Wniosek o płatność rozliczający 

zaliczkę, który stanowił jednocześnie wniosek o płatność refundacyjną, został 

zatwierdzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 

w Warszawie w dacie: 25 września 2019 roku. W ramach przedmiotowego wniosku 

o płatność rozliczona została zaliczka w wysokości 2 538 058,30 zł oraz w ramach 

refundacji została przekazana na konto Beneficjenta  kwota w wysokości 99 768,12 zł. 

Rozliczone zostały wydatki za lata: 2015, 2016, 2017, 2018. Aby móc złożyć wniosek 

o płatność końcową Beneficjent wystąpił do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych w Warszawie o aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu. 

W tym celu zostały dokonane przez beneficjenta czynności związane 

z uporządkowaniem budżetu projektu (uwzględniono wydatki zgodnie z dokumentami 

księgowymi: fakturami i rachunkami i wydatki te zostały przypisane odpowiednio 

w kwartałach danego roku zgodnie z datami i kwotami ich poniesienia). Ponadto do 

budżetu projektu zostały wprowadzone wydatki, które zostały poniesione z konta 

inwestycyjnego Beneficjenta, a nie były dotychczas  uwzględnione w budżecie projektu. 

Bez podpisania tego aneksu nie byłoby możliwe złożenie poprawnego wniosku 

o płatność, a tym samym rozliczenie i zamknięcie projektu.  Do wypłaty w ramach 

płatności końcowej w roku 2020 pozostało 135 914,09 zł. 

Wydatki poniesione w roku 2019 dotyczyły wykonania robót budowlanych w zakresie: 

wykonania elementu bezpieczeństwa – barier stalowych w granicach mostu na rzece 

Płonce, zrealizowanie odwodnienia w granicy skrzyżowania z droga powiatową 

prowadzącą do miejscowości Joniec, wykonania ogrodzenia akustycznego przy 

wybudowanym rondzie wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz wykonania zjazdu 
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indywidualnego nieprzewidzianego w pierwotnym projekcie budowlanym i wydłużenia 

istniejącego przepustu pod drogą wraz z montażem ścianek oporowych. W ramach 

zadania wydatkowano również środki na nadzór inwestorski nad realizowanymi 

robotami oraz promocję projektu. Data zakończenia realizacji projektu to 30.08.2019 r. 

 

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 3052W Wrońska – Omięciny – Joniec – 

Okres realizacji projektu 2015-2019. Łączna wartość projektu 3 523 714,55 zł, w tym 

w roku 2019 –180 162,10 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 6,56 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 1 075 085,10 zł. W roku 2017 i 2018 ze 

środków unijnych przekazano kwotę 0,00 zł. W dacie 29 listopada 2019 roku został 

złożony w systemie informatycznym SL2014 poprawiony wniosek o płatność 

refundacyjną. Wniosek o płatność refundacyjną został zatwierdzony przez Mazowiecką 

Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w dacie: 20 grudnia 

2019 roku. W ramach przedmiotowego wniosku o płatność w ramach refundacji została 

przekazana na konto Beneficjenta kwota w wysokości 1 042 937,37 zł. Dla tego projektu 

była to pierwsza płatność refundacyjna (pierwszy raz wpłynęła płatność na konto 

Beneficjenta). Rozliczone zostały w ramach wniosku o płatność refundacyjną wydatki 

za lata: 2015, 2016, 2017, 2018. Aby móc złożyć poprawny wniosek o płatność końcową 

Beneficjent w końcowych miesiącach 2019 roku wystąpił do Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o aneksowanie umowy o dofinansowanie 

projektu. W tym celu zostały dokonane czynności związane z uporządkowaniem budżetu 

projektu (uwzględniono wydatki zgodnie z dokumentami księgowymi: fakturami 

i rachunkami i wydatki te zostały przypisane odpowiednio w kwartałach danego roku 

zgodnie z datami i kwotami ich poniesienia). Bez podpisania tego aneksu nie byłoby 

możliwe złożenie poprawnego wniosku o płatność końcową, a tym samym rozliczenie 



85 
 

i zamknięcie projektu. Do wypłaty w ramach płatności końcowej w roku 2020 pozostało 

32 147,73 zł. 

Wydatki poniesione w roku 2019 dotyczyły wykonania robót budowlanych w zakresie: 

wykonania przepustów nieprzewidzianych w pierwotnym projekcie budowlanym pod 

zjazdami indywidualnymi, wykonania umocnienia rowu płytami ażurowymi, 

wydłużenia istniejącego przepustu pod drogą wraz z montażem ścianek oporowych oraz 

odbudowa rowu. W ramach zadania wydatkowano również środki na nadzór inwestorski 

nad realizowanymi robotami oraz promocję projektu. Data zakończenia realizacji 

projektu to 30.08.2019 r. 

 

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 3061W Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice 

–Okres realizacji projektu 2015-2019. Łączna wartość projektu 9 387 704,91 zł, w tym 

w roku 2019 – 369 045,10 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 11,90 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 3 020 920,66 zł. W roku 2017 ze środków 

unijnych przekazano w ramach zaliczki kwotę 903 738,68 zł. W roku 2018 zwrócono 

kwotę w wysokości 45 067,11 zł. W dacie 11 września 2019 roku został złożony 

w systemie informatycznym SL2014 poprawiony wniosek o płatność rozliczający 

zaliczkę, który stanowił jednocześnie wniosek o płatność refundacyjną. Przedmiotowy 

wniosek o płatność został zatwierdzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 

Programów Unijnych w Warszawie w dacie: 22 listopada 2019 roku. Zgodnie 

z zatwierdzonym wnioskiem o płatność w ramach refundacji została przekazana na 

konto Beneficjenta kwota w wysokości 2 040 597,42 zł, a także została rozliczona 

zaliczka w kwocie: 858 671,57 zł. Rozliczone zostały w ramach przedmiotowego 

wniosku o płatność wydatki za lata: 2015, 2016, 2017, 2018. Aby móc złożyć poprawny 

wniosek o płatność końcową Beneficjent wystąpił do Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o aneksowanie umowy o dofinansowanie 
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projektu. W tym celu zostały dokonane czynności związane z uporządkowaniem budżetu 

projektu (uwzględniono wydatki zgodnie z dokumentami księgowymi: fakturami 

i rachunkami i wydatki te zostały przypisane odpowiednio w kwartałach danego roku 

zgodnie  z datami i kwotami ich poniesienia). Ponieważ w końcowych miesiącach 

2019 roku trwała procedura przygotowania i podpisywania aneksu, w związku z tym 

Beneficjent nie miał możliwość złożenia poprawnego wniosku o płatność końcową 

w 2019 roku. Bez podpisania tego aneksu nie byłoby możliwe rozliczenie i zamknięcie 

projektu. W tym miejscu należy podkreślić, że w piśmie z dnia 30.08.2018 r. 

otrzymanym z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie 

zwracano uwagę Beneficjentowi o niezgodnościach występujących pomiędzy budżetem 

projektu a faktycznymi wydatkami poniesionymi w ramach dowodów księgowych; 

cyt. „przekroczone zostały kwoty z umowy - w takiej sytuacji wniosek nie może być 

zatwierdzony - proszę o weryfikację i ewentualne zgłoszenie konieczności podpisania 

aneksu”. Do wypłaty w ramach płatności końcowej w roku 2020 pozostała kwota 

121 651,66 zł. 

Wydatki poniesione w roku 2019 dotyczyły wykonania robót budowlanych w zakresie: 

wykonania elementów bezpieczeństwa ruchu, znaku bezpieczeństwa, wygrodzenia 

łańcuchowego przy przejściu dla pieszych, utwardzenia pobocza na łukach poziomych, 

wykonania dwóch zjazdów indywidualnych nieprzewidzianych w pierwotnym projekcie 

budowlanym, wykonania umocnienia rowu ażurami oraz odwodnienia poprzez 

dobudowę chodnika wzdłuż istniejącego chodnika. W ramach zadania wydatkowano 

również środki na nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami oraz promocję 

projektu. Data zakończenia realizacji projektu to 30.08.2019 r. 

 

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 7 670 996,50 zł, w tym w roku 

2019–698 981,56 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy 

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

1,56 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 
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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 431 990,86 zł. W roku 2018 zwrócono 

zaliczkę w wysokości 170 648,68 zł oraz otrzymano w formie refundacji kwotę 

3 514 044,80 zł. W ramach przedmiotowego projektu Beneficjent wystąpił do 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o aneksowanie 

umowy o dofinansowanie projektu. Aneks miał na celu uporządkowanie budżetu 

projektu zgodnie z poniesionymi faktycznie wydatkami, przypisując poniesienie 

wydatku odpowiednio do dat. Ponadto zostały wprowadzone do budżetu projektu 

wydatki poniesione z konta inwestycyjnego Beneficjenta, które wcześniej nie zostały 

ujęte w budżecie projektu. Bez podpisania aneksu nr 3 nie było możliwe złożenie 

poprawnego wniosku o płatność końcową. Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie 

został zawarty w dacie 10 grudnia 2019 roku. Po tej dacie niezwłocznie został złożony 

wniosek o płatność rozliczający zaliczkę, który stanowił jednocześnie wniosek 

o płatność końcową. W ramach przedmiotowego wniosku o płatność została rozliczona 

zaliczka w kwocie 213 179,82 zł., a refundacja w ramach wniosku o płatność końcową 

wynosiła: 38 929,37 zł. Projekt został rozliczony i zamknięty.  

Wydatki poniesione w roku 2019 dotyczyły wykonania robót budowlanych w zakresie: 

montażu i podłączenia słupów oświetleniowych, nasadzenia wzdłuż ul. Płockiej 

w Płońsku, wykonania elementów bezpieczeństwa – dodatkowego wyniesionego 

przejścia oraz barier ochronnych przy skrzyżowaniu z DK nr 10, wykonania odwodnień 

dwóch zjazdów indywidualnych, wykonania oznakowania poziomego i pionowego. 

W ramach zadania wydatkowano również środki na nadzór inwestorski nad 

realizowanymi robotami oraz promocję projektu. Data zakończenia realizacji projektu 

to 30.08.2019 r. Wydatki poza projektem w wysokości 68 279,38 zł. 

 

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 3 864 008,32 zł, w tym w roku 

2019 –10 949,10 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy 

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

0,78 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 2 022 916,59 zł. W roku 2017 ze środków 

unijnych przekazano w ramach zaliczki kwotę 131 489,63 zł. W roku 2018 zwrócono 

kwotę 6 704,16 zł. W dacie 04 września 2019 roku został złożony w systemie 

informatycznym SL2014 poprawiony wniosek o płatność rozliczający zaliczkę, który 

stanowił jednocześnie wniosek o płatność refundacyjną. Przedmiotowy wniosek 

o płatność został zatwierdzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów 

Unijnych w Warszawie w dacie: 14 listopada  2019 roku. Zgodnie z zatwierdzonym 

wnioskiem o płatność w ramach refundacji została przekazana na konto Beneficjenta  

kwota w wysokości 1 799 493,10 zł, a także została rozliczona zaliczka w kwocie: 

124 785,47 zł. Rozliczone zostały w ramach przedmiotowego wniosku o płatność 

wydatki za lata: 2015, 2016, 2017, 2018. Aby móc złożyć  poprawny wniosek o płatność 

końcową Beneficjent wystąpił do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych w Warszawie o aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu. W tym celu 

zostały dokonane czynności związane z uporządkowaniem budżetu projektu 

(uwzględniono wydatki zgodnie z dokumentami księgowymi: fakturami i rachunkami 

i wydatki te zostały przypisane odpowiednio w kwartałach danego roku zgodnie z datami 

i kwotami ich poniesienia). Ponadto zostały do budżetu projektu wprowadzone wydatki, 

które zostały poniesione z konta inwestycyjnego Beneficjenta, a wcześniej nie zostały 

ujęte w budżecie projektu. Ponieważ w końcowych miesiącach 2019 roku trwała 

procedura przygotowania i podpisywania aneksu, w związku z tym Beneficjent nie miał 

możliwość złożenia poprawnego wniosku o płatność końcową w 2019 roku. Bez 

podpisania tego aneksu nie możliwe byłoby rozliczenie i zamknięcie projektu. Do 

wypłaty w ramach płatności końcowej w roku 2020 pozostało 98 638,02 zł. 

Wydatki poniesione w roku 2019 dotyczyły wykonania nasadzeń zastępczych wzdłuż 

ul. Warszawskiej oraz promocji projektu. Data zakończenia realizacji projektu to 

30.08.2019 r. Wydatki poza projektem w wysokości 8 710,00 zł.  

 

W 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. spec 

ustawa), w związku z zakończeniem postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia 
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wysokości odszkodowań na rzecz byłych właścicieli nieruchomości przejętych na rzecz 

Powiatu Płońskiego pod realizację inwestycji drogowych prowadzonych w ramach 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) – na podstawie 35 decyzji – wypłacono 

odszkodowania na łączną kwotę 192 704,00 zł: 

 przebudowa drogi powiatowej  nr 3061W Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice – 

186 796,00 zł; 

 przebudowa drogi powiatowej  nr 3052W Wrońska – Omięciny – Joniec – 5 908,00 zł.  

W związku z zakończeniem postępowań administracyjnych prowadzonych na 

podstawie tzw. spec ustawy w sprawach ustalenia wysokości odszkodowań na rzecz byłych 

właścicieli nieruchomości położonych w obrębach: Komsin oraz Wilkowuje gm. Czerwińsk 

nad Wisłą przejętych na rzecz Powiatu Płońskiego pod realizację inwestycji drogowej pod 

nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3005W Komsin – Chociszewo realizowanej 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 

w roku 2019 r. na podstawie 26 decyzji wypłacił odszkodowania w wysokości 44.082,00 zł.  

 Ponadto w 2019 roku na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami na podstawie 6 decyzji oraz 1 porozumienia wypłacono 

łącznie kwotę 119 786,00 zł odszkodowań na rzecz byłych właścicieli nieruchomości, które 

zostały przejęte na rzecz Powiatu Płońskiego pod realizację inwestycji drogowych.  

 

Przed Sądem Okręgowym w Łodzi, Wydziałem X Gospodarczym, zawisły sprawy 

z powództwa firm PBDiM KOBYLARNIA SA , PRDM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. oraz 

Strabag SA, o zapłatę kwot potrąconych przez Starostwo Powiatowe w Płońsku jako kary 

umowne z tytułu realizowania robót drogowych w ramach RIT. W fazie rozpoznawczej 

znajduje się sprawa z powództwa PBDiM KOBYLARNIA SA, gdzie przeprowadzono 

znaczną część postępowania dowodowego, natomiast sprawy pozostałe zostały skierowane 

do mediacji. Postępowania mediacyjne uległy faktycznemu zawieszeniu z uwagi na stan 

epidemii, natomiast nadal aktualna jest rekomendacja do przeprowadzenia spotkania 

Radnych z udziałem mediatorów, aby w sposób szczegółowy objaśnić zasady prowadzonej 

mediacji, jej założenia oraz możliwe perspektywy, a także ewentualnie wypracować 

rekomendacje do zawarcia ugody. 

 

Powiat Płoński jest partnerem projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w ramach 

działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 
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którego liderem jest Gmina Miasto Płońsk. W ramach umowy prowadzone jest zadanie 

inwestycyjne: 

1) Budowa jednolitego ciągu pieszo – rowerowego w ciągu dróg nr 3021W Płońsk - Raciąż 

na odcinku Płońsk (ul. Młodzieżowa w mieście Płońsk) – Arcelin oraz nr 3075 

(ul. Kopernika w mieście Płońsk). Okres realizacji projektu 2015 – 2020. Łączna 

planowana wartość projektu 5 119 356,40 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. Umowa o dofinansowanie 

podpisana 01.10.2018 r. Łączna wartość dofinansowania 4 002 353,00 zł. W roku 

2019 ze środków unijnych przekazano w ramach zaliczki kwotę 400 000,00 oraz 

środków budżetu państwa 45 000,000. Ponadto otrzymano refundację w wysokości 

424 549,00 zł, w tym ze środków europejskich 381 616,00 zł. W roku 2019 poniesiono 

wydatki w wysokości 510 455,00 zł. Wydatki poniesione w roku 2019 dotyczyły 

wykonania robót budowlanych w zakresie: odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 

nr 3021W Płońsk-Raciąż na odcinku Płońsk – Arcelin i budowy ciągów pieszo – 

rowerowych. Poprzez przebudowę drogi powiatowej Partner Projektu – Powiat Płoński 

przyczyni się do osiągnięcia w 100% zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie 

wskaźnika produktu: długość przebudowanych dróg powiatowych: 2,45 km. W ramach 

zadania wydatkowano również środki na aktualizację dokumentacji technicznej oraz 

promocję. Aktualnie data zakończenia realizacji projektu to 30.11.2020 r. 

 

Zarząd Powiatu Płońskiego w 2019 roku realizował inne inwestycje drogowe, które 

były prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku w ramach pozyskanych 

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

z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Płońskiego. Jednym ze źródeł środków 

inwestycyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji drogowych było pozyskanie 

dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego na następujące inwestycje drogowe:  
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1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3066W Zaborowo – Naruszewo. Łączna wartość 

inwestycji 1 618 773,97 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne: Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 

793 396,00 zł. Środki Powiatu: 825 376,97 zł. Łączna długość przebudowanego odcinka 

2,62 km (Gmina Naruszewo). 

 

2) Przebudowa drogi powiatowej  nr 3073W Kroczewo – Wojny – Wilamy. Łączna wartość 

inwestycji 561 632,37 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne: Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 

449 305,00 zł, Gmina Załuski – 100 000,00 zł. Środki Powiatu: 12 327,37 zł. Łączna 

długość przebudowanego odcinka 1,00 km (Gmina Załuski). 

 

W ramach dofinansowania otrzymanego z Funduszu Dróg Samorządowych 

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku w 2019 roku przeprowadził remonty następujących dróg 

powiatowych:  

 

1) Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów. Łączna 

wartość zadania 255 745,35 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne: Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 

204 596,22 zł, Gmina Dzierzążnia – 25 600,00 zł. Środki Powiatu: 25 549,13 zł. Łączna 

długość remontowanego odcinka 0,70 km (Gmina Dzierzążnia). 

 

2) Remont drogi powiatowej nr 3071W Załuski – Zdunowo – Kamienica – Goławin. 

Łączna wartość zadania 100 376,43 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne: Mazowiecki 

Urząd Wojewódzki – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 

80 301,08 zł, Gmina Załuski – 20 000,00 zł. Środki Powiatu: 75,35 zł. Łączna długość 

remontowanego odcinka 0,51 km (Gmina Załuski). 

 

3) Remont drogi powiatowej nr 3041W Joniec – Sochocin. Łączna wartość zadania 

998 994,73 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne: Mazowiecki Urząd Wojewódzki – 

dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 799 195,73 zł. Środki 

Powiatu: 199 799,00 zł. Łączna długość remontowanego odcinka 2,265 km (Gmina 

Sochocin). 
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4) Remont drogi powiatowej nr 3051W Strachowo – Lisewo – Joniec. Łączna wartość 

zadania 435 182,27 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne: Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 

348 145,77 zł. Środki Powiatu: 87 036,50 zł. Łączna długość remontowanego odcinka 

1,10 km (Gmina Joniec). 

 

5) Remont drogi powiatowej nr 3051W Strachowo – Lisewo – Joniec. Łączna wartość 

zadania 1 785 600,88 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne: Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 

1 428 480,65 zł, Gmina Płońsk – 180 000,00 zł. Środki Powiatu: 177 120,23 zł. Łączna 

długość remontowanego odcinka 4,78 km (Gmina Płońsk). 

 

6) Remont drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo – Drozdowo – Raciąż (ul. Kilińskiego 

w Raciążu). Łączna wartość zadania 629 043,83 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne: 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych – 400 397,18 zł. Środki Powiatu: 228 646,65 zł. Łączna długość 

remontowanego odcinka 0,762 km (Gmina Miasto Raciąż). 

 

7) Remont drogi powiatowej nr 3017W Unieck – Kowalewko. Łączna wartość zadania 

605 951,77 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne: Mazowiecki Urząd Wojewódzki – 

dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 484 761,36 zł, Gmina 

Raciąż – 61 557,07 zł. Środki Powiatu: 59 633,34 zł. Łączna długość remontowanego 

odcinka 1,65 km (Gmina Raciąż).  

 

8) Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody – 

Raciąż. Łączna wartość zadania 636 374,22 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne: 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych – 509 099,30 zł, Gmina Raciąż – 64 608,07 zł. Środki Powiatu: 

62 666,84 zł. Łączna długość remontowanego odcinka 1,75 km (Gmina Raciąż). 

 

9) Remont drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo – Pieścidła – Krysk – Postróże. Łączna 

wartość zadania 320 363,46 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne: Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 

182 343,05 zł, Gmina Naruszewo – 50 000,00 zł. Środki Powiatu: 88 020,41 zł. Łączna 

długość remontowanego odcinka 0,855 km (Gmina Naruszewo). 
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10) Remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec – Goławin – Miączynek. Łączna wartość 

zadania 408 828,40 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne: Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki – dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 

327 062,66 zł, Gmina Czerwińsk nad Wisłą – 41 000,00 zł. Środki Powiatu: 

40 765,74 zł. Łączna długość remontowanego odcinka 1,10 km (Gmina Czerwińsk nad 

Wisłą). 

 

Ponadto w 2019 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku korzystając z innych źródeł 

finansowania zrealizował następujące zadania inwestycyjne: 

1) Przebudowa drogi powiatowej  nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody – 

Raciąż - Etap II. Łączna wartość inwestycji 902 459,72 zł, w tym dofinansowanie 

zewnętrzne: z budżetu Województwa Mazowieckiego ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-

gospodarczego regionu” – 541 475,83 zł. Środki Powiatu: 360 983,89 zł. Łączna długość 

remontowanego odcinka 2,90 km (Gmina Raciąż 1,78 km, Gmina Miasto Raciąż 

1,12 km).  

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódźc – Miączynek. Łączna wartość 

inwestycji 512 375,75 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne: Urząd Marszałkowski – 

dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 

138 000 zł, Gmina Czerwińska nad Wisłą – 187 187,00 zł. Środki Powiatu: 

187 188,75 zł. Łączna długość remontowanego odcinka 0,745 km (Gmina Czerwińsk 

nad Wisłą).  

 

Jednocześnie w 2019 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku we współpracy 

finansowej z Gminą Baboszewo przeprowadził remont drogi powiatowej nr 3037W 

Szymaki – Jarocin – Sokolniki. Łączna wartość zadania wyniosła 317 413,80 zł, w tym 

dofinansowanie Gminy Baboszewo – 285 400,00 zł, środki Powiatu – 32 013,80 zł. Łączna 

długość remontowanego odcinka 1,00 km (Gmina Baboszewo).  

 

W ramach zadań inwestycyjnych Zarząd Powiatu Płońskiego zdecydował 

o przygotowaniu dokumentacji technicznych dotyczących następujących zadań:  
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1) Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 

nr 2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo. Uzyskano decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048W Królewo – Miszewo o długości odcinka 

1,9 km. Zostały wykonane mapy z podziałami nieruchomości. Wystąpiono o uzyskanie 

decyzji administracyjnej i operatu wodnoprawnego. 

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

odcinka 1,90 km. Zostały wykonane mapy z podziałami nieruchomości. Wystąpiono 

o uzyskanie decyzji administracyjnej i operatu wodnoprawnego.  

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

Zostały wykonane mapy z podziałami nieruchomości. Wystąpiono o uzyskanie decyzji 

administracyjnej i operatu wodnoprawnego. 

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

odcinka 6,2 km. Została wykonana dokumentacja projektowa. Złożono zgłoszenie 

zamiaru wykonania przebudowy ww. drogi. 

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

7,8 km. Zostały opracowane mapy z podziałami nieruchomości. Wystąpiono 

o uzyskanie decyzji administracyjnej i operatu wodnoprawnego.  

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

odcinka 5,28 km. Wystąpiono o uzyskanie decyzji administracyjnej i operatu 

wodnoprawnego. 

8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Drożdżyn – Wycinki o długości odcinka 

3,14 km. Została wykonana dokumentacja projektowa. Wystąpiono o uzyskanie decyzji 

administracyjnej i operatu wodnoprawnego.  

9) Przebudowa mostu przez rzekę Żurawiankę wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 

nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów. Została wykonana dokumentacja 

projektowa.  

10) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3041W Joniec – Sochocin o długości odcinka 2,76 km. 

Została wykonana dokumentacja projektowa. 
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Inwestycje mające na celu poprawę zakresu pomocy społecznej, obiektów użyteczności 

publicznej, stanu bazy oświatowo – sportowej. 

 

W 2019 roku Powiat Płoński zrealizował, bądź był w trakcie realizacji, następujących 

zadań inwestycyjnych: 

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

w Płońsku (okres realizacji od 2015 do 2019). Łączna wartość projektu 409 172,21 zł, 

w tym w roku 2019 –374 682,37 zł. Inwestycja obejmowała budowę szybu windowego 

oraz montaż dźwigu wraz z wzmocnieniem łącznika pomiędzy budynkiem 

dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 2 a salą gimnastyczną, do którego został dobudowany 

szyb windowy. W ramach zadania wydatkowano również środki na nadzór inwestorski 

nad realizowanymi robotami oraz badanie urządzenia przez dozór techniczny. Roboty 

budowlane zostały odebrane w dacie 14.06.2019 r. 

 

2) Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku (okres realizacji od 2017 do 

2022). Łączna wartość projektu 7 591 485,00 zł, w tym w roku 2019 – 5 535,00 zł. 

W ramach zadania poniesiono wydatki za świadczenie usługi wykonania aktualizacji 

dokumentacji kosztorysowej. Pozostałe wydatki związane z realizacją inwestycji 

zostaną poniesione w latach 2020-2022. Powiat w roku 2020 planuje ubiegać się 

o dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 

4 500 000,00 zł. 

 

3) Przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku 

(okres realizacji od 2018 do 2020). Łączna wartość projektu 816 081,00 zł, w tym 

w roku 2019 – 2 460,00 zł za świadczenie usługi wykonania aktualizacji dokumentacji 

kosztorysowej. Pozostałe wydatki, tj. roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, 

zostaną poniesione w 2020 roku. 

 

4) Rozbudowa i przebudowa internatu przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych 

m.in. z zakresu pomocy społecznej (okres realizacji od 2017 do 2020). Łączna wartość 

projektu 1 464 010,03 zł, w tym w roku 2019 – 1 365 289,03 zł. Wydatki poniesione 

w roku 2019 dotyczyły wykonania robót budowlanych w zakresie: przebudowy 

fragmentu internatu wraz z rozbudową o klatkę schodową, budowę miejsc 
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parkingowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, budowę instalacji 

kanalizacji deszczowej oraz uzupełnienie terenów zieleni niskiej. W ramach zadania 

wydatkowano również środki na nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami oraz 

badanie odbiorcze dźwigu na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

5) 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). Łączna wartość projektu 1 336 472,00 zł, w tym w roku 2019 –

1 188 740,00 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. W ramach 

zadania wydatkowano również środki na nadzór inwestorski nad realizowanymi 

robotami.  

 

6) Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku (okres 

realizacji 2019) – Wartość projektu – 97 624,40 zł. Zadanie zrealizowane w ramach 

Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. 

Zadanie dofinansowane w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni 

Informatycznych i Językowych w kwocie 49.000,00 zł Umowa o dofinansowanie 

podpisana 12.08.2019 r. W ramach zadania poniesiono wydatki na utworzenie nowej 

pracowni informatycznej na potrzeby szkoły, tj. zakup sprzętu informatycznego wraz 

z oprogramowaniem, utworzenia nowej sieci strukturalnej i dedykowanej do niej 

instalacji elektrycznej oraz zakup mebli szkolnych.  

 

7) Audyt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Płońsku (okres realizacji 

od 2015 do 2020). Łączna wartość projektu 28 000,00 zł, w tym w roku 2019 – 

6 000,00 zł. Wydatek dotyczył wykonania audytów energetycznych celem zmierzenia 

wskaźnika rezultatu określonego we wniosku 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 (od dnia 01.09.2019 r. I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 

Sienkiewicza w Płońsku), przychodni rejonowej i budynku „B” szpitala. 
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8) Zagospodarowanie terenów zielonych przy obiektach użyteczności publicznej 

Powiatu  Płońskiego Płońsku (okres realizacji od 2016 do 2021). Łączna wartość 

projektu 630 117,30 zł, w tym w roku 2019 – 200 052,30 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 w Płońsku, ul. Płocka 56 (od dnia 01.09.2019 r. I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku). W ramach zadania 

poniesiono wydatki na zagospodarowanie terenów Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Płońsku, w ramach którego wykonano roboty ziemne, nawierzchnie 

z kostki betonowej oraz płyt betonowych, trawniki, nasadzenia drzew i krzewów, a także 

elementy małej architektury. Ponadto środki wydatkowano na świadczenie usługi 

aktualizacji dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysami. Pozostałe wydatki zostaną 

poniesione w latach 2020 – 2021. 

 

9) Rozbudowa systemu wentylacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

w Płońsku (okres realizacji od 2017 do 2020). Łączna wartość projektu 56 697,41 zł, 

w tym w roku 2019 – 1104,54 zł W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie 

i montaż rolety. 

 

10) Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Płońskim 

(okres realizacji 2019). Wartość projektu – 98 410,21 zł. Zadanie realizowane w ramach 

Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej 

im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Umowa o dofinansowanie podpisana 

26.06.2019 r. W ramach zadania poniesiono wydatki na: zakup usług szkoleń liderów 

środowiskowych, zakup materiałów biurowych oraz dydaktycznych niezbędnych do 

realizacji projektu, projekcje filmowe wraz z dowozem uczniów spoza Płońska, zakup 

nagród dla wyróżnionych w konkursach, organizacje biegu z przeszkodami 

w Czerwińsku, organizacje spektaklu o tematyce profilaktycznej. Zadanie sfinansowane 

środkami dotacji z budżetu państwa w kwocie 98 410,21 zł. 

 

11) Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim” (okres 

realizacji od 2019 do 2021). Łączna wartość projektu 1 209 699,60 zł, w tym w roku 
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2019 – 32 852,40 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka 

z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 

9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach zadania poniesiono 

wydatki na organizacje 4 warsztatów z doskonalenia kompetencji opiekuńczo –

wychowawczych dla rodziców zastępczych i 4 warsztatów kulinarnych dla dzieci 

i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej wraz z dziećmi biologicznymi oraz 

działania promocyjne (ogłoszenia w prasie, kalendarzyki, audycje radiowe). 

 

12) Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz 

z termomodernizacją istniejącego budynku (okres realizacji od 2016 do 2023). Łączna 

wartość projektu – 1 714 640,30 zł, w tym w 2019 roku – 39 360,00 zł. Wydatek 

dotyczył wykonania dokumentacji projektowej w zakresie: koncepcji architektonicznej 

wraz z inwentaryzacją obecnych obiektów i ekspertyzą techniczną. Złożono wniosek 

o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto. 

 

13) Budowa Powiatowej Otwartej Strefy Aktywności w Płońsku (okres realizacji 2019). 

Wartość projektu – 63 354,84 zł. Zadanie realizowane w ramach programu rozwoju 

małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 

Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. Umowę o dofinansowanie podpisano 02.10.2019 r. 

W ramach zadania poniesiono wydatki na dokumentację projektową, dostawę i montaż 

urządzeń siłowni plenerowej, dostawę i montaż elementów małej architektury 

tworzących strefę relaksu, zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wykonanie 

trawników siewem na gruncie, promocję projektu. Dofinansowanie projektu wyniosło 

25 000,00 zł. 

 

14) Rozbudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 759 na potrzeby Centrum 

Aktywności i Usług Społecznych (okres realizacji od 2019 do 2022). Łączna wartość 

projektu – 9 200 000,00 zł, w tym w roku 2019 – 0,00 zł. W ramach zadania pozyskano 

w ramach darowizny od Skarbu Państwa budynek strażnicy, celem podjęcia dalszych 

działań zlecono przeprowadzenie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej budynku. 
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15) Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Karolinowie (okres realizacji od 

2019 do 2022) W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Powiat Płoński złożył w dniu 

20.11.2019 r. wniosek na kwotę 2 843 736,00 zł w ramach Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na utworzenie pierwszego w Powiecie Płońskim 

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w miejscowości Karolinowo mającego zapewnić 

warunki do samodzielnego i niezależnego pobytu, zamieszkiwania, opieki i rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych. 

 

16) Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic budynku Starostwa 

Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (okres realizacji od 2019 do 2021). Łączna 

wartość projektu – 605 000,00 zł, w tym w roku 2019 – 5 000,00 zł. W ramach zadania 

poniesiono wydatki na ekspertyzę techniczną. 

 

17) Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół w Raciążu (okres 

realizacji – rok 2019). Koszt inwestycji – 11 232,32 zł. 

 

18) Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa 

i modernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku” 

– Część I (okres realizacji 2016-2019) – roboty budowlane w zakresie wykonania: 

 Etap 1: stanu surowego zamkniętego dobudowy klatki schodowej, instalacji 

elektrycznych i sanitarnych, instalacji oddymiania; 

 Etap 2: robót budowlanych wykończeniowych, docieplenia ścian zewnętrznych 

i elewacji  dobudowanej klatki schodowej, przebudowy i modernizacji pomieszczeń 

na I piętrze, robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie przebudowy 

pomieszczeń na parterze, instalacji klimatyzacyjnej, remontu pomieszczenia 

piwnicznego w zakresie robót zewnętrznych; 

 Etap 3: remontu i przebudowy korytarzy oraz holi i klatki schodowej w branży 

budowlanej i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w zakresie parteru, I i II 

piętra, remontu i przebudowy pomieszczenia gospodarczego i wiatrołapu na 

parterze.  

Wydatki poniesione na inwestycję w roku : 

 2016 – 7 995,00 zł, 

 2017 – 285 499,81 zł, 
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 2018 – 294 059,85 zł, 

 2019 – 294 059,84 zł. 

Inwestycja dotycząca Części I została zakończona w 2019 roku i został sporządzony 

końcowy protokół odbioru. Całość części pierwszej zamknęła się kwotą 881 614,50 zł.  

 

19) W dniu 24.06.2019 r. Powiat Płoński rozwiązał umowę z dnia 19.08.2016 r. 

o dofinansowanie projektu pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 

katastrofalnymi w Powiecie Płońskim”. Przyczyną rezygnacji z realizacji projektu była 

nieadekwatna wartość dofinansowania (maksymalna stawka dofinansowania zakupu 

jednej syreny) do faktycznych kosztów zakupu urządzeń alarmowych. Przeprowadzona 

przez Beneficjenta szacunkowa wartość zamówienia wskazywała że koszt całego 

zamówienia znacząco przekraczałby kwotę przewidzianą w budżecie projektu. Ponadto 

długie terminy dostawy wymaganego wyposażenia uniemożliwiały realizację projektu 

w wyznaczonym terminie. Umowa o dofinansowanie została rozwiązana 

w porozumieniu z partnerami projektu – gminami Powiatu Płońskiego.  

 

Zakup sprzętu i aparatury dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Płońsku  

 

W dniu 15.10.2018 r. 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.  Całkowita wartość projektu wynosi 6 803 267,68 zł, w tym w roku 

2019 – 3 805 346,46 zł. Zgodnie z podpisaną umową zakup sprzętu medycznego dla 

szpitala w Płońsku zostanie dofinansowany z EFRR w kwocie 5 433 565,89 zł. Wartość 

dofinansowania stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. W roku 2019 ze środków 

unijnych przekazano w ramach refundacji kwotę 1 864 931,30 zł. W roku 

2019 otrzymano zaliczkę w wysokości 3 023 590,41 zł, z czego nie wykorzystano 

168 445,01 zł. Do wypłaty w ramach refundacji i płatności końcowej w roku 

2020 pozostało 713 489,19 zł. 
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Wydatki poniesione w 2019 roku dotyczyły zakupu następującego sprzętu: 

diatermia endoskopowa wraz z butlą z argonem, mammograf wraz z wyposażeniem, ssak 

elektryczny 3 szt., monitor modułowy, stanowisko do resuscytacji (w skład którego 

wchodzą: kardiomonitor 2 szt., pompa infuzyjna 2 szt., respirator, defibrylator), aparat do 

znieczuleń 3 szt., respirator 3 szt., kardiomonitor transportowy, aparat RTG do zespołu 

poradni Specjalistycznych i Ambulatorium Ogólnego, optyka artroskopowa 2 szt., aparat 

RTG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem, pulsoksymetr 4 szt., 

lampa do naświetlań, aparat do EKG, defibrylator 3 szt., elektrokardiograf – zestaw 2 szt., 

video bronchoskop, fiberoskop, cykloenergometr, szyna do ćwiczeń, lampa 

terapeutyczna, dwukanałowy symulator, lampa zabiegowa, diatermia – aparat 

elektrochirurgiczny, diatermia krótkofalowa, łóżka szpitalne 56 szt. Ponadto poniesiono 

wydatki na promocję projektu. 

 

 W 2019 rok Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku dokonał zakupu sprzętu i aparatury 

medycznej korzystając przy tym z różnych źródeł finansowania:  

 

Tabela nr 31. Zakupy sprzętu i aparatury medycznej przez SP ZZOZ w Płońsku:  

lp 

Nazwa zadania 

(sprzet/aparatura 

medyczna) 

Ilość 
Koszt 

zakupu 
Źródło finansowania 

Kwota 

finansowania 

1 

Stabilizator 

zewnętrzny do 

złamań tyou PILON 

1kpl 8 931,60 

Urząd Miasta Płońsk                 

25000,00                                          

Środki własne                                  

23,60                    

  

2 

Stabilizator 

zewnętrzny do 

złamań kości 

podudzia 

2kpl 10 821,60   

3 

Stabilizator 

zewnętrzny do 

złamań kości 

przedramienia 

1kpl 5 270,40   

4 

Klamra C 

stabilizator 

zewnętrzny do 

miednicy 

1kpl 25 007,40 

Urząd Miasta Płońsk 25 000,00 

 Dotacja Powiat Płoński 

um.123/2019 
6,00 

Środki własne 1,40 

5 

Negatoskop 

Cyfrowy DICO 

1M"40' 

1 27 000,00 
Fundusz prewencyjny 

PZU 
27 000,00 

6 Meble kuchenne 2kpl 4 133,28 Środki własne 4 133,28 

7 
Aparat do masażu 

BOA MAX 2 
1 25 000,00 

Dotacja Powiat Płoński 

um.92/2019 
1 332,38 

Dotacja Powiat Płoński 

um.123/2019  
23 667,62 
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8 

Insuflator 

PneumoSure z 

akcesoriami 

1 31 213,08 
Dotacja Powiat Płoński 

um.123/2019  
31 213,08 

9 Źródło światła 1 19 440,00 

Dotacja Powiat Płoński 

um.123/2019  
19 113,30 

Dotacja Powiat Płoński 

um.142/2019 
326,70 

10 
Shaver 

artroskopowy 
1 11934 

Gmina Nowe Miasto 10 000,00 

Dotacja Powiat Płoński 

um.142/2019 
1 934,00 

11 

Histeroskop 

diagnostyczno-

operacyjny 

1 11892,42 

Urząd Gminy Sochocin 5 000,00 

Dotacja Powiat Płoński 

um.92/2019 
6 892,42 

12 
Głowica Convatex 

3,5 C 
1 3 000,00 

Dotacja Powiat Płoński 

um.123/2019  
3 000,00 

13 
Głowica matrycowa 

liniowa M12L 
1 3 000,00 

Dotacja Powiat Płoński 

um.123/2019   
3 000,00 

14 
Elektrokardiograf 

zestaw 
1 7 120,00 Środki własne 7 120,00 

15 

Rejestrator 

Holterowski DMS 

300-3A 

5 28 620,00 
Dotacja Powiat Płoński 

um.92/2019 
28 620,00 

16 
Imadło branszowe 

zakrzywione w lewo 
1 4 715,55 Środki własne 4 715,55 

17 
Imadło branszowe 

proste 
1 4 715,55 Środki własne 4 715,55 

18 
Szafa kartotekowa 

RAL 1015 
8 10 276,65 Środki własne 10 276,65 

19 

Sonda argonowa 

giętka wielorazowa 

GIT 

1 895,86 Środki własne 895,86 

20 Stół operacyjny 1 22 000,03 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szpitala 
22 000,03 

21 
Kardiostymulator 

zewnętrzny 
2 9 439,20 

Dotacja Powiat Płoński 

um.92/2019 
9 439,20 

22 

Rejestrator 

Speclabes ABP 

90217 ULTRALITE 

1 13 716,00 
Dotacja Powiat Płoński 

um.92/2019 
13 716,00 

23 
Ambulans 

Volkswagen 
1 371 988,90 

Dotacja Powiat Płoński 

um.142/2019 
5 369,65 

Dotacja Powiat Płoński 

um.102/2019 
106 500,00 

24 
Ambulans 

Volkswagen 
1 371 988,90 

Dotacja Powiat Płoński 

um.142/2019 
5 369,65 

Dotacja Powiat Płoński 

um.102/2019 
106 500,00 

25 

Ambulans typu C 

Volkswagen Crafter 

35 

1 438 999,64 
Ministerstwo zdrowia 400 000,00 

Urząd Miasta Płońsk 38 999,64 

26 

Ambulans typu C 

Volkswagen Crafter 

35 

1 438 999,64 
Ministerstwo zdrowia 400 000,00 

Urząd Miasta Płońsk 38 999,64 

Źródło: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Płońsku.  
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W trakcie roku 2019 władze Powiatu Płońskiego skupione były na założonych do 

realizacji zadaniach i celach inwestycyjnych, w szczególności tych ujętych w planie 

inwestycyjnym dla subregionu ciechanowskiego w ramach instrumentu wsparcia RIT 

(inwestycje z zakresu poprawy ochrony zdrowia jak również inwestycje 

infrastrukturalne) oraz mających na celu poprawę zakresu pomocy społecznej, stanu bazy 

oświatowo – sportowej, oraz obiektów użyteczności publicznej. Większość działań 

założonych w budżecie na rok 2019 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej udało się 

zrealizować poprzez rzetelne i systematyczne monitorowanie przebiegu ich realizacji. 

Zarząd Powiatu na bieżąco rozpatrywał i akceptował wnioski na realizację 

programów ze środków funduszy europejskich oraz innych zewnętrznych źródeł 

finansowania, m.in. z budżetu państwa. Współpracowano i koordynowano współpracę 

z właściwymi jednostkami w sprawach inicjowania inwestycji wspólnych. Prowadzona 

była systematyczna analiza możliwości pozyskania środków pozabudżetowych (zarówno 

unijnych jak i krajowych) na planowane projekty inwestycyjne. 

Ponadto prowadzony był nadzór zrealizowanych w latach poprzednich inwestycji 

w okresie wymagalnej trwałości projektu. Przygotowywano także dokumentacje 

techniczne, dokumentacje projektowe, ekspertyzy oraz inne opracowania niezbędne przy 

aplikowaniu o środki zewnętrzne na przyszłe lata w ramach wniosków o dofinansowanie 

projektów. 
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VI PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY 

 

Realizacja „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Powiatu Płońskiego”. 

 

Powiat Płoński zgodnie z przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 

jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Zadania organizatora wykonuje 

Starosta. 

Powiat Płoński od lipca 2018 roku 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. 

Realizując Plan Transportowy Powiat Płoński zawarł w dniu 25.06.2018 r. umowę 

nr 89/2018 z Operatorem, którym jest firma HM TRANS S.C. z siedzibą w Płońsku. 

Operator został wyłoniony w trybie bezpośredniego zawarcia umowy, zgodnie z art. 22 ust. 

1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Umowa 

została zawarta na okres 12 miesięcy. 

Z uwagi na rosnące koszty realizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze 

Powiatu Płońskiego wynikające ze słabnącego zainteresowania mieszkańców korzystaniem 

z części linii komunikacyjnych, od 1 kwietnia 2019 roku powiatowe przewozy pasażerskie 

były realizowane na sieci komunikacyjnej składającej się z 24 linii komunikacyjnych: pakiet 

pierwszy obejmował 12 linii komunikacyjnych, pakiet drugi obejmował 12 linii 

komunikacyjnych. 

Działając na podstawie przepisu art. 22 ust. 8 ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym Powiat Płoński zawarł w dniu 28.06.2019 r. Aneks Nr 5 do umowy 89/2018 

z dnia 25.06.2018 r., zgodnie z którym  umowa została przedłużona o kolejne 12 miesięcy, 

tj. do 30 czerwca 2020 roku. Obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r. Aneks Nr 5 zapewnił 

stabilizację finansów Powiatu w zakresie środków niezbędnych dla realizacji publicznego 

transportu zbiorowego. Dzięki zmianom wprowadzonym w sposobie ustalania 

wynagrodzenia Operatora z tytułu  realizacji umowy koszt Powiatu w okresie od dnia 1 lipca 

2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. nie przekroczył zaplanowanej i zabezpieczonej kwoty. 

W efekcie, koszt Powiatu z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 
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31.12.2019 r. wyniósł 444 000 zł i był niższy w stosunku do kosztu za realizację zadania 

w pierwszym półroczu, o kwotę ponad 330 000 zł.  

Realizacja zadania przewozowego od września 2019 roku była zgodnie 

z założeniami dostosowana do potrzeb mieszkańców, w szczególności do potrzeb młodzieży 

szkolnej. Powiatowe przewozy pasażerskie były realizowane na sieci komunikacyjnej 

składającej się z 22 linii: pakiet pierwszy obejmował 13 linii komunikacyjnych, pakiet drugi 

obejmował 9 linii komunikacyjnych. 

Zgodnie z przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Powiat 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 styczeń – grudzień 2019 r. Operator zrealizował 467 694,80 km zadania 

przewozowego, sprzedając łącznie 20 519 szt. biletów jednorazowych i miesięcznych za 

kwotę 571 739,70 zł. Koszt dla Powiatu wyniósł 1.218.592,45 zł. 

Zakres i koszt realizacji zadania przewozowego w okresie styczeń – grudzień 2019 r. 

przedstawiał się następująco: 

 

Tabela nr 32. Realizacja zadania przewozowego styczeń – grudzień 2019 r.: 
REALIZACJA ZADANIA PRZEWOZOWEGO STYCZEŃ - CZERWIEC  2019 r. 

1.  2. 3. 4. 5. 

Kilometry 

Liniowe 

(przebieg) 

 Liczba 

biletów 

jednorazowy

ch/kwota 

Liczba 

biletów 

miesięcznych

/kwota 

Ilość i wartość 

biletów razem 

 

Koszt 

Powiatu 

 

STYCZEŃ 2019 

55.029,8  
1.545 

szt. 
14.687,01 zł 314 szt. 26.874,40 

1.859 szt. 
161.511.53 zł 

41.561,41 zł 

LUTY 2019 

46.078,4  
1.330 

szt. 
12.641,86 zł 282 szt. 40.415,85 zł 

1.612 szt. 
122.040,21 zł 

53.057,71zł 

MARZEC 2019 

58.907,1  
1.921 

szt. 
18.451,03 zł 263 szt. 37.018,95 zł 

2.184 szt. 
168.377,00 zł 

55.469,98 zł 

http://www.autobusowyrozkladjazdy.pl/
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KWIECIEŃ 2019 

38.790,3  
1.200 

szt. 
11.837,65 zł 61 szt. 8.453,25 zł 

1.261 szt. 
117.917,64 zł 

20.290,90 zł 

MAJ 2019 

42.254,1  
1.253 

szt. 
12.241,32 zł 145 szt. 21.437,25 zł 

1.399 szt. 
105.075,08 zł 

33.678,57 zł 

CZERWIEC 2019 

31.302,3  960 szt. 9.535,79 zł 33 szt. 4.520,40 zł 
993 szt. 

99.670,99 zł 
14.056,19 zł 

PODSUMOWANIE 

272.362  
8.209 

szt. 
79.394,66 zł 1.098 szt. 138.720,10 zł 

9.307 szt. 
774.592,45 zł 

218.114,76 zł 

REALIZACJA ZADANIA PRZEWOZOWEGO LIPIEC-GRUDZIEŃ 2019 r. 

1.  2. 3. 4. 5. 

Kilometry 

Liniowe 

(przebieg) 

 Liczba 

biletów 

jednorazowy

ch/kwota 

Liczba 

biletów 

miesięcznych

/kwota 

Ilość i wartość 

biletów razem 

 

Koszt 

Powiatu 

LIPIEC 2019 

21 666,00  541 szt. 5 836,58 zł 3 szt. 473,40 zł 
544 szt. 74 000,00 

zł 6 309,98 zł 

SIERPIEŃ 2019 

20 724,00  532 szt. 5 537,57 zł 210 szt. 30 211,70 zł 
742 szt. 74 000,00 

zł 35 749,27 zł 

WRZESIEŃ 2019 

39 782,60  1903 szt. 13 581,70 zł 622 szt. 91 178,88 zł 
2 525 szt. 74 000,00 

zł 104 760,58 zł 

PAŹDZIERNIK 2019 

43 483,80  2306 szt. 14 551,03 zł 436 szt.  64 371,05 zł 
2 742 szt. 74 000,00 

zł 78 922,08 zł 

LISTOPAD 2019 

 

35 943,40 

 

 2204 szt. 12 766,82 zł 456 szt. 66 379,60 zł 

2 660 szt. 

74 000,00 

zł 79 146,45 zł 
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GRUDZIEŃ 2019 

33 733,00  1725 szt. 9 873,41 zł 274 szt. 38 863,20 zł 
1 999 szt. 74 000,00 

zł 48 736,61 zł 

PODSUMOWANIE 

195 332,80 

 
 

9 211 

szt. 
62 147,11 zł 2 001 szt. 291 477,83 zł 

11 212 szt.   444 

000,00 zł 353 624,94 zł 

PODSUMOWANIE ROCZNE (STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2019) 

467 694,80 

 
 

17420 

szt. 
141 541,77 zł 3 099 szt. 430 197,93 zł 

20 519 szt. 1.218.592,

45 zł 571 739,70 zł 

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Płońsku. 
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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 33. Drogi powiatowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku. 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku w 2019 roku realizował 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) 

Drogi powiatowe ogółem km 626 

    w tym : 

               - drogi zamiejskie 

                     w tym o nawierzchni: 

                     bitumicznej 

                     brukowcowej 

                     żwirowej 

                     gruntowej naturalnej  

km 

 

km 

km 

km 

km 

611  

 

     526 

         2 

       25 

       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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Płońsk (39,6 km)  

Raciąż (102,2 km) 

Sochocin (50,8 km) 

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 2019 roku w ramach bieżącego utrzymania zostało wykonane: 

1) Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb – Biele odc. ok.  0,7 km. 

2) Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3062W Wilamowice – Pluskocin – Wierzbica 

Pańska odc. ok. 0,2 km. 

3) Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3049W Joniec – Sobieski – Kołoząb odc. ok. 0,2 km. 

4) Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki 

Kroczewo odc. ok. 0,1 km. 

5) Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3032W Arcelin – Galomin odc. ok. 0,1 km. 

6) Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3046W Nowe Miasto – Cieksyn odc. ok. 0,12 km. 

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. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku w ramach zadań na bieżąco dokonywał kontroli 

stanu dróg i mostów, podejmował interwencje, likwidował zagrożenia oraz wykonywał 

roboty utrzymaniowe. 

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. 
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Podobna sytuacja miała miejsce w 2019 roku i z chwilą wystąpienia uszkodzeń PZD 

w Płońsku podejmowało natychmiastowe działania w zakresie ich remontu. Poza 

utrzymaniem dróg i mostów, PZD w Płońsku w 2019 roku, wykonał obowiązki statutowe 

zarządcy drogi, tj: 

 wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego – 106 decyzje,  

 opiniowanie projektów technicznych urządzeń obcych lokalizowanych przy drogach 

powiatowych bądź w pasie drogowym – 91 decyzji,  

 wydawanie warunków na budowę ogrodzeń od strony drogi – 46 szt., 

 wydawanie decyzji na budowę lub przebudowę zjazdów – 85 szt., 

 wydawanie decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 88 szt.,  

 wydawanie zezwoleń na imprezy – 35 szt.,  

 opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji – 157 szt.,  

 uzgadnianie projektów włączenia dróg gminnych do powiatowych – 28 szt., 

 opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 1 szt.,  

 przygotowywanie specyfikacji technicznych i prowadzenie przetargów – 9 postępowań, 

 przeglądy dróg i obiektów mostowych.  

W roku 2019, jako organ zarządzający ruchem, PZD w Płońsku realizował zadania 

w zakresie inżynierii ruchu. Zadania z tego zakresu obejmowały:  

 kontrolę stanu oznakowania dróg – w pierwszym półroczu przeglądem oznakowania 

dróg objęto 75 odcinków o łącznej długości około 540 km, 

 zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dla dróg powiatowych 

i gminnych – ogółem 105 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 w 2019 roku zostały 

zrealizowane inwestycje 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 2019 roku. 

W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 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 (od 01.09.2019 r. – 

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 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 (od 01.09.2019 r. – I Liceum 

Ogólnokształcące w Płońsku), w skład którego wchodziły: 

a) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku, 

b) Powiatowe Gimnazjum Publiczne im. H. Sienkiewicza w Płońsku 

(do 31.08.2019 r.), 

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, 
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e) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Raciążu, 

f) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Raciążu (od 01.09.2019 r. – 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Raciążu), 

g) Internat. 

5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku, ul. Młodzieżowa 11A, w skład 

którego wchodziły:  

a) Przedszkole Specjalne, 

b) Szkoła Podstawowa Specjalna w Płońsku, 

c) Gimnazjum Specjalne w Płońsku (do dnia 31.08.2019 r.), 

d) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Płońsku, w której prowadzone są klasy 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Płońsku, 

e) Ponadpodstawowa 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 (do dnia 31.08.2019 r.),  

c) Ponadpodstawowa 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 (od 01.09.2019 r. – Centrum Kształcenia 

Zawodowego nr 1 w Płońsku), ul. Sienkiewicza 8. 

Szkoły ponadgimnazjalne o profilu zawodowym prowadzone przez Powiat Płoński 

w roku szkolnym 2018/2019 i  2019/2020 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 
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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 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: sprzedawca, 

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) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Płońsku: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Specjalna/Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna: kucharz, ślusarz. 

Zgodnie ze sprawozdaniem Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018 r. 

dla roku szkolnego 2018/2019 potwierdzona została tendencja spadkowa ogólnej liczby 

uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Płoński. W stosunku do roku 2017/2018 

liczba uczniów w szkołach dla młodzieży zmniejszyła się o 120 (z 3161 do 3041) i o 37 osób 

zmniejszyła się liczba słuchaczy szkół dla dorosłych (ze 132 do 95). 

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. Bezpośrednio przełożyło się to na zmniejszenie o 2 liczby oddziałów 

w ZSO w Płońsku oraz liczby uczniów o 67. Ponadto w Zespole Szkół nr 1 w Płońsku liczba 

oddziałów zmniejszyła się o 2 i liczba uczniów o 34, a w Zespole Szkół w Raciążu – 

o 1 oddział i o 30 uczniów. Stało się tak, mimo tego, że nabór do klas pierwszych szkół 

ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2018/2019 był wyższy, niż 
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w roku poprzednim – na rok szkolny 2018/2019 szkoły przyjęły 914 uczniów, w relacji do 

roku 2017/2018 nastąpił wzrost o 56 uczniów. Jednocześnie wyraźnie zauważalny jest 

wzrost liczby słuchaczy w dwóch publicznych szkołach policealnych prowadzonych 

w Płońsku i w Raciążu przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego – wzrost 

o 114 osób w roku 2018/2019 w relacji do roku poprzedniego (z 580 do 694). W roku 

2019/2020 liczba ta wzrosła jeszcze o 45 słuchaczy (do 739).   

Rok szkolny 2019/2020 znacząco różni się od poprzednich, ponieważ wskutek 

reformy systemu edukacji szkoły musiały przygotować ofertę edukacyjną, a także miejsca 

dla absolwentów dwóch roczników – ostatniego rocznika gimnazjów oraz pierwszego 

ośmioletnich szkół podstawowych. Skutkiem tego nastąpił znaczący wzrost liczby uczniów 

i oddziałów w szkołach powiatu, ale także problemy logistyczne dotyczące największych 

szkół powiatu, tj. Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku. W obu szkołach 

zaistniała konieczność adoptowania dodatkowych pomieszczeń do nauki w związku 

z podwójnym rocznikiem klas pierwszych.  

Poniżej zestawienie danych statystycznych Systemu Informacji Oświatowej 

wg stanu na dzień 30.09.2018 r. i na dzień 30.09.2019 r. 

 

Tabela Nr 34. Dane statystyczne Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 

30.09.2018 r. i na dzień 30.09.2019 r.: 
Lp. Jednostki Dane wg stanu na dzień Różnica 

30.09.2018 30.09.2019 

1.  Szkoły dla młodzieży: 

  ( w tym niepubliczne)                              

3140 

(99) 

3744 

(88) 

+604 

 

2. Szkoły publiczne – dorośli zaoczne 684 739 +45 

3. Szkoły publiczne – dorośli stacjonarne 105 204 +99 

4. Szkoły niepubliczne – dorośli zaoczne 254 250 -4 

5. Kwalifikacyjne kursy zawodowe 47 145 +98 

Szkoły prowadzone przez Powiat Płoński 

5. Szkoły dla młodzieży 3041 3656 +615 

6. Szkoły dla dorosłych 95 116 +21 

7. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 61 63 +2 

8. Internaty 203 178 -25 

9. Kwalifikacyjne kursy zawodowe 18 16 -2 

10. Wczesne wspomaganie rozwoju 36 32 -4 

11. Uczniowie o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych – szkoły specjalne 

178 179 +1 

12.  Przedszkole specjalne. 9 9 0 

Źródło: Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Płońsku.  

 



115 
 

W szkołach Powiatu Płońskiego utworzono na rok szkolny 2019/2020:  

1) dla absolwentów gimnazjów: 30 oddziałów klas pierwszych, a miejsce w nich znalazło 

865 uczniów, czyli o 48 mniej niż na rok 2018/2019. Relacja między uczniami 

podejmującymi naukę w liceach ogólnokształcących, a uczniami szkół zawodowych, 

wyniosła 42,3%, gdy w roku poprzednim wynosiła 47,9%.  

2) dla absolwentów szkól podstawowych: 29 oddziałów klas pierwszych, a miejsce w nich 

znalazło 809 uczniów. Relacja między uczniami podejmującymi naukę w liceach 

ogólnokształcących, a uczniami szkół zawodowych, wyniosła 42,8%.  

Ogółem w szkołach prowadzonych przez Powiat Płoński liczba uczniów w stosunku 

do roku 2018/2019 wzrosła o 616, co oznacza, mimo rekrutacji podwójnego rocznika, 

utrzymanie się tendencji ogólnego spadku liczby uczniów wynikającego z niżu 

demograficznego. Widać to szczególne po rekrutacji do klas pierwszych absolwentów 

szkoły podstawowej, których jest o 56 mniej niż absolwentów gimnazjów. 

 

Tabela Nr 35. Podsumowanie naboru 2019/2020 – absolwenci gimnazjum: 

Typ szkoły 

Liczba 

oddzia

łów 

Liczba 

uczniów 

 

%  

w 

naborze 

Nazwa zespołu 

szkół 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

LO 12 366 
42,3 I LO 

w Płońsku 
6 190 

T 10 270 
31,2 ZS Nr 1 

w Płońsku 
9 285 

BS I st. 8 229 
26,5 ZS Nr 2 

w Płońsku 
8 228 

 

Razem 
30 865 

 
ZS 

w Raciążu 
4 99 

 
 ZS w 

Czerwińsku 
3 54 

Źródło: Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Płońsku.  

 

Tabela Nr 36. Podsumowanie naboru 2019/2020 – absolwenci szkół podstawowych:  

Typ 

szkoły 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

% w 

naborze 
Szkoła 

Liczba 

oddziałó

w 

Liczba 

uczniów 

LO 13 346 42,8 
I LO 

w Płońsku 
6 173 

T 8 249 30,8 
ZS Nr 1  

w Płońsku 
8 261 

BS I st. 8 214 26,4 
ZS Nr 2 

w Płońsku 
8 220 
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Razem 
29 809  

ZS 

w Raciążu 
5 111 

 
ZS 

w Czerwińsku 
2 44 

Źródło: Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Płońsku.  

 

Rekrutacja podwójnego rocznika spowodowała istotny przyrost zadań szkół 

prowadzonych przez Powiat Płoński – wzrost liczby oddziałów i godzin realizowanych 

w szkołach. 

 

Tabela Nr 37. Zestawienie danych z zatwierdzonych organizacji szkół i placówek 

oświatowych  za rok szkolny 2018/19 i 2019/20:  
L

p. 

Szkoła/ 

placówka 
2018/2019 2019/2020 

Porównanie 2019/20 do 

18/19 

uczniow

ie 

oddzi

ały 

godziny 

uśr. 

uczni

owie 

oddzi

ały 

godziny 

uśr. 

uczni

owie 

oddział

y 

godziny 

uśr. 

1. 
ZSO w 

Płońsku 
635 20 1122,71) 719 24 1324,5 +4 +84 +201.8 

2. ZS Nr 1 

w Płońsku 
900 33 1499,3 1120 38 1733,7 +4 220 +234,4 

3. ZS Nr 2 

w Płońsku 
850 31 1395,52) 995 38 1654,5 +7 +145 +259 

4. 
SOSZW  

w Płońsku  
140W 21+2P 1391 138W 19+2P 1385,5 -2 -2 -5,5 

5. 
ZS w 

Raciążu 

350 

+53D 
16+2D 713,3 

437  

+52D 19+2D 905 
+87 

-1D 
+3 +191,7 

6. 
ZS 

w Czerwińs

ku 

130 

+39D 9+3D 402,53) 206       

+64D 14+3D 547,5 
+76 

+25D +5 +145,5 

7. 
SOSZW 

w Jońcu 
54 9 795 58 9 798,5 +4 0 +3,5 

8. 
CKZ 

w Płońsku 
-  401,6 - 

56,5 

grup 
438 - - +36,4 

9. 
Poradnia 

P-P w 

Płońsku 

- - 264 - - 264 - - 0 

Razem 
3059             

+ 92D 

139 

+5D 7984,9 

3665            

+ 

116D 

 

163+5
D 9051,2 +606 +24 +1066,3 

 

P – przedszkole specjalne 
W – w tym dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 
D – liczba słuchaczy lub oddziałów szkoły dla dorosłych 

Liczba uczniów w roku 2018/19 wg SIO na dzień 30.09.2017 r. 

Liczba uczniów w roku 2019/20 wg arkuszy organizacji szkół na dzień 10.09.2019 

 

Źródło: Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Płońsku.  
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Ogółem w roku szkolnym 2018/2019 naukę w szkołach prowadzonych przez powiat 

pobierało 3059 uczniów w 139 oddziałach oraz 92 słuchaczy szkół dla dorosłych (3 semestry 

w ZS w Czerwińsku i 2 semestry w ZS w Raciążu). Przeciętna liczba uczniów w oddziale 

w szkołach dla młodzieży w tym roku szkolnym wyniosła niespełna około 22 uczniów, 

jednak bez wliczania oddziałów szkół specjalnych, liczba ta – to około 26,3 oraz 

18 słuchaczy na semestr w szkołach dla dorosłych.  

W roku szkolny 2019/2020 nastąpił znaczny wzrost liczby uczniów (o 606) 

w szkołach dla młodzieży powiatu, co jest wynikiem rekrutacji podwójnego rocznika do klas 

pierwszych. Równocześnie wzrosła o 24 liczba oddziałów i, co za tym idzie, wzrosła ogólna 

liczba godzin realizowanych w szkołach o 1066,3 godzin tygodniowo. 

Finansowanie zadań oświatowych odbywa się z przyznawanej subwencji 

oświatowej. Wstępna kwota subwencji za 2019 rok wyniosła 44 523 326 zł. W stosunku do 

wstępnej subwencji z roku 2018 kwota ta była wyższa o 5 963 167 zł.  

Dodatkowo w 2019 roku Powiat Płoński otrzymał 931 718 zł z tytułu podwyżek 

wynagrodzeń dla nauczycieli oraz 139 700 zł z podziału 0,4% rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomieszczeń do nauki 

w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku 

adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach. 

Ostateczna kwota subwencji oświatowej dla Powiatu Płońskiego wyniosła 45 594 744 zł. 

Tabela Nr 38. Podział subwencji oświatowej na szkoły i placówki oświatowe: 

Lp. Szkoła - placówka Uczniowie przeliczeniowi Subwencja należna 

2018 2019 2018 2019 

1. ZSO 927,44 989,57 5 016 614 5 510 483 

2. ZS Nr 1 1376,19 1518,32 7 443 951 8 454 859 

3. ZS Nr 2 1122,46 1306,65 6 071 510 7 276 178 

4. SOSW Płońsk 974,07 1064,38 5 268 861 5 927 051 

5. ZS Raciąż 599,24 627,15 3 241 363 3 492 349 

6. ZS Czerwińsk 249,70 323,11 1 350 630 1 799 252 

7. SOSW Joniec 502,71 604,83 2 719 239 3 368 043 

8. CKZ1) - - - - 

9. PPP 11,17 12,04 60 421 67 057  

10. Razem 5762,98 6446,05 31 172 589 35 895 272 
1) Dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Płońsku nie jest odrębnie naliczana subwencja. 

Jednostce tej wylicza się odpis z kwot należnych dla ZS nr 1 w Płońsku, ZS nr 2 w Płońsku  

i SOSW w Płońsku, tj. szkół zawodowych, dla których w CKZ organizowana jest praktyczna 

nauka zawodu. Odpis ten wyliczany jest w wielkości proporcjonalnej – relacji liczby godzin 

kształcenia zawodowego do liczby godzin ogółem w tych szkołach. W roku 2018 odpis ten 

wyniósł 1 508 956 zł, a w roku 2019 – 1 543 369 zł. 

Źródło: Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Płońsku.  
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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 2019 dotacji przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela Nr 39. Zestawienie kwot dotacji przekazanych szkołom niepublicznym 

i publicznym prowadzonym przez podmioty inne niż Powiat Płoński w roku 2019: 

Nazwa szkoły Ilość uczniów Stawka Dotacja należna 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 

Płońsku ul. Szkolna 30 
1457 x 86 125 302,00 zł 

Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych 

w Sochocinie, ul. Szkolna 17 
507 x 86 43 602,00 zł 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Gościminie Wielkim 
684 x 86 58 824,00 zł 

Dotacja za efekt 9 x 941 8 469,00 zł 

   Razem 67 293,00 zł 

Zespół Szkół  Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społ. 

Towarz. Oświatowego w Raciążu          
940 x 532 500 080,00 zł 

P4 51 x 665 33 915,00 zł 

P7 24 x 4514 108 336,00 zł 

    Razem 642 331,00 zł 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek" 

P6 32 x 2186 69 952,00 zł 

P7 324 x 4989 1 616 436,00 zł 

P43 172 x 31 5 332,00 zł 

P49 16 x 314 5 024,00 zł 

P60 16 x 4514 72 224,00 zł 

   Razem 1 768 968,00 zł 

Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku, ul. Warszawska 70 

Medyczna stacjonarna 1512 x 744 1 124 928,00 zł 

Medyczna zaoczna 416 x 613 255 008,00 zł 

Pozostałe zawody P12 1907 x 312 594 984,00 zł 

Zawody z wagi P17 1648 x 249 410 352,00 zł 

KKZ - opiekun medyczny  112 x 330 36 960,00 zł 

KKZ - technik usług kosmetycznych 4 x 142 568,00 zł 

KKZ - technik administracji 8 x 142 1 136,00 zł 

Dotacja za efekt 73 x 913 66 649,00 zł 

    Razem 2 490 585,00 zł 

Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu 

Medyczna stacjonarna 97 x 744 72 168,00 zł 

Medyczna zaoczna 415 x 613 254 395,00 zł 

Pozostałe zawody P12 1596 x 312 497 952,00 zł 
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Zawody z wagi P17 508 x 249 126 492,00 zł 

KKZ  - technik turystyki wiejskiej 339 x 495 167 805,00 zł 

KKZ - opiekun medyczny  148 x 372 55 056,00 zł 

KKZ - technik turystyki wiejskiej 60 x 594 35 640,00 zł 

KKZ 2018 29 x 3735 108 315,00 zł 

dotacja za efekt 36 x 913 32 868,00 zł 

dotacja za efekt 90 x 941 84 690,00 zł 

  Razem 1 435 381,00 zł 

Razem wszystkie szkoły 6 573 462,00 zł 

Źródło: Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Płońsku.  

 

Przy rosnących wydatkach wskutek zmian w przepisach zadaniach oświatowych 

samorządu terytorialnego wysokość subwencji oświatowej nie pozwala na pokrycie kosztów 

funkcjonowania powiatowej oświaty. Szczegółową organizację szkół w 2019 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 2019 roku 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Ogółem wydatki oświaty w roku 2019 zamknęły się kwotą 50 037 284,16 zł, czyli 

kwotą znacznie przekraczającą przekazaną na rzecz powiatu ostateczną subwencję 

oświatową, wynoszącą 45 594 744 zł. W  związku z tym Powiat Płoński przeznaczył na 

finansowanie zadań oświatowych w roku 2019 ze środków własnych kwotę 4 020 501,50 zł. 

 

Władze Powiatu Płońskiego w 2019 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 2019 roku przedstawiała 

się następująco: 

1) Opiekę medyczną nad uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku sprawowała 

pielęgniarka zatrudniona w Grupie Zdrowie w Płońsku. W roku szkolnym 2018/2019 

opieką objętych było 540 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, 
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 kierowanie postępowaniem przesiewowym (wraz z wynikami testów), 

 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, materiałów akcydensowych. 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 zapewniała 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 2018/2019 opieką objętych było 927 uczniów. Opieka zdrowotna nad 

uczniami sprawowana przez pielęgniarkę obejmowała 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 2018/2019 opieką 

objętych było 826 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, 
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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, 

 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 sprawowała Poradnia Rodzinna „ESKULAP” w Płońsku. Opieką objętych 

było 137 uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 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 2018/2019 opieką objętych było 

345 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 

nad Wisłą sprawował Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITAMED” 
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w Czerwińsku nad Wisłą. Miejscem realizacji usług lekarsko-pielęgniarskich był gabinet 

NZOZ „VITAMED” w Czerwińsku nad Wisłą (czynny w piątki w godz. 800-1200) 

i szkolny gabinet pielęgniarski (czynny w poniedziałki w godz. 800-1200). W roku 

szkolnym 2018/2019 opieką objętych było 136 uczniów, tj. 65 uczniów Technikum 

Agrobiznesu, 38 uczniów Technikum Logistyki, 16 uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego i 17 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 55 uczniów i wychowanków 

Ośrodka. Z usług 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 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 2018/2019, stypendia 71 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 obrad Rady Powiatu Płońskiego w dniu 

27 marca 2019 r. oraz w dniu 25 września 2019 r. 
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Stypendia mają charakter finansowy, a ich wysokość za rok szkolny 2018/2019 

wyniosła od 150,00 zł do 2 000,00 zł, a całkowita kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 

39 804 zł. 

 

Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. 

 

W 2019 roku kontynuowany 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. 

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 2019 wysokość otrzymanej na ten cel dotacji wyniosła 187 800 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 187 200,00 zł przeznaczona została na realizację zadania 2.4 realizowanego 

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Płońsku (PPP w Płońsku), jako 

wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Powiatu 

Płońskiego, która w 2019 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 
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wczesnym wspomaganiem rozwoju na warunkach i w formach określonych 

w przepisach wydanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe, 

w szczególności: 

a) Neurologopedia – 434 godzin, 

b) Logopedia – 417 godzin, 

c) Rehabilitacja – 709  godzin, 

d) EEG Biofeedback – 258 godzin, 

e) Integracja sensoryczna – 462  godzin, 

f) Psychomotoryka – 156 godzin, 

g) Terapia umiejętności społecznych – TUS – 348, 

h) Wczesne wspomaganie rozwoju – 359 godzin, 

Łączna liczba godzin – 3143. 

3) Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych 

dziecka. 

4) Prowadzenie akcji informacyjnej poprzez udział Dyrektora PPP w Płońsku 

w spotkaniach na terenie przedszkoli i szkół, zamieszczanie informacji w prasie lokalnej, 

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 – 67. 

Efektami zrealizowanych zadań jest poprawa funkcjonowania dzieci, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci wymagających rehabilitacji ruchowej, wsparcia w zakresie integracji 

sensorycznej oraz terapii neurologopedycznej. W kolejnym okresie zaplanowana jest 

kontynuacja zadań w zakresie prowadzonych terapii zgodnie z potrzebami dzieci i ich 

rodziców.   

 

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 2020/2021, będą stanowiły kolejny przedmiot analiz i szczególnej uwagi ze 

strony Zarządu Powiatu Płońskiego.  
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IX OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

 

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 2019 otrzymano 76 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 2019 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. 

Głównym źródłem finansowania działalności szpitala są przychody otrzymywane 

w formie ryczałtu z Narodowego Funduszu Zdrowia – niezależnie od liczby 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. 

Należy podkreślić, że największą uwagę w kwestii finansowej poświęcono 

pozyskiwaniu bieżących informacji o sytuacji ekonomicznej płońskiego szpitala. Dyrektor 

zobligowany jest do przedkładania Zarządowi Powiatu comiesięcznych informacji 

o aktualnym stanie tej sytuacji, w tym o wysokości przychodów i kosztów, stanie należności 

i zobowiązań (w tym wymagalnych) oraz o wyniku finansowym jednostki wg stanu na 

ostatni dzień każdego miesiąca. Wynik finansowy SP ZZOZ w Płońsku w roku 

2019 kształtował się w poszczególnych miesiącach następująco: 

 

Tabela Nr 40. Wyniki finansowe SP ZZOZ w Płońsku w 2019 roku: 

Miesiąc Wynik finansowy 

 

Styczeń  - 831 284,35 

Luty - 1 501 169,88 

Marzec - 1 309 316,81 

Kwiecień - 2 052 144,68 

Maj  - 

Czerwiec - 2 493 879,13 
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Lipiec - 3 763 470,82 

Sierpień - 4 667 360,82 

Wrzesień  - 4 061 548,74 

Październik - 4 387 478,73 

Listopad - 5 644 948,33 

Grudzień - 3 899 387,00 

Źródło: Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Płońsku.  

 

Dokonano oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZZOZ w Płońsku za 

rok 2018 na podstawie przekazanego przez Dyrektora SP ZZOZ-u raportu o sytuacji 

ekonomiczno – finansowej szpitala.  

W związku z wystąpieniem straty netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 

3 217 139,50 zł  zobowiązano Dyrektora szpitala do sporządzenia programu naprawczego 

do dnia 30 września 2019 roku i przedstawienia go Radzie Powiatu w celu zatwierdzenia.  

Dyrektor SP ZZOZ w dniu 30.09.2019 r. przekazał projekt programu naprawczego 

na lata 2019 – 2021. Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem programu naprawczego 

w dniu 12.11.2019 r. i podjął decyzję o zwróceniu go do SP ZZOZ w Płońsku do korekty, 

tj. opracowanie projektu programu naprawczego na okres 2020 – 2022.  

Projekt programu naprawczego został zwrócony Dyrektorowi SP ZZOZ pismem 

z dnia 25.11.2019 r. z prośbą o przekazanie do podmiotu tworzącego skorygowanego 

projektu programu naprawczego w terminie do dnia 16.12.2019 r. Pismem z dnia 

02.12.2019 r. przekazano Dyrektorowi SP ZZOZ szczegółowe zalecenia odnośnie 

oczekiwanej korekty i przesunięto termin przekazania skorygowanego zgodnie 

z zaleceniami projektu programu naprawczego na dzień 31.12.2019 r. Pismem z dnia 

31.12.2019 r. Dyrektor SP ZZOZ zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu przekazania 

skorygowanego projektu programu naprawczego na dzień 07.01.2020 r.  

 

Zarząd Powiatu zgłaszał uwagi do przygotowanych przez Dyrektora szpitala 

dokumentów, ponieważ kolejne przedstawiane wersje planu nie zawsze uwzględniały 

te uwagi lub rodziły kolejne wątpliwości członków Zarządu Powiatu. Wnoszone uwagi 

dotyczyły m.in. doprecyzowania w programie kwestii dotyczących partnerstwa publiczno –

prywatnego, przypisania konkretnym działaniom efektów, jakie przy pomocy ich realizacji 

mają być osiągnięte. Ostatnia przygotowana przez Dyrektora wersja planu prognozowała 
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wręcz zwiększenie straty netto w roku kolejnym. Ponadto, w dokumencie tym brak jest 

powiązania proponowanych inicjatyw z wynikiem finansowym jednostki, czyli 

generowanych kosztów oraz osiąganych przychodów mających wpływ na zysk lub stratę 

jednostki. Ostatni projekt programu restrukturyzacji zakładał pogorszenie sytuacji 

finansowej szpitala w roku 2020 oraz w roku 2021 w stosunku do prognozy na rok 2019.  

Plan naprawczy na lata 2017 – 2019 został zrealizowany w pewnym stopniu, zaś 

inicjatywy wskazane w programie nie miały znaczącego wpływu na poprawę sytuacji 

ekonomicznej szpitala.  

Mimo konieczności przyjęcia nowych planów restrukturyzacji przedstawiane przez 

dyrektora projekty zawierały niejasne prognozy finansowe, nie uwzględniały uwag Zarządu 

Powiatu Płońskiego. Projekty nie skupiały się w dostatecznym stopniu na działalności 

leczniczej, a głównie na pozamedycznej działalności podmiotu, jak budowa hotelu, sprzedaż 

mieszkań, etc. W efekcie plan na dalszą perspektywę nie został przyjęty. 

Jednym z dodatkowych źródeł finansowania jednostki miało być przystąpienie przez 

płoński szpital do sieci ośrodków badań klinicznych. Zawarto umowy o współpracy firmami 

prowadzącymi badania kliniczne, zaś szczegóły finansowe ustalane były dla każdego 

badania klinicznego. Należy zaznaczyć, że szpital podczas prowadzenia tych badań był 

zobowiązany udostępniać pomieszczenia, laboratorium, pracowników. W tym obszarze 

istnieje duże ryzyko dla szpitala płynące z zapisów umów i ewentualnych przyszłych 

roszczeń z tego tytułu, a także możliwość kolidowania tej aktywności z działalnością 

leczniczą wykorzystującą przecież te same zasoby lokalowe i tych samych pracowników.  

Założono pozyskanie nowego źródła przychodów pochodzącego ze sprzedaży diety 

pudełkowej „Doktor Haus”, który został wskazany w programie naprawczym na lata             

2017 – 2019, nie stanowił on jednak dodatkowego źródła przychodów istotnego z punktu 

widzenia finansów szpitala. Należy podkreślić, że na całą działalność związaną 

z uruchomieniem i działalnością diety pudełkowej pod marką „Doktor Haus” szpital wydał 

środki publiczne. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zagrożenie dla szpitala płynące 

z posługiwania się użyczonym przez dyrektora szpitala znakiem towarowym 

zarejestrowanym prywatnie na niego, brakiem kalkulacji cen zestawów w oparciu 

o faktycznie ponoszone koszty i zakładaną marżę oraz brakiem należytej ewidencji 

księgowej w tym obszarze działalności szpitala, co w praktyce stawia pod znakiem zapytania 

istnienie zysków. 

W 2019 roku została przeprowadzona w SP ZZOZ w Płońsku przez Zarząd Powiatu 

Płońskiego kontrola, której przedmiotem była ocena sytuacji finansowej w latach 2017 – 
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2019. Szczegółowe informacje wyników przeprowadzonej kontroli można uzyskać na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Płońskiego w zakładce „Kontrole” jako 

„Wystąpienie pokontrolne z kontroli w SP ZZOZ w Płońsku” pod adresem: https://powiat-

plonski.bip.gov.pl/protokoly/wystapienie-pokontrolne-z-kontroli-w-spzzoz-w-

plonsku.html 

 

Na terenie Powiatu Płońskiego w 2019 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 2019 roku świadczenia zdrowotne w rodzaju:  

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. 

Poradnia Chirurgii Ogólnej i Poradnia Urazowo – Ortopedyczna zapewniała 

dostateczny dostęp do usług medycznych. Podobnie było z dostępnością do badań 

https://powiat-plonski.bip.gov.pl/protokoly/wystapienie-pokontrolne-z-kontroli-w-spzzoz-w-plonsku.html
https://powiat-plonski.bip.gov.pl/protokoly/wystapienie-pokontrolne-z-kontroli-w-spzzoz-w-plonsku.html
https://powiat-plonski.bip.gov.pl/protokoly/wystapienie-pokontrolne-z-kontroli-w-spzzoz-w-plonsku.html
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tomografii komputerowej. Od 1 kwietnia 2019 roku Narodowy Fundusz Zdrowia zniósł 

limity m.in. na badania TK i finansuje wszystkie wykonane usługi. 

Głównym problemem, istniejącym od wielu lat, był brak lekarzy specjalistów – 

szczególnie lekarzy kardiologów, endokrynologów, diabetologów, reumatologów. 

W poradniach: endokrynologicznej, diabetologicznej, reumatologicznej czas oczekiwania 

na wizytę wynosił ponad 100 dni. 

Deficytowość istniała również w ilość zakontraktowanych badań endoskopowych 

przewodu pokarmowego w zakresie: gastroskopii i kolonoskopii (szpital zatrudniał trzech 

gastroenterologów). Na koniec czerwca 2019 r. nadwykonania w kolonoskopii wynosiły 

ponad 10 tys. punktów. 

 Ponadto w 2019 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,  

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rodzinna ESKULAP w Płońsku, 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ŻYCIE” w Płońsku, 

 Niepubliczną Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „PSYCHE” w Płońsku, 

 CENTRUM ZDROWIA SZANSA w Płońsku, 

 Niepubliczną Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „IKE-MED” w Płońsku, 

 Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Leczniczy Poradnia Chorób Płuc w Płońsku, 

 NZOZ „MADENT-MED” w Raciążu, 

 Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej PALIUM w Nowym Mieście. 
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XI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

 

Powiat Płoński w 2019 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 w Płońsku 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 w dniu 13 kwietnia 2019 r. miało miejsce uroczyste 

otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku przy 

ulicy Henryka Sienkiewicza 9. Łączny koszt inwestycji wyniósł 11.448.000,00 zł. 

W ramach inwestycji wybudowano: 

 budynek główny składający się z pomieszczeń: administracyjno-biurowych, 

koszarowych z częścią bytową dla funkcjonariuszy podziału bojowego, warsztatowo-

magazynowych, garażowych z 15 miejscami postojowymi dla 10 samochodów 

ratowniczych, 2 łodzi ratowniczych i 1 przyczepy transportowej, sali  dydaktycznej  oraz 

sanitariatów i pomieszczeń socjalnych. Obiekt przewidziany jest jako miejsce pracy dla 

60 osób, 

 boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, 

 wspinalnię i bieżnię tartanową, wykorzystywane do ćwiczeń w sporcie pożarniczym, 

 plac manewrowy zapewniający swobodny ruch pojazdów ratowniczo-gaśniczych 

i specjalnych oraz miejsce do ćwiczeń taktyczno-bojowych, 

 miejsca parkingowe. 

 

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. 
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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 2019 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 2019 roku należy zaliczyć:  

1) Przeprowadzenie w dniu 28 marca 2019 roku w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku 

konferencji pod hasłem „Dostrzeż zagrożenie i reaguj”. Celem konferencji było 

wypracowanie skutecznych mechanizmów współpracy instytucji i osób 

odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w szkole, ograniczenie patologii 

i przemocy rówieśniczej oraz uzależnień wobec narastającego zjawiska demoralizacji 
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wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy i pedagodzy 

szkolni z placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński i jednostki 

samorządowe powiatu oraz przedstawiciele instytucji i jednostek organizacyjnych 

powiatu zajmujących się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej; 

2) Organizację przez Starostwo Powiatowe oraz Komendę Powiatową Policji w dniu 7 maja 

2019 roku w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu finału eliminacji powiatowych 

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym; 

3) Powołanie Zarządzeniem Nr 87/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku przez Starostę 

Płońskiego Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w celu właściwej 

koordynacji działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 

terenie powiatu. W skład Powiatowej Rady BRD, której przewodniczy Wicestarosta 

Płoński – Krzysztof Wrzesiński, weszli przedstawiciele Policji, Państwowej Straży 

Pożarnej, Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych 

powiatu. Do udziału w pracach Rady, z prawem głosu, zaproszeni zostali Burmistrzowie 

i Wójtowie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu. 

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbyło 

się w dniu 2 października 2019 r.; 

4) Przeprowadzenie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim kampanii społecznej „Jesteś 

widoczny – jesteś bezpieczny” w 2 szkołach z terenu powiatu, tj.: 

 w dniu 11 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Królewie, uczestniczyło 

108 uczniów z klas III-VIII, 

 w dniu 25 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego 

w Płońsku przy ul. Wolności 4, uczestniczyło 194 uczniów z klas IV-VIII. 

5) Organizację przez Komendę Powiatową Policji w Płońsku w dniu 5 listopada 2019 r. 

w siedzibie Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą debaty 

nt.: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” połączonej 

z badaniem ankietowym poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. 

6) Realizację przez Powiat Płoński, we współpracy ze wszystkim powiatowymi szkołami 

oraz ośrodkami szkolno-wychowawczymi, projektu pn.: „Przeciwdziałanie zjawiskom 

patologii wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Płońskim”, Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w Warszawie dofinansował realizację projektu kwotą 99 770,00 złotych. 

W ramach Projektu prowadzony był szereg działań mających na celu przeciwdziałanie 

przemocy, ograniczania dostępu dzieci i młodzieży do alkoholu, papierosów, środków 

odurzających oraz na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem 
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przeciwdziałania patologiom. Nauczyciele oraz młodzież brała udział w szkoleniach, 

debatach, zajęciach sportowych i kulturalnych oraz organizacji akcji: np. „dzień bez 

telefonu”, „stop hejtowi”. Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się 17 grudnia 

2019 roku. 

7) 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 2019 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, 

 monitorowanie realizacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu zawartych w „Programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu płońskiego na lata               

2016 – 2020”.  

W 2019 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Płońskiego, których tematyka obejmowała m.in.: 

a) przyjęcie oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu 

Płońskiego przedstawionej przez przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży: 

 ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

 ocenę stanu bezpieczeństwa pożarowego, 

 ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego, 

 ocenę stanu bezpieczeństwa epizootycznego. 

b) omówienie stanu realizacji zadań związanych z zapobieganiem negatywnym skutkom 

zimy – zapewnienie przejezdności dróg, pomoc bezdomnym i potrzebującym oraz 

zapobieganie innym zagrożeniom; 

c) omówienie zadań organów samorządu terytorialnego, powiatowych służb, inspekcji 

i straży w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2019”; 
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d) przedstawienie projektu planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2019 rok; 

e) omówienie działań służb, inspekcji i straży oraz organów samorządu terytorialnego 

w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci w ramach akcji „Bezpieczne 

Wakacje 2019” z uwzględnieniem bezpieczeństwa na obszarach wodnych; 

f) omówienie zagadnienia bezpieczeństwa imprez masowych; 

g) przyjęcie oceny stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Płońskiego 

z uwzględnieniem: 

 kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, 

 projektu utworzenia Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Finansowanie realizacji programu było prowadzone przede wszystkim 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 

2019 rok”. 

 

Działania Starosty Płońskiego, jako organu właściwego w sprawach zarządzania 

kryzysowego, w 2019 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; 
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 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;  

6) zgrywanie organów zarządzenia kryzysowego i wiodących sił ratowniczych w ramach 

ćwiczenia „Płońsk 2019”. 

Zadania te Starosta wykonywała przy pomocy powiatowej administracji zespolonej 

i jednostek organizacyjnych powiatu oraz organu pomocniczego – Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. 

Obieg informacji dla potrzeb zarządzania kryzysowego zapewniało Powiatowe 

Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w 2019 roku 

funkcjonowało w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Płońsku przy ul. Popiełuszki 14A (od dnia 1 stycznia 2020 r. Referat 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego). 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 2019 r. w systemie całodobowym zapewniali pracownicy Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz 

w ramach zawartego 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. 

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 celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Płońsku oraz zapewnienia łączności ze służbami ratowniczymi 

podczas zdarzeń kryzysowych, zwłaszcza awarii sieci energetycznej, do utworzonego 

zapasowego miejsca pracy PCZK w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Płońsku, zakupiono w 2019 roku moduł rozdzielczy KZS – 4600 umożliwiający 

rozdzielenie radiotelefonu Motorola DM 4600 na odległość do 100 m na dwa stanowiska 

pracy. 

Pod adresem http://powiat-plonski.pl/pl/pczk funkcjonuje strona internetowa 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku. Na stronie tej znajdują 

m.in.: aktualne ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne, zasady postępowania na 

wypadek zagrożeń, wykaz teleadresowy inspekcji, straży oraz ważnych instytucji powiatu. 

Umieszczane również są aktualne wydarzenia związane z działaniami PCZK i PZZK. 

W PCZK funkcjonuje system szybkiego alarmowania sms. Drogą tą przesyłane są 

ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w celu powiadamiania członków 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Burmistrzów i Wójtów oraz 

pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w urzędach miast i gmin z terenu 

Powiatu Płońskiego. 

Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich obsługiwali 

również Centralną Aplikację Raportującą (CAR), która jest jednolitym systemem 

raportowania o zagrożeniach dla służb i instytucji, które są odpowiedzialne za zarządzanie 

kryzysowe na terytorium Polski.  

 

 Uruchamianie działań reagowania kryzysowego 

 W 2019 roku Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 

10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych 3 razy wprowadzał stopnie alarmowe 

na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W dniu  23 maja 2019 r Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 68 w sprawie 

wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym 

terytorium RP, który  obowiązywał od dnia 23 maja 2019 r. od godz. 22.00 do dnia 27 maja 

2019 r. do godz. 16.00.  

Następnie Zarządzeniem Nr 141 Prezes Rady Ministrów od dnia 28.08.2019 r. od 

godz. 00.01 do dnia 03.09.2019 r. do godz. 23.59 na terytorium RP wprowadził I stopień 

ALFA oraz I stopień ALFA-CRP. 

http://powiat-plonski.pl/pl/pczk
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Prezes Rady Ministrów w dniu 7 października 2019 r. podpisał Zarządzenie nr 197 

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 10 października 2019 r., od 

godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59. 

W związku z wprowadzanymi stopniami alarmowymi, realizowane były zadania 

zawarte w „Modułach zadaniowych dla poszczególnych stopni alarmowych i stopni 

alarmowych CRP dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu 

płońskiego”.  

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF na terenie RP, również na terenie 

Powiatu Płońskiego, wprowadzone zostały restrykcje i ograniczenia dotyczące handlu 

i hodowli trzody chlewnej. Od dnia 19 lipca 2019 roku do strefy czerwonej (obszar objęty 

ograniczeniami) włączone zostały miasto Płońsk, gmina Płońsk oraz miasto Raciąż z gminą 

Raciąż, a także gminy Dzierzążnia, Baboszewo i Sochocin. Tym sposobem cały obszar 

Powiatu Płońskiego wszedł do obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona ASF). 

 

W dniu 7 sierpnia Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut 

Badawczy w Puławach, w przesłanym do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku 

sprawozdaniu, potwierdził obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń, dla próbek 

pobranych w dniu 3 sierpnia 2019 r od świń w miejscowości Gawarzec Dolny, Gmina 

Czerwińsk nad Wisłą. 

W związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń, w dniu 9 sierpnia 

2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja 

wykonawcza Komisji (UE), według której do obszaru zagrożenia (strefa niebieska) weszły 

gminy: Czerwińsk nad Wisłą i Naruszewo w Powiecie Płońskim. 

W związku z powyższym w gminie Czerwińsk nad Wisłą oraz gminie Naruszewo, 

określono: 

1) obszar zapowietrzony obejmujący w gminie Czerwińsk nad Wisłą miejscowości: 

Garwolewo, Gawarzec Dolny, Gawarzec Górny, Janikowo, Stobiecin. 

2) obszar zagrożony obejmujący: 

 w gminie Czerwińsk nad Wisłą miejscowości: Chociszewo, Czerwińsk nad 

Wisłą, Komsin, Kuchary-Skotniki, Nowy Boguszyn, Nowe Radzikowo, Osiek, 

Parlin, Radzikowo Scalone, Raszewo Dworskie, Raszewo Włościańskie, Sielec, 

Stare Radzikowo, Stary Boguszyn, Wilkowuje, Wola, Zarębin, Zdziarka, 
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 w gminie Naruszewo miejscowości: Kębłowice, Łazęki, Nacpolsk, Sobanice, 

Srebrna, Stary Nacpolsk, Żukowo, Żukowo Poświętne, Żukówek. 

W dniu 7 sierpnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Płońsku odbyło się 

posiedzenie grupy roboczej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego związanego 

z wystąpieniem ogniska ASF  na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku stwierdził konieczność zlikwidowania 

i zutylizowania  stada liczącego 731 szt., gdyż stwarzało poważne zagrożenie dla okolicznej 

trzody chlewnej.  

Wdrożono procedury mające na celu zabezpieczenie oraz izolowanie wykrytego 

ogniska wirusa. 

W pracach przy wygaszaniu ogniska ASF w dniach od 7 sierpnia do 11 sierpnia 

2019 roku zaangażowane były także siły i środki: Urzędu Gminy w Czerwińsku, 

powiatowych służb, inspekcji i straży, OSP z terenu gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz 

5. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. 

W dniu 13 września 2019 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku 

poinformował, że zostały cofnięte restrykcje obowiązujące mieszkańców miejscowości 

znajdujących się w obszarze zagrożonym wokół ogniska ASF. 

Pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku raz na 

kwartał brali udział w treningach systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 

biologicznych, radiacyjnych oraz chemicznych (ATP 45). Natomiast raz w miesiącu brali 

udział w treningu radiowym „Systemu ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach 

uderzeniami z powietrza” organizowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

w Warszawie. 

Ponadto przeprowadzane były cotygodniowe testy łączności w „Radiowej sieci 

zarządzania Wojewody Mazowieckiego” z jednostkami administracyjnymi z terenu Powiatu 

Płońskiego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 

 Ćwiczenia i szkolenia  

W dniach 24 i 25 października 2019 roku na terenie Powiatu Płońskiego 

przeprowadzono powiatowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem „PŁOŃSK  2019” pod 

nazwą: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć 

wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu płońskiego w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”. 
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Celem szkoleniowym ćwiczenia było: 

1) ukształtowanie w praktycznym działaniu zdolności obsad stanowisk kierowania do 

realizacji zadań z zakresu planowania, koordynowania i realizacji działań w sytuacji 

podwyższania gotowości obronnej państwa; 

2) utrwalenie umiejętności obsad osobowych stałych dyżurów: organów powiatu, 

jednostek organizacyjnych realizujących zadania obronne oraz powiatowych służb, 

inspekcji i straży do przekazywania zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów 

gotowości obronnej państwa; 

3) sprawdzenie w praktycznym działaniu rozwiązań przyjętych w planach operacyjnego 

funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego powiatu, szczególnie zasadności 

wyboru zapasowego miejsca pracy (ZMP) oraz realność planów przemieszczenia 

i funkcjonowania urzędów w ZMP; 

4) sprawdzenie stanu gotowości systemu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych 

w ramach Akcji Kurierskiej we współdziałaniu z Wojskowym Komendantem 

Uzupełnień; 

5) praktyczne sprawdzenie zasadności przyjętych rozwiązań w planach przygotowania 

podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa; 

6) sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio 

wykonujących zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego do realizacji 

tych zadań; 

7) sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji Stały 

Dyżur Wojewody, Stały Dyżur Starosty i powiatowych służb inspekcji i straży oraz 

uczestniczących w ćwiczeniach jednostek samorządu terytorialnego. 

W ćwiczeniu udział wzięli: 

1) Szefowie Obrony Cywilnej Miast i Gmin Powiatu Płońskiego: 

a) Burmistrzowie Miast Płońsk i Raciąż – wraz z podległymi i nadzorowanymi 

jednostkami organizacyjnymi, 

b) Wójtowie Gmin, Baboszewo, Czerwińsk, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe 

Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin i Załuski – wraz z podległymi i nadzorowanymi 

jednostkami organizacyjnymi. 

2) kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wraz z podległym aparatem 

wykonawczym: 

a) Komendant Powiatowy Policji, 

b) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, 
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c) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 

d) Powiatowy Lekarz Weterynarii, 

e) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

3) kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu wraz z podległym aparatem 

wykonawczym: 

a) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Płońsku, 

b) Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg,  

c) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, 

d) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

e) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie, 

f) Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. 

4) inne współpracujące podmioty realizujące zadania obronne i reagowania 

kryzysowego na terenie powiatu: Nadleśnictwo w Płońsku. 

5) powiatowe i gminne formacje obrony cywilnej: 

a) Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania (POADA), 

b) Powiatowa Drużyna Analiz Laboratoryjnych, 

c) Miejskie i Gminne Drużyny Wykrywania i Alarmowania. 

6) obsada Stałego Dyżuru Starosty Płońskiego oraz Stałych Dyżurów Burmistrzów 

Miast i Wójtów Gmin Powiatu Płońskiego; 

7) kurierzy łącznicy, kurierzy wykonawcy i kurierzy przewidziani do rozwinięcia 

Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz Urzędów Miast i Gmin 

Powiatu Płońskiego; 

8) członkowie Powiatowego oraz Miejskich i Gminnych Zespołów Zarządzania 

Kryzysowego: 

9) wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego oraz Urzędów Miast i Gmin 

realizujący zadania obronne; 

10) w ramach współdziałania Wojskowy Komendant Uzupełnień oraz wyznaczeni 

pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie. 
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Ochrona przeciwpowodziowa Powiatu Płońskiego 

 

Głównym dokumentem, który określa zasady kompleksowego zarządzania w sytuacji 

wystąpienia zagrożenia powodzią jest „Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu 

Płońskiego”, którego częścią składową jest „Plan operacyjny ochrony przed powodzią 

powiatu płońskiego”. 

W 2019 roku znowelizowano „Plan operacyjny bezpośredniej ochrony przed 

powodzią powiatu płońskiego”. 

Przy opracowywaniu nowego „Planu operacyjnego ochrony przed powodzią powiatu 

płońskiego” wykorzystane zostały opinie i materiały uzyskane w ramach współpracy 

z ekspertami z zakresu ochrony przeciwpowodziowej z Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej. W kwestiach przeciwpowodziowych wykorzystano także informacje i materiały 

opracowane w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Warszawie, 

Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Płońsku, Komendzie Powiatowej 

PSP w Płońsku oraz innych służbach i inspekcjach.  

Plan ten został pozytywnie zaopiniowany przez Wydział Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

Plan podlega ciągłej aktualizacji i doskonaleniu. 

Ochrona przeciwpowodziowa jest jednym z priorytetów działania organów powiatu. 

Realizując zadania zakresu ochrony przeciwpowodziowej organy powiatu ściśle 

współdziałają z: 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. 

Zadania z zakresu bezpośredniej ochrony przed powodzią realizują jednostki 

organizacyjne: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji, 

Obrony Cywilnej, inne pozostające w dyspozycji Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego. 

 

 Zagrożenie powodziowe w 2019 roku  

Rzeka Wisła przepływająca przez teren Gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz jej dopływy 

na terenie Powiatu Płońskiego w 2019 roku nie stworzyły zagrożenia powodziowego. 

Poziom wody w rzece utrzymywał się w stanach średnich i niskich. 
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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 

powodziowego na terenie powiatu. Powierzchnia magazynowa zapewnia również właściwe 

warunki przechowywania ww. sprzętu. 
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XI OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego do roku 2023 

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego do 2023 roku został przyjęty 

przez Radę Powiatu Płońskiego Uchwałą Nr XLIII/250/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. 

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego definiuje cele 

średniookresowe i krótkookresowe, w które wpisuje się konkretne działania 

i przedsięwzięcia. Należy zauważyć, że plany złożone 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 Płońskiego 

w roku 2019 realizowane były następujące działania i przedsięwzięcia: 

Cel 1. Poprawa jakości powietrza na terenie Powiatu Płońskiego: 

 działania inwestycyjne realizowane przez Powiat – Starostwo i Powiatowy Zarząd Dróg 

i Gminy Powiatu 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 i działania kontroli 

w zakresie spalania odpadów i monitoringu jakości powietrza, 

 działania informacyjno – edukacyjne prowadzone przez powiat w zakresie: 

uświadamiania o szkodliwości spalania odpadów, promowania odnawialnych źródeł 

energii (OZE), możliwości pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych 

np. z programu „Czyste Powietrze” na wymianę urządzeń grzewczych 

i termomodernizacje budynków, 

 działania administracyjne związane z wydawaniem pozwoleń na emisję gazów i pyłów, 

kontrola wcześniej wydanych decyzji. 

Cel 2. Ochrona przed nadmiernym hałasem: 

 działania administracyjne powiatu w zakresie wydania decyzji ustalających 

dopuszczalny poziom hałasu, 

 działania interwencyjne powiatu, we współpracy z WIOŚ, polegające na ustaleniu 

poziomu emisji hałasu. 
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Cel 3. Monitoring i utrzymanie poniżej poziomu dopuszczalnego promieniowania 

elektromagnetycznego: 

 działania administracyjne w zakresie przyjmowanie zgłoszeń i wyników badań 

pomiarów pól instalacji, emitujących pole elektromagnetyczne – stacje telefonii 

komórkowych. 

Cel 4. Poprawa jakości wód na terenie Powiatu Płońskiego: 

 monitorowanie stanu czystości wód w rzekach, 

 niezwłoczne reagowanie na problem okresowych zanieczyszczeń i zatruć rzek, 

zbiorników wodnych, 

 działania administracyjne – wydawanie, ograniczanie, cofanie i kontrola pozwoleń 

zintegrowanych na prowadzenie instalacji w zakresie poboru wód i wprowadzania 

ścieków do środowiska, 

 współpraca z WIOŚ i PGW Wody Polskie. 

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. 

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. 

Cel 7. Podejmowanie działań z zakresu ochrony przyrody: 
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 działania administracyjne związane z wydawaniem decyzji na usunięcie drzew z terenów 

będących własnością gmin na terenie Powiatu Płońskiego, 

 wprowadzenie powszechnego obowiązku dla gmin dokonania kompensacji 

przyrodniczej w postaci nasadzeń zastępczych w decyzjach na usunięcie drzew, 

 działania administracyjne związane z wydawaniem decyzji z zakresu gospodarki leśnej, 

w lasach prywatnych. 

Cel 8. Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych: 

 współpraca Państwowej Straży Pożarnej z przedsiębiorstwami i Jednostkami 

Ratowniczymi Powiatu w zakresie przeciwdziałania awariom, w tym ćwiczenia 

w terenie przygotowujące do właściwych zachowań, w przypadku zagrożenia 

i wypracowanie procedur postępowań. 

Cel 9. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Płońskiego: 

 szeroka współpraca powiatu z mediami i mieszkańcami, w przypadku wystąpienia 

konfliktu, czy potencjalnego zagrożenia środowiska, 

 niezwłoczna reakcja powiatu na wszelkie sygnały i informacje o potencjalnych 

zagrożeniach środowiska. 

W 2019 roku Powiat Płoński ściśle współpracował ze Społeczną Strażą Rybacką oraz 

Kołami Łowieckimi, z działalności których Rada Powiatu przyjęła sprawozdania.   

 

Realizacja zadań z zakresu rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. 

 

W 2019 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 Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska 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 70 decyzji; 
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3)  rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb – wydano 30 zaświadczeń; 

4) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego – wydano 184 karty 

wędkarskie.  

2. Realizowanie zadań w zakresie leśnictwa wynikających z ustawy o lasach i innych 

przepisów szczególnych, w tym w szczególności:  

1) wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności 

Skarbu Państwa – wydano 3 decyzje; 

2) wydawanie zaświadczeń, czy dana nieruchomość objęta jest opracowaniem 

uproszczonego planu urządzania lasu – wydano 1223 zaświadczenia; 

3) pozyskanie z ARiMR i comiesięczne przekazywanie środków finansowych – 

ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów 

z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – przekazano 15 beneficjentom łącznie 

118 440,70 zł. 

3. Realizowanie zadań z zakresu ustawy – Prawo łowieckie, a w szczególności 

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 3 decyzje; 

2) wydawanie pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie określonych instalacji oraz 

zmian w pozwoleniach zintegrowanych – wydano 1 decyzję; 

3) przyjmowanie zgłoszeń instalacji – przyjęto 48 zgłoszeń; 

4) opiniowanie przez Zarząd Powiatu Płońskiego gminnych programów ochrony 

środowiska – zaopiniowano 2 projekty programów ochrony środowiska; 

5) opiniowanie decyzji środowiskowych dla instalacji wymagających pozwoleń 

zintegrowanych, dla których organem właściwym jest starosta – wydano 2 opinie; 

6) udzielono 20 informacji o środowisku oraz informacji publicznej, przyjęto 

8 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 4 decyzje; 

2) wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbierania, transportu, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów – wydano 14 decyzji; 
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3) przyjęto 6 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 10 decyzji; 

2) wydawanie decyzji uznającej rekultywacje i zagospodarowanie gruntów za zakończone 

– wydano 1 decyzję; 

3) prowadzenie kontroli w zakresie poprawności prowadzenia rekultywacji 

i zagospodarowania gruntów – przeprowadzono 19 kontroli; 

4) przyjmowanie informacji na temat zmian w prowadzonych rekultywacjach na terenie 

powiatu – przyjęto 18 informacji na temat zmian w zakresie gruntów podlegających 

rekultywacji.  

7. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne, a w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru nad spółkami wodnymi – uczestniczono w 7 Walnych 

Zgromadzeniach Delegatów Spółek Wodnych oraz przyjęto 72 uchwały Walnych 

Zgromadzeń Delegatów Spółek Wodnych; wydano 3 decyzje zatwierdzające zmiany 

statutów spółek wodnych; wydano 2 decyzje ustalające obowiązek świadczenia 

o charakterze niepieniężnym na rzecz spółki wodnej; 

2) zamieszczanie obwieszczeń Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 

zamieszczono na BIP i tablicy ogłoszeń urzędu oraz odesłano po okresie wywieszenia 

54 obwieszczeń PGW WP.  

8. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 

a w szczególności:  

1) wydawanie, zmiana, wygaszanie koncesji na wydobywanie kopalin – wydano 1 decyzję  

udzielającą koncesji oraz 3 decyzje w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji; 

2) zatwierdzanie projektów robót geologicznych – wydano 9 decyzji zatwierdzających 

projekty robót geologicznych, w tym 6 projektów robót hydrogeologicznych, 2 projekty 

robót geologiczno – inżynierskich oraz 1 projekt robót geologicznych w celu 

udokumentowania złoża kopaliny;  

3) zatwierdzanie dokumentacji geologicznych – wydano 8 decyzji zatwierdzających 

dokumentacje geologiczne, w tym 3 dokumentacje hydrogeologiczne oraz 

5 dokumentacji złóż kopalin; 

4) przekazano innym organom administracji geologicznej 8 dokumentacji geologicznych; 
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5) wydawanie decyzji w sprawie określenia opłaty eksploatacyjnej – przyjęto 

59 informacji dotyczących opłat za wydobytą kopalinę; wydano 3 decyzje określające 

wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej; 

6) przyjmowanie i analiza informacji dotyczących zmian w zasobach złóż kopalin – 

przyjęto 32 informacji dotyczących zmian w zasobach złóż kopalin; 

7) prowadzenie archiwum geologicznego – przyjęto i zarejestrowano 14 dokumentacji 

geologicznych.  

9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a w szczególności:  

1) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 

zaopiniowano milcząco 3 projekty MPZP;  

2) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy – uzgodniono 5 decyzji o warunkach 

zabudowy.  
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XIII WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

W 2019 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 2019.  

 

Program Współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Płońskiego Nr LV/311/2018 w dniu 

14 listopada 2018 r.  Program ten wytyczył główne kierunki określając cele, zasady, formy 

i zakres współpracy organów samorządowych z organizacjami pozarządowymi.  

Finansowe wsparcie organizacji pozarządowych w 2019 roku odbywało się poprzez 

wspieranie zadań publicznych. Powiat Płoński corocznie w uchwale budżetowej określa 

wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań. W 2019 roku była 

to kwota 361 540,00 zł.  

W 2019 roku Zarząd Powiatu Płońskiego ogłosił 5 konkursów 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.  

1. Pierwszym z nich był otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Na realizację tego zadania Zarząd przeznaczył łącznie środki 

w wysokości 128.040,00 zł, tj. po 64.020,00 zł na udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej w punktach: w Naruszewie i w Nowym Mieście.  

2. Drugi konkurs ofert obejmował realizację zadań publicznych z zakresu pomocy 

społecznej i zawierał następujące zadanie:  

Organizację terapii niepełnosprawnych zamieszkujących na obszarze Powiatu 

Płońskiego w tym: rehabilitacji, terapii, profilaktyki niepełnosprawności i inwalidztwa. 

Na realizację ww. zadań w 2019 roku Zarząd Powiatu Płońskiego przeznaczył kwotę 

w wysokości 60 000,00 zł. 



151 
 

3. Trzecim 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 

i ponadpodstawowych Powiatu Płońskiego.  

3) Organizację szkoleń, obozów sportowych, treningów i/lub rywalizacji sportowej dla 

dzieci, młodzieży i/lub dorosłych.  

4) Promocję zdrowego stylu życia poprzez prozdrowotne zajęcia i/lub imprezy 

sportowo – rekreacyjne.  

Na realizację ww. zadań w 2019 roku Zarząd Powiatu Płońskiego przeznaczył kwotę 

w wysokości 115 000,00 zł.  

4. Czwarty konkurs ofert obejmował realizację zadań publicznych z zakresu kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i zawierał następujące zadania: 

1) Wspieranie organizacji imprez kulturalnych: festiwali, spektakli, koncertów, 

konferencji, wykładów, plenerów, wystaw, imprez interdyscyplinarnych itp. 

2) Wspieranie działań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej i promocji dóbr 

kultury: warsztatów, konkursów, zajęć animacyjnych, wydawnictw, filmów itp. 

Na realizację ww. zadań w 2019 roku Zarząd Powiatu Płońskiego przeznaczył kwotę 

w wysokości 50 000,00 zł. 

5. Piąty konkurs ofert obejmował realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej 

i zawierał następujące zadania: 

1) Organizację szkoleń, obozów sportowych, treningów i/lub rywalizacji sportowej dla 

dzieci, młodzieży i/lub dorosłych. 

2) Organizację imprez sportowo – rekreacyjnych. 

Na realizację ww. zadań w 2019 roku Zarząd Powiatu Płońskiego przeznaczył kwotę 

w wysokości 45 000,00 zł.  

Na ww. konkursy wpłynęło razem 62 oferty. Było to: 5 ofert na realizację zadań 

z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 19 ofert z zakresu kultury fizycznej 

(I konkurs), 4 oferty z zakresu pomocy społecznej, 18 ofert z zakresu kultury fizycznej 

(II konkurs), 16 ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 
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Konkursy na działania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2019 roku 

opiniowało pięć komisji konkursowych:  

1) Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 50/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego 

z dnia 11.12.2018 r. opiniowała oferty konkursowe złożone na realizację zadań 

publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

2) Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 51/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego 

z dnia 11.12.2018 r. opiniowała oferty konkursowe złożone na realizację zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku. 

3) Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 52/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego 

z dnia 11.12.2018 r. opiniowała oferty konkursowe złożone na realizację zadania 

publicznego z zakresu kultury fizycznej (I konkurs) w 2019 roku. 

4) Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 117/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego 

z dnia 13 marca 2019 r. opiniowała oferty konkursowe złożone na realizację zadania 

publicznego z zakresu kultury fizycznej (II konkurs) w 2019 roku.  

5) Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 121/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego 

z dnia 20.03.2019 r. opiniowała oferty konkursowe złożone na realizację zadania 

publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

w 2019 roku. 

Zarząd Powiatu Płońskiego Uchwałami Nr 67/2018 z dnia 28.12.2018 r., Nr 68/2018 

z dnia 28.12.2018 r., Nr 69/2018 z dnia 28.12.2018 r., Nr 123/2019 z dnia 27.03.2019 r. oraz 

Nr 135/2019 z dnia 04.04.2019 r. dokonał następującego podziału środków finansowych 

pomiędzy poszczególne organizacje, które przedstawia poniższy wykaz :  

 

Tabela Nr 41. Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotację na realizację zadań 

publicznych w 2019 r.: 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia  Rodzaj zadania  Nazwa zadania  Kwota 

przyznanej 

i wykorzystan

ej dotacji  

w 2019 r.  

1.  Fundacja TOGATUS  

PRO BONO 

w Olsztynie 

Udzielanie 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Naruszewie  

Udzielanie 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Naruszewie  

64 020,00 zł 

 

 

2.  Fundacja TOGATUS  

PRO BONO 

w Olsztynie  

Udzielanie 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Nowym 

Mieście  

Udzielanie 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Nowym 

Mieście  

64 020,00 zł  

3.  Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy 

w Płońsku  

Organizacja 

rywalizacji sportowej 

dla uczniów szkół 

Organizacja 

rywalizacji sportowej 

dla uczniów szkół 

20 000,00 zł  
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podstawowych 

i gimnazjów powiatu 

płońskiego  

podstawowych 

i gimnazjów powiatu 

płońskiego  

4.  Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy 

w Płońsku  

Organizacja 

rywalizacji sportowej 

dla uczniów szkół   

ponadgimnazjalnych 

powiatu płońskiego  

Organizacja 

rywalizacji sportowej 

dla uczniów szkół  

ponadgimnazjalnych 

powiatu płońskiego  

15 000,00 zł  

 

5.  Międzyszkolny Klub 

Sportowy „Durasan”  

w Płońsku  

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i rywalizacji 

sportowej dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych  

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych  

7 000,00 zł  

6. Uczniowski Klub 

Sportowy „Rutki 

Płońsk” w Płońsku 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i rywalizacji 

sportowej dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i rywalizacji 

sportowej dla 

dzieci, młodzieży 

i dorosłych 

16 500,00 zł 

7.  Płońskie Towarzystwo 

Siatkówki „PTS Płońsk” 

w Płońsku  

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i rywalizacji 

sportowej dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych  

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i rywalizacji 

sportowej dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych  

4 000,00 zł  

8.  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  

6 000,00 zł  

9.  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 

Międzypowiatowego 

Turnieju w Tenisie 

Stołowym dla dzieci 

oraz młodzieży 

z placówek kształcenia 

specjalnego  

 2 000,00 zł  

 

10.  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  

11.  Football Academy 

Płońsk Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 

w Płońsku  

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych  

Wspieranie działań 

z zakresu szkolenia 

dzieci w piłce nożnej  

6 000 ,00 zł  

12.  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  

1 000,00 zł  
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13.  Klub Biegacza im. 

Piotra Sękowskiego 

w Płońsku  

Promocja zdrowego 

stylu życia poprzez 

zajęcia i/lub imprezy 

sportowo-rekreacyjne  

Promocja zdrowego 

stylu życia poprzez 

zajęcia biegowe 

i imprezy biegowe  

4 500,00 zł  

14.  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  

 

15.  Football School Płońsk 

w Bońkach  

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych  

Udział w rozgrywkach 

ligowych piłki nożnej 

dzieci i młodzieży  

1 000,00 zł  

16. M&J KO Boxing Płońsk 

w Płońsku 

Promocję zdrowego 

stylu życia poprzez 

prozdrowotne zajęcia i 

/lub imprezy 

sportowo-rekreacyjne. 

Zdrowy styl życia – 

koncepcja boks 

5 000,00 zł 

17. Pływacki Uczniowski 

Klub Sportowy Płońsk 

w Płońsku 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i / lub 

rywalizacji sportowej                             

dla dzieci,  młodzieży 

i / lub dorosłych. 

Organizacja szkolenia 

sportowego, treningów 

i rywalizacji sportowej 

w pływaniu 

4 000,00 zł 

18. Jeździecki Klub 

Sportowy „Olsza” 

w Proboszczewicach 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i / lub 

rywalizacji sportowej                             

dla dzieci,  młodzieży 

i/ lub dorosłych. 

Zapewnienie 

warunków do startu 

zawodników 

Stowarzyszenia 

Jeździecki Klub 

Sportowy „Olsza” 

w konkurencji skoki 

przez przeszkody 

w sezonie 2019 

1 000,00 zł 

19.  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  

16 000,00 zł  

20.  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  

22 000,00 zł  
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21.  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  

Aktywna rehabilitacja 

i terapia zajęciowa 

w Towarzystwie 

Przyjaciół Dzieci Kole 

Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

Ruchowo w Płońsku  

16 000,00 zł  

22.  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  

6 000,00 zł  

23. Lokalna Grupa 

Działania – Przyjazne 

Mazowsze 

Wspieranie organizacji 

imprez kulturalnych: 

festiwali, spektakli, 

koncertów, 

konferencji, 

wykładów, plenerów, 

wystaw, imprez 

interdyscyplinarnych 

Seminarium – 

inteligentne wioski – 

nowe standardy 

w kulturze współpracy 

na wsi na rzecz 

zaspokajania 

lokalnych potrzeb 

i wyzwań 

1 500,00 zł 

24. Lokalna Grupa 

Działania – Przyjazne 

Mazowsze 

Wspieranie działań 

z zakresu animacji 

społeczno –kulturalnej 

i promocji dóbr 

kultury 

Wyspa akcji i animacji 1 000,00 zł 

25. Stowarzyszenie „Nasz 

Czerwińsk nad Wisłą” 

w Czerwińsku 

Wspieranie działań 

z zakresu animacji 

społeczno – 

kulturalnej i promocji 

dóbr kultury 

Czerwińskie Wianki – 

Noc Kupały 

5 000,00 zł 

26. Stowarzyszenie 

Przyjaciół Gminy 

Naruszewo w 

Naruszewie 

Wspieranie działań 

z zakresu animacji 

społeczno –kulturalnej 

i promocji dóbr 

kultury 

Spędzaj czas 

kulturalnie 

1 000,00 zł 

27. Polski Związek 

Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów Oddział 

Rejonowy w Płońsku 

Wspieranie organizacji 

imprez kulturalnych: 

festiwali, spektakli, 

koncertów, 

konferencji, 

wykładów, plenerów, 

wystaw, imprez 

interdyscyplinarnych 

itp. 

Organizacja 

i przeprowadzenie 

powiatowego pikniku 

emerytów, rencistów 

i inwalidów 

połączonego 

z obchodami 

Światowego Dnia 

Inwalidy 

3 000,00 zł 

28. Stowarzyszenie Koła 

Gospodyń Wiejskich 

w Nowym Mieście 

Wspieranie działań 

z zakresu animacji 

społeczno –kulturalnej 

Plener Malarski – 

Nowomiejskie 

animacje 

1 000,00 zł 
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i promocji dóbr 

kultury 

29. Aktywni Seniorzy w 

Koziebrodach 

Wspieranie organizacji 

imprez kulturalnych: 

festiwali, spektakli, 

koncertów, 

konferencji, 

wykładów, plenerów, 

wystaw, imprez 

interdyscyplinarnych 

Przegląd Zespołów 

Senioralnych  

2 000,00 zł 

30. Stowarzyszenie 

Seniorów, Emerytów 

i Rencistów w Raciążu 

Wspieranie działań 

z zakresu animacji 

społeczno-kulturalnej 

i promocji dóbr 

kultury 

Studnia Bajek 3 000,00 zł 

31. Stowarzyszenie 

Seniorów, Emerytów 

i Rencistów w Raciążu 

Wspieranie działań 

z zakresu animacji 

społeczno –kulturalnej 

i promocji dóbr 

kultury 

Rozśpiewani 

i roztańczeni seniorzy 

3 000,00 zł 

32. Regionalne 

Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 

i Dziedzictwa 

Narodowego w Raciążu 

Wspieranie organizacji 

imprez kulturalnych: 

festiwali, spektakli, 

koncertów, 

konferencji, 

wykładów, plenerów, 

wystaw, imprez 

interdyscyplinarnych 

Zaginione imię 3 000,00 zł 

33. Stowarzyszenie 

„Academia Europaea 

Sarbieviana” 

w Sarbiewie 

Wspieranie organizacji 

imprez kulturalnych: 

festiwali, spektakli, 

koncertów, 

konferencji, 

wykładów, plenerów, 

wystaw, imprez 

interdyscyplinarnych 

XV Międzynarodowy 

Festiwal Ks. Macieja 

Sarbiewskiego 

5 000,00 zł 

34.  

Football School Płońsk 

w Płońsku 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej                             

dla dzieci,  młodzieży 

i/lub dorosłych. 

Turniej piłki nożnej 

dla rocznika 

2010/2011 jako 

sprawdzian 

umiejętności 

piłkarskich połączony 

z profesjonalnymi 

testami sprawności 

1 000,00 zł 

35. Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy 

w Płońsku 

 

Organizacja imprez 

sportowo –

rekreacyjnych 

Organizacja turniejów 

tenisa stołowego. 

Eliminacje do 

64 Mazowieckiego 

Turnieju Tenisa 

Stołowego – Memoriał 

red. 

J. Strzałkowskiego 

1 000,00 zł 

36. Football Academy  

Płońsk Stowarzyszenie 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

Organizacja i udział 

w rozgrywkach 

3 500,00 zł 
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Kultury Fizycznej 

w Płońsku 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci,  młodzieży 

i/lub dorosłych. 

Ciechanowsko –

Ostrołęckiego 

Związku Piłki Nożnej 

– Liga Orlik 

37. Uczniowski Klub 

Sportowy „Rutki 

Płońsk” w Płońsku 

Organizacja imprez 

sportowo-

rekreacyjnych 

Ogólnopolskie 

Turnieje Siatkarskie 

Płońsk CUP 2019 pod 

patronatem Powiatu 

Płońskiego 

2 900,00 zł 

38. Uczniowski Klub 

Sportowy „Rutki 

Płońsk” w Płońsku 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych. 

Propagowanie 

zdrowego stylu życia 

poprzez zajęcia 

ogólnorozwojowe 

poprawiające 

sprawność, wydolność, 

sylwetkę oraz 

prelekcja 

z dietetykiem 

3 000,00 zł 

39. Klub Sportowy 

„Gumino” w Nowym 

Guminie 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci,  młodzieży 

i/lub dorosłych. 

Uczestnictwo 

w rywalizacji 

sportowej poprzez 

rozgrywki ligowe piłki 

nożnej dla dzieci 

z gminy Dzierzążnia 

i Naruszewo 

2 000,00 zł 

40. Klub Biegacza 

im. Piotra Sękowskiego  

w Płońsku 

Organizacja imprez 

sportowo –

rekreacyjnych 

Organizacja imprezy 

sportowo –

rekreacyjnej 

11 000,00 zł 

41. Uczniowski Klub 

Sportowy „Viktoria” 

w Nowym Mieście 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych. 

 Turniej pokoleń 1 000,00 zł 

42. Ludowy Klub Sportowy 

„Błękitni Raciąż” 

w Raciążu 

 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych. 

Zdrowy styl życia 

najważniejszy – 

propagowanie 

właściwych postaw 

wśród piłkarzy 

drużyny seniorów 

klubu LKS „Błękitni” 

Raciąż 

3 000,00 zł 

43. Ludowy Klub Sportowy 

„Błękitni Raciąż” 

w Raciążu 

 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych. 

Dzieci i młodzież na 

boiska – piłka nożna 

dla grup 

młodzieżowych klubu 

LKS „Błękitni” Raciąż 

3 000,00 zł 

44. Ludowy Klub Sportowy 

„Błękitni Raciąż” 

w Raciążu 

 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych. 

Od przedszkolaka do 

sportowca – 

przedszkole piłkarskie 

klubu „LKS Błękitni” 

Raciąż 

3 000,00 zł 
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45. Stowarzyszenie 

Seniorów, Emerytów 

i Rencistów w Raciążu 

 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych. 

Zdrowo i na sportowo 

– aktywni seniorzy 

4 000,00 zł 

46. Stowarzyszenie 

Honorowych Dawców 

Krwi w Raciążu 

Organizacja imprez 

sportowo-

rekreacyjnych 

Sportowa rodzina 

HDK 

2 000,00 zł 

47. Ludowy Klub Sportowy 

„Błękitni Raciąż” w 

Raciążu 

 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych. 

Boks jako nowy 

sposób na rozwój 

kondycji fizycznej 

2 000,00 zł 

48. Klub Kolarski „Legia 

1928” w Warszawie  

 

Organizacja imprez 

sportowo –

rekreacyjnych 

Międzynarodowy 

Wyścig Kolarski 

Memoriał 

Siemińskiego oraz 

zawody dla amatorów 

w  kolarstwie 

szosowym 

2 600,00 zł 

Źródło: Referat Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Płońsku.  

 

Łączna kwota planowanych dotacji na współpracę z organizacjami pozarządowymi 

wynosiła 398 040,00 zł, w tym z zakresu:  

 udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – 128 040,00 zł,  

 kultury fizycznej – 160 000,00 zł,  

 pomocy społecznej – 60 000,00 zł, 

 kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego – 50 000,00 zł. 

Po rozstrzygnięciu konkursów łączna kwota przyznanych dotacji na realizację 

ww. zadań wyniosła 361 540,00 zł.  

Wykorzystana kwota dotacji na realizację zadań w 2019 roku ogółem wyniosła 

360 500,87 zł, w tym: z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosła 

128 040,00 zł, z zakresu kultury fizycznej – 143 992,98 zł, z zakresu pomocy społecznej – 

60 000,00 zł, a z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 28 467,89 zł. 

 

W dniu 16 września 2019 roku Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Powiatu Płońskiego 

z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020. 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu 

Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 przeprowadzono w dniach 
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27.09.2019 r. – 18.10.2019 r. Konsultacje przeprowadzono w formie otwartego spotkania 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbyło się w dniu 15 października 

2019 r. Podczas spotkania organizacje pozarządowe mogły przedstawić swoją opinię na 

temat projektu programu współpracy na rok 2020, jak również wyrazić opinię odnośnie jego 

realizacji w 2019 roku. W trakcie trwania konsultacji organizacje mogły wypowiedzieć się 

również za pomocą poczty elektronicznej. Na spotkaniu pojawiły się 32 osoby, by 

porozmawiać o współpracy samorządu z trzecim sektorem, reprezentujące niżej wymienione 

organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Amicus z Dzierzążni; Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób z Dysfunkcjami Rozwoju ,,Spadochron"; Stowarzyszenie Zielone Mazowsze; 

Uczniowski Klub Sportowy UKS Rutki w Płońsku; Powiatowy Związek Sportowy; MKS 

Bank BS w Płońsku; Fundacja Fundusz Współpracy; Towarzystwo Przyjaciół Załusk; Rada 

Seniorów w Płońsku, Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt ,,Uszy Do Góry"; Polski Związek 

Emerytów i Rencistów – Oddział w Płońsku; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa 

i Okolic; Koło Pszczelarzy w Płońsku; Lokalna Grupa Działania: ,,Przyjazne Mazowsze"; 

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Raciążu; Klub Biegacza im. Piotra Sękowskiego. Na 

konsultacje zostali zaproszeni również przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej (MOWES) w subregionie ciechanowskim oraz reprezentantka 

Federacji Mazowia. 

Przedstawiciele organizacji dobrze ocenili realizację programu współpracy na rok 

2019. Analiza projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2020 pozwoliła na wypracowanie w kilku grupach pomysłów i postulatów. 

Zarząd Powiatu Płońskiego na posiedzeniu w dniu 22 października 2019 r. zapoznał 

się z wynikami konsultacji społecznych i przyjął ich wyniki.  

Uchwałą Nr XIV/87/2019  z dnia 30 października 2019 roku Rada Powiatu 

Płońskiego uchwaliła Program Współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2020.  

 

W 2019 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 m.in. informacje 

o konkursach ofert i ich rozstrzygnięciach. 
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2) Ważnym kanałem komunikacji do współpracy z organizacjami pozarządowymi był 

w 2019 roku profil Starostwa Powiatowego w Płońsku na Facebooku. Znacznie większa 

niż w latach ubiegłych aktywność w mediach społecznościowych i wrzucanie postów 

na profilu Urzędu dotyczących ważnych kwestii dla organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych, przyczyniła się do zwiększenia grupy docelowej odbiorców informacji 

z terenu powiatu. Organizacje pozarządowe mogły znaleźć na profilu Starostwa nie 

tylko informacje o ogłaszanych konsultacjach, konkursach ofert czy ich 

rozstrzygnięciach, ale również o organizowanych w Starostwie szkoleniach, czy 

informacjach dotyczących możliwości zdobycia grantów, realizowanych przez inne 

podmioty, np. ministerstwa, czy inne stowarzyszenia, czy też fundacje. 

3) Organizacja szkoleń dla przedstawicieli trzeciego sektora, liderów społecznych, 

animatorów oraz grup nieformalnych z terenu Powiatu Płońskiego:  

 Szkolenie: „Sprawozdawczość i ochrona danych osobowych (RODO) w organizacji 

pozarządowej” – 22.02.2019 r. Szkolenie odbyło się w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Płońsku i organizowane było wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem 

Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) w Ciechanowie.  

 Szkolenie ,,Abc pisania wniosków na konkursy ofert w powiecie płońskim" – 

28.08.2019 r. w Raciążu.  

 Szkolenie ,,Abc pisania wniosków na konkursy ofert w powiecie płońskim" – 

30.08.2019 r. w Płońsku.  

 Szkolenie: ,,Jak pisać projekty edukacyjno-kulturalne?" – 06.11.2019 r. 

organizowane przez Federację Mazowia i Starostwo Powiatowe w Płońsku. Projekt 

był współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 

programu: ,,Bardzo Młoda Kultura 2019-2021" oraz ze środków Samorządu 

Województwa Mazowieckiego. 

 Szkolenie: ,,Oferta programu Erasmus + Edukacja dorosłych” – 10.12.2019 r. 

Podczas spotkania pracownicy Narodowej Agencji zaprezentowali możliwości 

wnioskowania o projekty w 2020 roku. Szkolenie skierowane było do 

przedstawicieli instytucji kultury z Powiatu Płońskiego (tj. biblioteki, domy kultury), 

Centrum Kształcenia Ustawicznego, przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizacji pozarządowych, które 

swoją ofertę kierują do dorosłych mieszkańców powiatu.  
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 Warsztat "Pisanie projektów-wprowadzenie” – 16.12.2019 r. Zadanie było 

finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju 

Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. 

4) Udział w XV Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych (MFIP) w Warszawie -

18.09.2019 r. Organizator: Federacja Mazowia. Forum obejmowało udział 

w spotkaniach, wykładach, warsztatach i dyskusjach na temat kondycji trzeciego sektora 

na Mazowszu.  

5) Założenie w mediach społecznościowych grupy roboczej ,,ngo z powiatu płońskiego”. 

Celem grupy jest wymiana informacji, koordynacja ewentualnych wspólnych działań 

organizacji z terenu Powiatu Płońskiego. 

6) Wsparcie pozafinansowe organizacji z terenu Powiatu Płońskiego obejmowało 

możliwość nieodpłatnego użyczania sal konferencyjnych Starostwa Powiatowego 

w Płońsku na potrzeby spotkań organizacji pozarządowych. Spotkania te służyły 

zarówno do celów wewnętrznych, np. walne zebranie członków, jak i organizacji zebrań 

otwartych, np. prezentujących zakres działań danej organizacji pozarządowej osobom 

zainteresowanym, czy też przyszłym wolontariuszom. 

7) Powiat Płoński w 2019 roku realizując Program Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi wspierał inicjatywy organizacji pozarządowych i obejmował honorowe 

patronaty. Starosta Płoński również obejmowała patronatem inicjatywy organizowane 

przez organizacje pozarządowe. Były to następujące wydarzenia kulturalne i sportowe:  

 V Bieg Powstania Styczniowego – bieg charytatywno-patriotyczny w 100. lecie 

powstania PCK zorganizowany w dniu 27 stycznia 2019 r. w Kucharach Żydowskich 

przez Stowarzyszenie Aktywnie Zakręceni im. Marka Kasprzaka i Zarząd Rejonowy 

w Płońsku Polskiego Czerwonego Krzyża,  

 Obchody Światowych Dni Świadomości Autyzmu Płońsk 2019 zorganizowane 

w dniach: 2 – 6 kwietnia 2019 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron” w Płońsku i Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy w Płońsku, 

 Ogólnopolskie Otwarte Zawody Spinningowe pn. „Kleń Wkry 2019” na odcinku 

Wkry (Gmina Joniec i Sochocin) zorganizowane przez Koło Wędkarskie w Nowym 

Mieście w dniu 20 kwietnia 2019 r.,  

 Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy zorganizowane w dniu 30 kwietnia 

2019 r. przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Płońsku,  
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 Konkurs „Niezwykły uczeń” zorganizowany przez Fundację Edu-inicjatywa; gala 

odbyła się 10 maja 2019 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,  

 Spotkanie w sprawie współpracy Stowarzyszenia „Uszy do góry” 

z przedstawicielami miast i gmin Powiatu Płońskiego, 

 Zawody Wędkarskie „Feederowy Puchar Wędkarzy Bez Barier” (wędkarze 

z niepełnosprawnością) zorganizowane przez Koło Wędkarskie w Ciechanowie 

i Koło Wędkarskie Nowe Miasto w dniu 18 maja 2019 r. w Nowym Mieście, 

 Zawody wędkarskie o puchar Starosty Płońskiego zorganizowane przez Koło 

Wędkarskie w Płońsku w dniu 19 października 2019 r. na akwenie Rutki, 

 II Bieg Kraszewskiego „Po zdrowie” zorganizowany przez Koło Gospodyń 

Wiejskich Kraszewo Gaczułty oraz OSP Kraszewo Gaczułty 2 czerwca 2019 r. 

w Kraszewie Gaczułtach, 

 Piknik Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej 

w Gralewie Starym,  

 XIII Spływ Kajakowy Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Powiatu Płońskiego 

zorganizowany 22 czerwca 2019 r. w Kucharach Żydowskich przez Oddział 

Rejonowy PCK w Płońsku, 

 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,  

 I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Płońskiego w trójboju siłowym zorganizowane przez 

UKS „Rutki Płońsk” w dniu 1 czerwca 2019 r. w Klubie Sportowym Restart 

w Płońsku, 

 Wiślane Spotkanie – Odpoczywaj aktywnie nad Wisłą zorganizowane przez 

Stowarzyszenie Enjoy Leoncin, 

 XII Kolarskie Kryterium Uliczne Płońskiej Solidarności zorganizowane 7 września 

2019 r., 

 Obchody X Rocznicy Powstania IPA Regionu Płońsk zorganizowane przez 

Stowarzyszenie Policji IPA Region Płońsk 26 lipca 2019 r. w Szkole Muzycznej 

w Płońsku, 

 Festyn Rodzinny „Pożegnanie lata” zorganizowany w Goławinie przez 

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” z Goławina w dniu 15 września 2019 r.,  
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 Udział przedstawicieli UKS Rutki w Kutnowskiej Amatorskiej Lidze Siatkowej 

sezon 2019/2020 – 26 października 2019 r. MOSiR Kutno, 

 Bieg Niepodległości zorganizowany przez „Lokalni Płońsk” 11 listopada 2019 r. 

w Płońsku, 

 Rejonowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK dla 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Płońskiego; Olimpiada 

została zorganizowana w dniu 13 grudniu 2019 r. przez Zarząd Oddziału 

Rejonowego PCK w Płońsku, 

 Grand Prix Płońska 2019 w Brydżu Sportowym zorganizowane przez Płońskie 

Stowarzyszenie Brydża Sportowego „Impas” w Płońsku w miesiącu grudniu, 

 Bieg Mikołajów zorganizowany przez „Płońskich Patriotów” w dniu 1 grudnia 

2019 r. wokół akwenu Rutki w Płońsku,  

 Udział Pracowników Starostwa, Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu Płońskiego 

w Akcji Charytatywnej Stowarzyszenia „Szlachetna Paczka” i przekazanie darów 

dla potrzebującej rodziny z terenu Powiatu Płońskiego. 

8) Powiat Płoński był również organizatorem konkursu „Wolontariusz Powiatu Płońskiego 

Roku 2018”. Do tytułu można było zgłaszać osoby indywidualne i organizacje 

pozarządowe. Termin składania wniosków konkursowych upływał z dniem 1 marca 

2019 roku. Konkurs został rozstrzygnięty 14 marca 2019 roku.   

Ideą konkursu Wolontariusza Powiatu Płońskiego, organizowanego od 2010 roku,  jest 

podkreślenie roli wolontariatu w życiu społecznym i wyrażenie wdzięczności 

wolontariuszom, którzy bezinteresownie, z życzliwością i zaangażowaniem działają na 

rzecz mieszkańców Powiatu Płońskiego w różnych dziedzinach życia takich, jak: 

kultura, sport, pomoc społeczna, promocja zdrowia, ekologia, turystyka, działania na 

rzecz osób niepełnosprawnych itp. Konkurs zorganizowano w 2 kategoriach: 

wolontariusz działający na rzecz społeczności lokalnej oraz organizacja działająca na 

rzecz społeczności lokalnej. Nagrody zostały wręczone laureatom konkursu oraz 

wyróżnionym osobom i organizacjom dnia 27 marca 2019 roku podczas obrad VII sesji 

Rady Powiatu Płońskiego. 

Ponadto w 2019 roku w ramach promocji powiatu wydatkowano środki na 

organizację i współudział w organizacji:  

 Dni Autyzmu, 

 Dnia Myśli Braterskiej w Raciążu, 
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 Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w Czerwińsku nad Wisłą, 

 Biegu Powstania Styczniowego w Kucharach, 

 III Biegu Konstytucji 3 Maja w Kownatach, 

 Konkursu „Niezwykły uczeń” w Sierpcu, 

 Zawodów Wędkarskich w Nowym Mieście, 

 XX Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem, 

 I Otwartych Mistrzostw w trójboju Siłowym, 

 30 rocznicy wolnych wyborów, 

 Biegu Rodzinnego Radia Płońsk w Poświętnem, 

 Wydarzeń sportowych, w których brała udział olimpijka p. M. Młudzikowska, 

 XIII Spływu Kajakowego Honorowych Dawców Krwi i Szpiku, 

 Biegu Niepodległości 11 listopada, 

 Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi (konferencja pt.: "Rak piersi - profilaktyka, 

diagnostyka, leczenie"), 

 Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkowej, 

 Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 

 Marszu Gwiaździstego – rowerem przez Powiat Płoński, 

 Dnia Bibliotekarza, 

 Konkursu na prezentację multimedialną na temat „M. K. Sarbiewski – Chrześcijański 

Horacy z Ziemi Płońskiej”, 

 Konferencji z okazji Światowego Dnia Zdrowia, 

 Spotkania wielkanocnego dla pracowników Starostwa, 

 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku, 

 Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jońcu, 

 III Powiatowego Konkursu Matematycznego, 

 Pikniku europejskiego „Dzień Europy”, 

 100-lecia PCK, 

 Festiwalu Piosenki w DPS w Karolinowie, 

 Powiatowego Dnia Dziecka, 

 Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, 

 Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, 

 Jarmarku Raciąskiego, 
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 Konferencji pod hasłem „Dostrzeż zagrożenie i reaguj”, 

 Konferencja „II Otwarte Spotkanie z Ginekologią i Położnictwem”, 

 Obchodów 99. Rocznicy Bitwy Arcelińskiej,  

 XIV Płońskich Gminnych Dożynek Diecezji Płockiej i Ziemi Płońskiej 2019, 

 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada, 

 Spotkania z Mikołajem dla rodzin zastępczych, 

 Biegu terenowego z przeszkodami „Szlakiem Wisły”, 

 Konkurs „Moja Europa”. 

 

W 2019 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, słodyczy reklamowych i gadżetów promocyjnych powiatu 

(namiot promocyjny, roll-up, gadżety, w tym m.in. plecaki, butelki filtrujące wodę, 

okładki, torby reklamowe, krówki, odblaski, miody itp.). 

Budżet na działania promocyjne był wydatkowany w sposób oszczędny 

i gospodarny.  

 

Dotychczasowa współpraca Zarządu Powiatu Płońskiego z organizacjami 

pozarządowymi, podejmującymi szereg cennych działań na rzecz społeczności lokalnej, 

stanowiła istotny wkład w realizację i promocję zadań stawianych przed samorządem 

powiatowym. Podejmowane działania o charakterze promocyjnym na rzecz powiatu, będą 

kontynuowane i rozwijane w kolejnych latach, poprzez wdrażanie nowych inicjatyw.  
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XIV OCHRONA PRAW KONSUMENTA  

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

do zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym należy m.in. ochrona 

konkurencji i konsumentów.  

Zadania z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w 2019 roku realizował 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów.  

Do zadań samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów 

w 2019 roku należało przede wszystkim: 

 udzielanie konsumentom bezpłatnych porad i informacji, 

 występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, 

 składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego, 

 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. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów posiada kompetencje doradcze i procesowe, nie 

posiada natomiast kompetencji kontrolnych ani władczych. 

W 2019 roku Rzecznik udzielił pomocy prawnej w 988 sprawach. Pomoc 

obejmowała: 

 skargi konsumenckie – 944, 

 wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach konsumentów – 44. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielał pomocy konsumentom w formie porad 

telefonicznych, porad osobistych w biurze rzecznika, porad pisemnych bądź informacji 

pisemnych, pomocy w sporządzeniu reklamacji, odstąpień od umowy, odwołań, wezwań do 

zapłaty, pism przedprocesowych, zawezwań do próby ugodowej, mediacji, udostępniania 

konsumentom materiałów edukacyjnych i informacyjnych, edukacji konsumenckiej. 

W 2019 roku Rzecznik, w imieniu i na rzecz konsumentów, występował do 

przedsiębiorców (najczęściej po zakończeniu przez konsumenta procedury reklamacyjnej). 

W wystąpieniach do przedsiębiorców rzecznik przedstawiał stan faktyczny ustalony 

w oparciu o informacje, okoliczności i przedłożone przez konsumentów dokumenty, 



167 
 

wskazywał przepisy prawne mające zastosowanie w danej sprawie, swoje uwagi, opinie, 

a także propozycje polubownego zakończenia sporu. Ponadto wnosił o udzielenie 

wyjaśnień, czy informacji, będących przedmiotem wystąpienia, wzywał do zaprzestania 

działań naruszających prawa i interesy konsumentów, występował o polubowne załatwienie 

spornych spraw. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się Rzecznik, ma obowiązek udzielić 

pisemnej odpowiedzi na jego wystąpienie.  

W 2019 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów skierował 44 wystąpienia do 

przedsiębiorców w imieniu konsumentów i na ich rzecz.  

1) Wystąpienia z zakresu usług – 13: usługi telekomunikacyjne – 6, usługi dostawy 

energii elektrycznej i gazu – 4, usługi związane z rynkiem nieruchomości – 2, usługi 

turystyczne – 1. 

2) Wystąpienia z zakresu umów sprzedaży – 31: artykuły wyposażenia wnętrz, meble 

– 3, urządzenia gospodarstwa domowego, elektroniczne, sprzęt komputerowy – 7, 

obuwie i odzież – 15, samochody, części samochodowe, akcesoria – 3, artykuły 

rekreacyjne, zabawki – 2, inne – 1.  

Podział skarg, które wpłynęły na przestrzeni 2019 roku do Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów, przedstawia się następująco:  

1) Sprawy związane z wadliwością świadczonych usług : 

 usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet, TV) – skargi dotyczyły nowych umów 

zawartych przez konsumentów, wprowadzania w błąd co do tożsamości operatora, 

aneksów do przedłużanych umów, odstąpienia od umów zawieranych na czas 

określony, nierzetelnie wykonywanych usług, kłopotów z przesyłem danych 

internetowych i prędkością Internetu, zawyżonych faktur, błędów w fakturach, 

rozwiązania umów, kar umownych; 

 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, nieprawidłowego rozliczania zużycia energii; 

 usługi bankowe i ubezpieczeniowe – zmiany warunków umów kredytu, 

dodatkowych opłat, braku odpowiedzi na reklamacje, problemy 

z wyegzekwowaniem ubezpieczenia kredytu, zaniżone wypłaty odszkodowań, 

odmowa wypłaty odszkodowania przy ubezpieczeniu sprzętu RTV, AGD, 
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nierzetelnego informowania o warunkach ubezpieczenia, problemów ze spłatą 

windykowanego, czy egzekwowanego w drodze egzekucji komorniczej zadłużenia; 

 usługi motoryzacyjne – zmiana zakresu naprawy, nieskuteczność napraw, zawyżanie 

rachunków za naprawy; 

 usługi transportowe, kurierskie i pocztowe – problemy z uszkodzeniem towarów 

podczas transportu, problemy z odpowiedzialnością za uszkodzony towar na styku 

kurier – sklep, brak dostarczenia zamówionej przesyłki na czas; 

 usługi turystyczne – nieuznanie roszczeń reklamacyjnych lub częściowe ich uznanie, 

nieuznanie reklamacji z uwagi na brak pisemnie zgłoszonych roszczeń do rezydenta 

podczas imprezy turystycznej; 

 usługi edukacyjne – nienależycie wykonywanie usługi, problemy z odstąpieniem od 

umowy, problemy z wysokością opłat wynikających z rozwiązania umowy; 

 usługi związane z rynkiem nieruchomości – nienależyte wykonanie prac 

budowlanych, problemy dotyczące zwrotu zaliczek, najmu lokalu. 

2) Sprawy  związane z wadliwością sprzedawanych towarów: 

- obuwie i odzież – odrzucenie roszczeń reklamacyjnych, samowolna zamiana 

roszczeń konsumenta przez sprzedawców, brak opinii rzeczoznawcy, opinie 

standardowo wydawane na niekorzyść konsumentów; 

- sprzęt RTV i AGD, komputerowe – odrzucanie roszczeń reklamacyjnych, 

wprowadzanie w błąd konsumentów poprzez informowanie, że posiadając gwarancji 

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; 

- wyposażenie wnętrz – reklamacja mebli, drzwi, okien – problem z towarem 

zamówionym według specyfikacji konsumenta, na jego zamówienie, odsyłanie 

z reklamacją do producenta, problemy na styku odpowiedzialności za wadę towaru 

– sprzedawca czy montażysta, długi okres rozpatrywania reklamacji; 

- samochody i akcesoria motoryzacyjne – odrzucenie roszczeń reklamacyjnych 

z rękojmi i gwarancji, problem z wadami w pojazdach kupionych jako używane. 

3) Sprawy związane z  umowami zawieranymi poza lokalem przedsiębiorstwa lub na 

odległość: 

 umowy zawierane na odległość – większość spraw dotyczy umów o usługi 

telekomunikacyjne lub związane są ze zmianą dostawcy energii lub gazu. Umowy te 
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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 

żadnego egzemplarza umowy, przez co o zmianie usługodawcy dowiadywali się 

dopiero po otrzymaniu pierwszego rachunku lub wezwania do zapłaty;  

 umowy zawarte poza siedzibą przedsiębiorstwa (akwizytorzy/prezentacje) – 

telefoniczne namawianie konsumentów 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 2019 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów współdziałał z Urzędem Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 

konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, podobnie jak w latach ubiegłych, kontaktował 

się z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informował oraz przekazywał sygnały 

o dostrzeżonych na rynku nieprawidłowościach, udzielał informacji na zapytania kierowane 

do Rzecznika przez Delegatury UOKiK w związku z prowadzonymi postępowaniami 

dotyczącymi podejrzenia stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez 

przedsiębiorców. W ramach współpracy między jednostkami zajmującymi się ochroną 

konsumentów Rzecznik uczestniczył w spotkaniach zorganizowanych przez UOKiK, 

w szkoleniach z zakresu problemów rynku finansowego organizowanych przez Komisję 

Nadzoru Finansowego. 

Rzecznik systematycznie i na bieżąco kontaktował się z Urzędem Regulacji 

Energetyki, Inspekcją Handlową, Europejskim Centrum Konsumenckim oraz Urzędem 

Komunikacji Elektronicznej w sprawach zgłaszanych przez konsumentów, konsultując 

z instytucjami branżowymi wątpliwości dotyczące, czy to interpretacji przepisów, czy też 

możliwości podjęcia konkretnych działań umożliwiających załatwienie sprawy, z którą 

konsument ma problem. Tego typu bezpośredni kontakt pozwalał niejednokrotnie na 

szybsze załatwienie sprawy i rozwiązanie problemu konsumenta. 

W 2019 roku Powiatu Rzecznik Konsumentów podejmował działania edukacyjno – 

informacyjne mające na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców Powiatu Płońskiego 
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o prawach konsumentów, a także wskazanie zagrożeń, z którymi mogą zetknąć się 

konsumenci. 

 Rzecznik dużą wagę przywiązuje do edukacji uważając, że świadomy konsument, to 

priorytet. Praktycznie od początku swojej pracy Rzecznik nawiązał kontakt ze szkołami 

średnimi w Powiecie Płońskim. Dyrektorzy szkół wyrazili zgodę na przeprowadzenie 

przez rzecznika tzw. lekcji konsumenckich. Spotkania te wpisały się na stałe 

w harmonogram szkół (obecnie dyrektorzy sami telefonują do rzecznika w celu ustalenia 

dogodnego dla stron terminu). Rzecznik odbywa spotkania z uczniami klas pierwszych 

wszystkich szkół średnich Powiatu Płońskiego (licea, technika oraz niektóre klasy 

zawodowe).  

 W 2019 roku Rzecznik udzielił wywiadu dla TVP 3 oraz lokalnej gazety „Płońszczak”. 

Tematem rozmowy była problematyka umów zawieranych przez konsumentów 

(zwłaszcza seniorów) podczas tzw. prezentacji towarów.  

 Rzecznik dwukrotnie był gościem Radia Płońsk. Podczas pierwszego spotkania na 

antenie radia omawiał problem umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. 

Drugie spotkanie poświęcone było świątecznym zakupom. Rzecznik udzielał porad jak 

kupować, jak nie dać się oszukać, na co zwracać uwagę w ferworze zakupów.  

 Rzecznik realizując zadania o charakterze edukacyjno – informacyjnym kolportował 

broszury i ulotki informacyjne o tematyce konsumenckiej oraz przekazywał do 

publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego istotne informacje 

i Komunikaty UOKiK popularyzujące wiedzę z tego zakresu. 
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XV REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU KOMUNICKAJI I TRANSPORTU  

 

 Zadania z zakresu komunikacji i transportu w 2019 roku realizował Wydział 

Komunikacji i Transportu 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 dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2019 r. w zakresie spraw związanych 

z wydaniem uprawnień do kierowania pojazdami:  

 wygenerowano 1782 profili kandydata na kierowcę;  

 przygotowano i wydano 2167 praw jazdy (były to prawa jazdy nowe po egzaminie, 

wymienione z powodu zniszczenia i wtórniki z uwagi na kradzież lub zagubienie oraz 

wymienione na podstawie art. 15 ustawy o kierujących pojazdami); 

 otrzymano 316 wyroków sądowych i wydano 172 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 9 wniosków z KWP w Radomiu o skierowanie na egzamin sprawdzający 

kwalifikacje, 

 wydano 3 pozwolenia tramwajowe; 

 wymieniono 8 praw jazdy zagranicznych na polskie prawa jazdy; 

 w związku ze zmianą miejsca zamieszkania zażądano 102 akt kierowców, 

a 178 przesłano do innych urzędów; 

 przygotowano i wydano 34 prawa jazdy międzynarodowe, w oparciu o posiadane prawa 

jazdy krajowe; 

 skierowano 155 kierowców na badania lekarskie i 163 na badania psychologiczne; 

 178 kierowcom zwrócono prawa jazdy po upływie okresu zatrzymania i 141 kierowcom 

przywrócono uprawnienia po cofnięciu; 
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 otrzymano 14 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, a także, 

w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wydano: 13 decyzji 

o zatrzymaniu prawa jazdy, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, 

7 decyzji o uchyleniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy 

 wydano 58 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem 

przewożącym wartości pieniężne; 

 wydano 152 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za kierowanie pojazdem z prędkością 

przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz 

3 decyzje o przedłużeniu okresu zatrzymania do sześciu miesięcy; 

 skierowano 178 kierowców na kursy reedukacyjne w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii; 

 udzielono 414 informacji podmiotom określonym w art. 80c ustawy Prawo o ruchu 

drogowym, do postępowań w sprawach dotyczących uprawnień kierowców; 

 wydano 112 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za nie przedstawienie w wymaganym 

terminie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego; 

 wydano 128 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za nie przedstawienie w wymaganym 

terminie zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii; 

 wydano 1 decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu upływu terminu ważności prawa 

jazdy; 

 wydano 6 decyzji o cofnięciu uprawnień z powodu istnienia przeciwwskazań 

zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem; 

 wydano 6 decyzji o cofnięciu uprawnień z powodu utraty kwalifikacji; 

 wydano 7 decyzji o cofnięciu uprawnień z powodu niepoddania się w terminie 

kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji. 

W 2019 roku w zakresie spraw związanych z rejestracją pojazdów: 

 wydano 12549 pozwoleń czasowych dokonując czasowej rejestracji pojazdu; 

 wydano 11938 dowodów rejestracyjnych; 

 wydano 8364 nalepki kontrolne (w tym 99 wtórniki); 

 wydano 10641 znaków legalizacyjnych na tablice rejestracyjne; 

 wydano 61 wtórników tablic rejestracyjnych w wyniku zagubienia, kradzieży lub 

zniszczenia; 

 wydano 2737 kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy; 
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 wydano 6 decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu; 

 wydano 1322 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu z powodu oddania do stacji demontażu; 

 wydano 107 zaświadczeń o zarejestrowanych pojazdach w związku z zagubieniem 

dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów; 

 wydano 178 tablic tymczasowych; 

 wpisano do dowodów rejestracyjnych 880 adnotacji, w tym np. „HAK”, „GAZ - LPG”, 

„TAXI”, „L”, „VAT - ...”, „EURO”, „PIT”, „BUS 100KM/H”, a także o ustanowieniu 

na pojeździe zastawu rejestrowego; 

 wykreślono z dowodów rejestracyjnych 20 adnotacji, w tym np. HAK”, „GAZ- LPG”, 

„TAXI”, „L”, „VAT - ...”, „EURO”, „PIT”, „BUS 100KM/H”, a także o ustanowieniu 

na pojeździe zastawu rejestrowego; 

 przyjęto 3704 zawiadomienia o zbyciu pojazdu; 

 zwrócono 152 dowody rejestracyjne, które były zatrzymane przez uprawnione organy 

kontroli ruchu drogowego; 

 udzielono 426 informacji podmiotom określonym w art. 80c ustawy Prawo o ruchu 

drogowym, do postępowań w sprawach dotyczących pojazdów i ich właścicieli; 

 wydano 11 kompletów tablic indywidualnych; 

 zarejestrowano 8 pojazdów zabytkowych; 

 wydano 43 decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu; 

 wydano 24 decyzje po przywróceniu pojazdu do ruchu. 

W okresie od dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w zakresie spraw związanych 

z transportem: 

 wydano 7 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne i 11 wypisów 

z zaświadczeń; 

 wydano 2 wypisy z licencji;  

 wydano 28 wypisów z licencji; 

 wydano 7 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy 

przewozie rzeczy; 

 wydano 37 zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym i 76 wypisów z zezwoleń; 

 wydano 9 postanowień uzgadniających wydawanie lub zmianę zezwoleń przewoźnikom 

wykonującym regularne przewozy osób na liniach przebiegających przez obszar więcej 

niż jednego powiatu; 
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 wydano 48 zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego;  

 wydano 15 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy 

i 49 wypisów z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy; 

 wydano 8 zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III. 

Ponadto w okresie od dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w Wydziale 

Komunikacji i Transportu: 

 wpisano 1 przedsiębiorcę do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 

pojazdów; 

 wydano uprawnienia 3 diagnostom. 
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XVI REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO – 

BUDOWLANEJ 

 

Wydział Architektoniczno – Budowlany Starostwa Powiatowego w Płońsku 

wykonuje zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej. Do podstawowych 

obowiązków Wydziału należy 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. Zgodnie z nałożonym 

obowiązkiem informacje dotyczące złożonych wniosków i wydanych decyzji są 

przekazywane do organu wyższego stopnia systemem elektronicznym Rejestru Wniosków, 

Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ). 

Zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w myśl przepisów 

art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a 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 

środowisko, dla której została wydana decyzja środowiskowa, umieszczane są w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Płońsku.  

W roku 2019 rozpatrzono 785 wniosków o pozwolenie na budowę, 100 wniosków 

o zmianę pozwolenia na budowę oraz 70 wniosków o przeniesienie pozwolenia na budowę 

na rzecz nowego inwestora. Wystąpiono z 18 wnioskami o udzielanie odstępstwa od 
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warunków techniczno – budowlanych. Po uzyskaniu upoważnień od ministra, wydano 

5 postanowień o udzieleniu zgody odstępstwa. 

W 2019 roku udzielono 748 pozwoleń na budowę, w tym:  

 budynki mieszkalne jednorodzinne     - 262 

 budynki o trzech mieszkaniach i więcej     - 3 

 rozbudowa i przebudowa budynków mieszkalnych   - 41 

 rozbudowa i przebudowa budynków niemieszkalnych   - 26   

 rozbudowy i przebudowy budynków wraz ze zmianą  

sposobu użytkowania      - 15 

 budynki handlowo-usługowe (sklepy, stacje paliw, apteki)  - 7 

 budynki transportu i łączności (garaże w mieście)   - 5 

 budynki przemysłowe, magazynowe i produkcyjne   - 12  

 budynki o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, szpitale,   

zakłady opieki medycznej, budynki kultury fizycznej   - 2 

 budynki gospodarcze na wsi, stodoły, obory, wiaty  - 43 

 budynki rekreacji indywidualnej     - 6 

 obiekty inżynierii lądowej (sieci wod.-kan., sieci nn,  

sieci gazowe, parkingi, boiska, instalacje fotowoltaiczne) - 57 

 stacje bazowe telefonii komórkowej     - 7 

 stawy        - 2 

 silosy        - 5 

 wewnętrzne instalacje gazowe      - 225 

 inwestycje drogowe       - 11 

 budynki zamieszkania zbiorowego     - 2 

 przebudowy/remonty budynków     - 9 

 płyty do składowania obornika/zbiorniki  

na odchody zwierzęce      - 3 

 farmy fotowoltaiczne       - 5 

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 urzędu oraz 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. 
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Wystosowano 210 wezwań o uzupełnienie dokumentów załączonych do wniosku. 

Po wysłaniu wezwania o uzupełnienie braków wniosku pozostawiono 35 spraw bez 

rozpoznania (w terminie wyznaczonym w wezwaniu nie zostały dostarczone dokumenty). 

Przyjęto i rozpatrzono 214 zgłoszeń robót budowlanych – spraw budowlanych. 

Przyjęto 1560 zgłoszeń zamiaru wykonania obiektów i robót budowlanych, w tym 

wydano 101 decyzji o sprzeciwie. 

Przyjęto 2 zgłoszenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 

90 zgłoszeń na budowę sieci (w tym wydano 3 decyzje o sprzeciwie). 

Wydano 16 decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz 1 decyzję o odmowie udzielenia 

pozwolenia na rozbiórkę. 

Wydano 59 pism o braku sprzeciwu oraz 196 zaświadczeń, w tym 19 zaświadczeń 

o samodzielności lokali. 

Udzielono 7 informacji publicznych. 

W analizowanym okresie wydano wnioskodawcom 508 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 zaświadczenia, o zawieszeniu postępowania, o podjęciu postępowania, 

o udzieleniu/nieudzieleniu zgody na odstępstwo od warunków technicznych, o odmowie 

wszczęcia postępowania, o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy, o odmowie 

zawieszenia postępowania, o odmowie wznowienia postępowania, o odmowie dopuszczenia 

do udziału w postępowaniu, o wyłączeniu naczelnika od udziału w postępowaniu. 

Zarejestrowano i wydano 925 dzienników budowy i 18 duplikatów dzienników 

budowy.  

Wydano 9 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym 1 decyzję 

w sprawie zmiany decyzji. 

Wykazane dane liczbowe wskazują, że w liczbie spraw rozpatrywanych w 2019 roku, 

utrzymała się umiarkowana tendencja wzrostowa obserwowana już w poprzednich latach. 

 

 

 

https://www.powiat-plonski.pl/cms/page/zgloszenie-budowy-lub-wykonywania-robot-budowlanych-nie-wymagajacych-pozwolenia-na-budowe-p.291.html
https://www.powiat-plonski.pl/cms/page/zgloszenie-budowy-lub-wykonywania-robot-budowlanych-nie-wymagajacych-pozwolenia-na-budowe-p.291.html
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XVII REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Płońsku jest Wydziałem, który w 80% realizuje zadania na rzecz 

mieszkańców Powiatu Płońskiego. 

Do najważniejszych zadań wykonywanych przez Wydział należy:  

1) prowadzenie dla obszaru powiatu: 

a) powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

b) ewidencji gruntów i budynków, 

c) 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 2019 roku wydano 9454 informacji (m.in. wypisy, wyrysy, zaświadczenia, 

informacje) z danych ewidencji gruntów i budynków. Wprowadzono 8418 zmian danych 

ewidencyjnych. Udostępniono 2682 map lub innych dokumentów z powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, przyjęto do powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego 2933 opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz uwierzytelniono 

4527 dokumentów, jako wyników prac geodezyjnych i kartograficznych.  

Do zadań Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy 

również prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości. W 2019 roku zaktualizowano 

rejestr o 1573 dokumenty (akty notarialne, wyciągi z operatów szacunkowych). W oparciu 

o dane zawarte w RCiNW  rozpatrzono 137 wniosków o ich udostępnienie. 

W ramach bieżącej działalności Wydziału w 2019 roku przeprowadzono 

kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 

Michowo gm. Płońsk oraz aktualizację mapy glebowo-rolniczej w zakresie gleb 

pochodzenia organicznego (268 ha).  

W 2019 roku, we  współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, 

zakończono 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 
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Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Wartość dofinansowania projektu 

z UE kształtowała się na poziomie 80%. Wartość prac dla Powiatu Płońskiego wyniosła 

1.002.573,00 zł brutto. Pracami objęto 2 miasta i 9 gmin wiejskich. 

Realizatorem projektu po stronie powiatu był Wydział Geodezji, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa. 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. Podstawowym rezultatem projektu ASI jest publikacja 

zbiorów danych (EGiB, GESUT), z wykorzystaniem modułu SDI oraz uruchomienie e-usług 

za pośrednictwem portalu „WROTA MAZOWSZA” (link do portalu na witrynie powiatu).   

W 2019 roku uruchomiono Geoportal Powiatu Płońskiego 

(http://plonski.geoportal2.pl), za pośrednictwem którego świadczone są e – usługi, tj.: 

 przeglądanie danych mapowych, 

 obsługa wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, 

 zgłaszanie prac geodezyjnych, w tym także z opcją pełnej automatycznej obsługi 

(zgłoszenia, zapłata, pobranie materiałów), 

 dostęp do danych EGIB w gminach, 

 zamawianie materiałów zasobu (m.in. wypisy i wyrysy – również w formie 

elektronicznej), w ramach dostępu publicznego i niepublicznego. 

Geoportal powiatowy dedykowany jest przede wszystkim do  mieszkańców Powiatu 

Płońskiego, którzy bez potrzeby odwiedzania urzędu za pośrednictwem internetu mogą 

zamówić dokumenty potrzebne w obrocie nieruchomościami lub procesie inwestycyjnym. 

Dostęp do Geoportalu obecnie posiadają wszystkie gminy z obszaru Powiatu Płońskiego, 

które udostępniane dane pzgik wykorzystują do zadań własnych. Z Geoportalu korzystają 

również wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, a obecnie rozszerzono zakres              

e-usług o nowe moduły, z których korzystać mogą projektanci i rzeczoznawcy majątkowi. 

W Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami realizowane są 

również zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 

i Powiatu. 

http://plonski.geoportal2.pl/
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W 2019 roku przygotowano 16 projektów uchwał na posiedzenia Zarządu Powiatu 

oraz 7 projektów uchwał na Radę Powiatu Płońskiego. Projekty uchwał 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 

2019 roku przygotował i skutecznie doprowadził do komunalizacji na rzecz Powiatu 

Płońskiego nieruchomości o powierzchni ponad 337 ha i wartości ponad 25 mln zł, w tym 

611 działek pod drogami powiatowymi. Do końca 2019 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 uchwały budżetowej.  

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, 

 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 Starostwa 

Powiatowego w Płońsku rocznie załatwia ponad 35 tys. spraw.  
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XVIII PODSUMOWANIE  

 

Zarząd Powiatu Płońskiego w 2019 roku realizował zadania zgodnie ze swoimi 

kompetencjami oraz kierunkami wyznaczanymi przez Radę Powiatu Płońskiego.  

Ponadto w 2019 roku Zarząd Powiatu Płońskiego szczególny nacisk kładł na 

podejmowanie nowych zadań w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego 

i społecznego powiatu przy uwzględnieniu poziomu zaciągniętych zobowiązań.  

Jednocześnie zdając sobie sprawę z ograniczeń, głównie natury finansowej, Zarząd 

Powiatu Płońskiego zamierza nadal racjonalnie wydatkować środki publiczne. 

W okresie całego 2019 roku Zarząd Powiatu szczególną uwagę przywiązywał do 

podejmowania działań zmierzających do rozwiązywania problemów na rzecz osób 

niepełnosprawnych, a także do współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym celu 

wspierał i nadal będzie wspierać, inicjatywy społeczne poprzez uczestnictwo oraz 

współorganizację wydarzeń. Takie też główne cele Zarząd Powiatu zamierza realizować 

w 2020 roku, jak również w latach kolejnych.  

Działania podejmowane przez Zarząd Powiatu Płońskiego w 2019 roku oraz 

planowane na kolejne lata, są odpowiedzią władz Powiatu Płońskiego na wyzwania 

demograficzne i potrzeby społeczne mieszkańców, które wiążą się w szczególności 

z procesem zmian demograficznych w społeczeństwie oraz istniejącym wykluczeniem 

społecznym, zwłaszcza osób niepełnosprawnych.  

Przedstawiony Radzie Powiatu Płońskiego Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 

2019 rok jednoznacznie wskazuje, iż w 2019 roku został obrany właściwy kierunek rozwoju 

Powiatu Płońskiego, który powinien być kontynuowany w latach następnych.  

Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2019 rok stanowić ma punkt wyjścia do 

debaty o stanie Powiatu Płońskiego i podstawę do oceny działalności Zarządu Powiatu 

Płońskiego. 
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w Karolinowie. 

12. Tabela Nr 12. Stopień sprawności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 

w Karolinowie. 

13. Tabela Nr 13. Zaburzenia poszczególnych narządów. 

14. Tabela Nr 14. Liczba mieszkańców w DPS w Karolinowie w poszczególnych miesiącach 

2019 roku. 

15. Tabela Nr 15. Stan bezrobocia w Powiecie Płońskim na koniec grudnia 2018 r. i 2019 r. 

16. Tabela Nr 16. Struktura bezrobocia w Powiecie Płońskim w 2019 roku według wieku, 

poziomu wykształcenia i stażu pracy. 

17. Tabela Nr 17. Napływ do bezrobocia i odpływ z bezrobocia. 

18. Tabela Nr 18. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji (odpływ). 

19. Tabela Nr 19. Poziom bezrobocia w gminach Powiatu Płońskiego. 

20. Tabela Nr 20. Stopa bezrobocia w Powiecie Płońskim na tle kraju i Województwa 

Mazowieckiego. 

21. Tabela Nr 21. Cele szczegółowe Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz 

Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy.  

22. Tabela Nr 22. Katalog form wsparcia oferowanych przez PUP w Płońsku w 2019 roku, 

w ramach środków Funduszu Pracy. 

23. Tabela Nr 23. Liczba osób zaktywizowanych w roku 2019 wg poszczególnych form 

wsparcia. 

24. Tabela Nr 24. Osoby, które ukończyły daną formę wsparcia w 2019 roku. 

25. Tabela Nr 25. Efektywność zatrudnieniowa za 2019 wybranych programów rynku pracy. 

26. Tabela Nr 26. Liczba osób bezrobotnych, które w 2019 roku podjęły pracy. 

27. Tabela Nr 27. Liczba zarejestrowanych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę 

sezonową cudzoziemca w 2019 roku. 

28. Tabela Nr 28. Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu 

wykonywania pracy sezonowej. 

29. Tabela Nr 29. Liczba wydanych zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca w 2019 roku. 

30. Tabela Nr 30. Liczba wydanych zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji wniosków 

w sprawie pracy sezonowej w 2019 roku. 

31. Tabela Nr 31. Zakupy sprzętu i aparatury medycznej przez SP ZZOZ w Płońsku. 

32. Tabela Nr 32. Realizacja zadania przewozowego styczeń – grudzień 2019 r. 

33. Tabela Nr 33. Drogi powiatowe. 
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34. Tabela Nr 34. Dane statystyczne Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 

30.09.2018 r. i na dzień 30.09.2019 r. 

35. Tabela Nr 35. Podsumowanie naboru 2019/2020 – absolwenci gimnazjum. 

36. Tabela Nr 36. Podsumowanie naboru 2019/2020 – absolwenci szkół podstawowych. 

37. Tabela Nr 37. Zestawienie danych z zatwierdzonych organizacji szkół i placówek 

oświatowych za rok szkolny 2018/19 i 2019/20. 

38. Tabela Nr 38. Podział subwencji oświatowej na szkoły i placówki oświatowe. 

39. Tabela Nr 39. Zestawienie kwot dotacji przekazanych szkołom niepublicznym 

i publicznym prowadzonym przez podmioty inne niż Powiat Płoński w roku 2019. 

40. Tabela Nr 40. Wyniki finansowe SP ZZOZ w Płońsku w 2019 roku. 

41. Tabela Nr 41. Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotację na realizację zadań 

publicznych w 2019 r. 


