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I WPROWADZENIE 

 

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

Zarząd Powiatu jest zobowiązany przedstawić Radzie Powiatu co roku do dnia 31 maja 

Raport o Stanie Powiatu. Raport winien obejmować podsumowanie działalności Zarządu 

Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 

uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. 

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

Powiatu Płońskiego za 2021 rok, który obejmuje podsumowanie działalności Zarządu 

Powiatu Płońskiego w roku 2021, a w szczególności zawiera podsumowanie realizacji 

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

2021 nie przewidziano realizacji budżetu obywatelskiego.  

Zarówno poprzednie lata działalności powiatu, jak i ostatni rok 2021, będący 

przedmiotem niniejszego Raportu o stanie powiatu, były okresem trudnych wyborów 

i decyzji, ale także niewątpliwie skutecznych działań proinwestycyjnych nakierowanych 

na rozwój społeczno-gospodarczy w każdej dziedzinie życia naszej społeczności lokalnej. 

Bilans dorobku Powiatu Płońskiego w roku 2021 jest pozytywny. Powiat 

w imponujący sposób wykorzystał szansę samodzielności w zakresie rozwoju społeczno 

– gospodarczego z udziałem własnych środków budżetowych i środków zewnętrznych.  

Zarząd Powiatu Płońskiego w 2021 roku wykazał się dużą umiejętnością 

i skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które zostały przeznaczone na 

inwestycje sprzyjające poprawie, w szczególności: infrastruktury drogowej, bazy 

oświatowej, służby zdrowia i pomocy społecznej oraz na łagodzenie skutków epidemii 

COVID-19.  

Dla realizacji takich przedsięwzięć niezbędna była dobra współpraca Rady 

Powiatu, Zarządu Powiatu, kierownictwa Starostwa i jednostek współdziałających. 

W 2021 roku działania Zarządu Powiatu Płońskiego ukierunkowane były m.in. na 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń wywołanych koronawirusem we 

wszystkich aspektach życia społecznego i gospodarczego powiatu.  

Dzięki olbrzymiemu wysiłkowi władz powiatu, wszystkich służb, inspekcji i straży, 

jednostek organizacyjnych powiatu, udało się zminimalizować skutki epidemii wychodząc 

naprzeciw pojawiającym się zagrożeniom oraz oczekiwaniom społecznym.  
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Zarząd Powiatu błyskawicznie reagował na wszelkie zmiany związane z rozwojem 

sytuacji epidemiologicznej współpracując w tym zakresie z administracją rządową oraz 

samorządową. 

Działania podjęte w ramach walki z koronawirusem przedstawia Rozdział III 

niniejszego Raportu.  

 

Zarząd Powiatu Płońskiego w 2021 roku, jako organ wykonawczy, realizował 

zadania publiczne powiatu określone ustawami. W szczególności zajmował się: 

 realizacją Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz przedsięwzięć określonych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego,  

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

najmem oraz porządkowaniem stanu prawnego, 

 pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych na realizację inwestycji,  

 prawidłowym wykorzystaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji 

i programów społecznych, 

 nadzorem nad realizacją zadań statutowych i planów finansowych przez jednostki 

organizacyjne powiatu,  

 opracowaniem uchwały budżetowej na rok 2022 oraz aktualizacją Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Płońskiego w związku z zadaniami planowanymi do realizacji 

w 2022 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 2021 Rada Powiatu Płońskiego podjęła 73 uchwały, w tym 59 z inicjatywy 

Zarządu Powiatu, z których:  

 67 zostało w pełni zrealizowanych, 

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

został na okres dłuższy niż rok,  

 2 uchwały nie zostały zrealizowane z przyczyn obiektywnych.  
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Szczegółową informację o sposobie i wynikach realizacji uchwał Rady Powiatu 

Płońskiego przez Zarząd Powiatu w 2021 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 

2021 rok. 

Zarząd Powiatu przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu następujące 

sprawozdania i informacje: 

 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Płoński.   

 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego 

w 2020 roku.  

 Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy CARITAS Diecezji 

Płockiej w Płońsku. 

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku. 

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku za 2020 rok.   

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii za rok 2020.  

 Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu płońskiego 

w roku 2020. 

 Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Płońsku wraz z informacją 

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2020 rok. 

 Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Płońsku za rok 2020.   

 Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie za rok 2020. 

 Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Płońsku wraz z informacją 

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za pierwsze półrocze 2020 r.  

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Płońsku za rok 2020. 

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 

,,Dobry Dom” w Płońsku.  
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 Sprawozdanie Kierowników Nadzorów Wodnych Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu w 2020 roku.  

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

za rok 2020.   

 Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.  

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

nauczania.  

 Informację na temat  inwestycji realizowanych w roku 2021 oraz planowanych do 

realizacji w 2022 roku.  

 Informację na temat „Osiągnięcia sportowe dzieci i młodzieży szkolnej powiatu 

płońskiego w roku szkolnym 2020/2021”.  

 Informację na temat: „Osiągnięcia uczniów szkół prowadzonych przez powiat 

w olimpiadach i konkursach przedmiotowych” w roku szkolnym 2020/2021. 

 Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa Powiatu Płońskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.   

 Informację na temat przeprowadzenia recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością 

w SPZZOZ w Płońsku.   

 Informację SPZZOZ w Płońsku na temat propozycji wartości finansowania świadczeń 

na rok 2022. 

 Informację na temat ostatecznie zawartych umów z NFZ na rok 2021.   

 Informację na temat: „Ocena działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku oraz 

realizacji planowanych zadań na drogach powiatowych”.   

 Informację na temat „Dostępność i realizacja usług zdrowotnych w specjalistycznej 

opiece zdrowotnej świadczonych dla mieszkańców powiatu płońskiego przez podmioty 

lecznicze”.  

 Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021, w tym 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz nadzorze pedagogicznym sprawowanym 

przez kuratora oświaty.   

 Informację o aktualnym stanie organizacyjnego przygotowania działań reagowania 

kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej na terenie 

Powiatu Płońskiego.  
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 Informację na temat sytuacji epidemiologicznej i oceny stanu sanitarnego Powiatu 

Płońskiego za 2020 rok.   

Zarząd Powiatu zapewniał także bieżący nadzór nad opracowaniem i przedłożeniem 

Radzie Powiatu w 2021 roku wielu innych ważnych materiałów i programów, w tym m.in.: 

 Sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy za 2020 rok”.  

 Raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata 2019/2020. 

 Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Płońskim.  

 Sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu płońskiego na lata              

2021-2024” za rok 2021.   

 Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2020.  

 Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Płońskim.   

 

Dokumentami wyznaczającymi kierunki działania Zarządu Powiatu w zakresie 

inwestycyjnym były Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Uchwała Budżetowa Powiatu 

Płońskiego na 2021 rok.  

W roku 2021 Zarząd Powiatu Płońskiego odbył łącznie 83 posiedzenia, z tego:  

 w styczniu 5 posiedzeń,  

 w lutym 6 posiedzeń,  

 w marcu 7 posiedzeń,  

 w kwietniu 6 posiedzeń, 

 w maju 8 posiedzeń,  

 w czerwcu 7 posiedzeń,  

 w lipcu 3 posiedzenia,  

 w sierpniu 9 posiedzeń, 

 we wrześniu 7 posiedzeń,  

 w październiku 8 posiedzeń,  

 w listopadzie 9 posiedzeń, 

 w grudniu 8 posiedzeń. 

Zarząd Powiatu w roku 2021 podjął 254 uchwały, które zostały w pełni zrealizowane. 
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Szczegółową informację o zadaniach, stanowiskach i rozstrzygnięciach problemów 

powiatu, wynikających z podjętych w 2021 roku uchwał przez Zarząd Powiatu oraz sposobie 

ich realizacji, przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Raportu.  

 

Działalność Zarządu Powiatu w 2021 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, 

prowadzona była przy pomocy Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych 

powiatu.  

W całym 2021 roku wiele zadań było realizowanych przez Zarząd Powiatu 

Płońskiego przy pomocy Starostwa Powiatowego w Płońsku.  

Wszystkie Wydziały i Referaty Starostwa Powiatowego w Płońsku realizowały 

zadania należące do kompetencji powiatu bez większych trudności organizacyjnych. Na 

bieżąco realizowane były uchwały Rady i Zarządu Powiatu.  

Mimo panującego zagrożenia epidemiologicznego bez większych utrudnień 

przebiegała obsługa spraw indywidualnych mieszkańców powiatu. 

W 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Płońsku wydano 27580 decyzji 

administracyjnych: 

Tabela Nr 1 Liczba decyzji administracyjnych wydanych w 2021 r.: 
Liczba wydanych 

decyzji ogółem 

w 2021 roku 

Liczba 

odwołań 

Liczba 

utrzymanych 

decyzji 

(z kolumny 4)  

Liczba decyzji 

uchylonych przez 

organy odwoławcze 

(z kolumny 4) 

Liczba decyzji 

zmienionych przez 

organy odwoławcze 

(z kolumny 4) 

1 2 3 4 5 

 

27580 

 

 

66 

 

28 

 

20 

 

0 

 

Różnice między liczbą odwołań (kol. 2), a sumą liczby decyzji utrzymanych i uchylonych (kol. 3 i 4), 

wynikają z braku rozstrzygnięć organów odwoławczych (sprawy są w toku).  

Źródło: Starostwo Powiatowe w Płońsku. 

Zarząd Powiatu w 2021 roku sprawował bieżący nadzór nad realizacją planów 

finansowych przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu oraz prowadził 

dyscyplinującą politykę w gospodarce finansowej powiatu.  

W roku 2021 – 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 2021 rok.  

Zrealizowane dochody w 2021 roku wyniosły 136.285.942,61 zł, tj. 100,98% planu, 

w tym:  
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 dochody bieżące – 125.342.945,02 zł, 

 dochody majątkowe – 10.942.997,59 zł. 

Planowane wydatki wykonano w kwocie 120.738.769.85 zł, tj. 89,47% planu, w tym: 

 wydatki bieżące – 112.457.131,49 zł, 

 wydatki majątkowe – 8.281.638,36 zł. 

Budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 

15.547.172,76 zł.  

Szczegółowe informacje z realizacji budżetu w 2021 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 2021 rok. W ramach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 

Powiatu Płońskiego za 2021 rok, Zarząd Powiatu Płońskiego przedłożył informację o stanie 

mienia Powiatu Płońskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdanie 

roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Płońsku za rok 2021.  
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II OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU PŁOŃSKIEGO 

 

Powiat Płoński znajduje się w północno-zachodniej części województwa 

mazowieckiego na Nizinie Północnomazowieckiej i obejmuje dwa regiony: Wysoczyznę 

Płońską i Równinę Raciąską.  

Powiat Płoński obejmuje obszar o łącznej powierzchni 1 384 km2 oraz liczy 

86 374 mieszkańców, wśród których przeważają kobiety w liczbie 43 934, natomiast liczba 

mężczyzn wynosi 42 440. Liczba zamieszkujących w mieście wynosi 29 106 osób, co 

stanowi 34% ludności, a na wsi 57 268 osób, co stanowi 66% ludności powiatu.  

 

Wykres nr 1 Liczba ludności Powiatu Płońskiego w 2021 roku z podziałem na mężczyzn 

i kobiety: 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – stan na 

30 czerwca 2021 r. 
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Wykres nr 2 Liczba ludności Powiatu Płońskiego w 2021 roku z podziałem na miasto 

i wieś: 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – stan na 

30 czerwca 2021 r. 

 

Wykres Nr 3 Liczba mieszkańców Powiatu Płońskiego w mieście i na wsi z podziałem na 

kobiety i mężczyzn w 2021 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – stan na 

30 czerwca 2021 r. 
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 Miasto i Gmina Sochocin (od dnia 01.01.2021 r.), 

 Miasto i Gmina Nowe Miasto (od dnia 01.01.2022 r.), 

 Gmina Baboszewo, 

 Gmina Dzierzążnia, 

 Gmina Joniec, 

 Gmina Naruszewo,  

 Gmina Płońsk, 

 Gmina Raciąż, 

 Gmina Załuski.  

Powiat Płoński sąsiaduje z ośmioma powiatami: ciechanowskim, nowodworskim, 

mławskim, płockim, sierpeckim, sochaczewskim, pułtuskim i żuromińskim.  

Siedzibą władz Powiatu jest Płońsk. Miasto leży u zbiegu dwóch głównych szlaków 

komunikacyjnych w Polsce, czyli drogi krajowej nr 7 i drogi krajowej nr 10. Dzisiejszy 

Płońsk to jedno z najszybciej rozwijających się miast na Mazowszu.  

Zmieniająca się sytuacja gospodarcza kraju zmusiła większość zakładów do 

przekształceń. Dawny Wedel, to obecnie ,,Mondelez Polska Production”. W miejscu 

„Horteksu” pojawiły się dwie spółki: „AMP Logistyka” i „Agrico”. W Płońsku zdecydowały 

się także zainwestować firmy z obcym kapitałem. Do nich należą m.in. Skandynawski 

Koncern Poligraficzny ELANDERS, francuska grupa „FARBY MAESTRIA”, a także 

zakład produkcyjny BRAAS Polska – należący do światowego lidera w dziedzinie pokryć 

dachowych. Ponadto w Powiecie Płońskim działają takie firmy, jak: FABA S.A. 

z Baboszewa – jeden z największych polskich i czołowych światowych producentów 

narzędzi do obróbki drewna dla przemysłu tartacznego i meblarskiego, Jorapol 

przedsiębiorstwo handlowe zajmujące się sprzedażą hurtową i detaliczną płytek 

ceramicznych, F.B.I. TASBUD Spółka Akcyjna z sektora budowlanego, której fabryka 

produkująca moduły i prefabrykaty żelbetowe i betonowe znajduje się w Załuskach oraz 

POLMLEK w Raciążu – jedna z największych firm w branży mleczarskiej.  

Na terenie powiatu znajdują się dwa rezerwaty przyrody: „Dziektarzewo” 

i „Noskowo”. Rezerwat przyrody „Dziektarzewo” jest rezerwatem leśnym o powierzchni 

5,35 ha, leżącym na trenie gminy Baboszewo i znajdującym się w pobliżu wsi Dziektarzewo. 

Występuje w nim wiele roślin chronionych takich jak przylaszczka pospolita, widłak 

jałowcowaty, czy paprotka zwyczajna, a także zwierzęta chronione takie jak: puszczyk, 

rzekotka drzewna, padalec, czy jaszczurka zwinka. Rezerwat przyrody „Noskowo” jest 
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leśnym rezerwatem przyrody znajdującym się na terenie gminy Naruszewo i zajmującym 

powierzchnię 75,79 ha. Dzięki rezerwatowi chronione są lasy liściaste o charakterze łęgu 

i grądu z naturalnymi drzewami pomnikowymi.  

 

Tabela Nr 2 Powierzchnia ewidencyjna lasów w Powiecie Płońskim (w hektarach): 

Rok Lasy państwowe Osoby fizyczne Ogółem 

2021 10037 9681 19718 

2020 10036 9683 19719 

2018 10034 9718 19752 

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

Wykres Nr 4 Tereny zieleni w Powiecie Płońskim: 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – stan na 

31 grudnia 2021 r. 
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Tereny te są bogate w zabytki historyczne i kulturowe, m.in. Cmentarzysko 
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2 000 lat p.n.e. w Kucicach Nowych (Gmina Dzierzążnia), Cmentarzysko szkieletowe 

w Podmarszczynie (Gmina Dzierzążnia), Park z XIX wieku w Woźnikach (Gmina Płońsk), 

Park krajobrazowy w miejscowości Gawarzec Górny (Gmina Czerwińsk nad Wisłą), 

Podworski park w Kroczewie (Gmina Załuski), Neorenesansowy pałac w Nacpolsku 

z II poł. XIX w. (Gmina Naruszewo), Neogotycki pałac z 1870 roku w Strzembowie (Gmina 

Naruszewo), Neorenesansowy Pałac z XIX w. w Niewikli (Gmina Sochocin), Pałac 

w Zdunowie z 1910 r. (Gmina Załuski), Dwór w Mystkowie z 1921 r. (Gmina Baboszewo).  

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

 

Powiat obejmuje Wysoczyznę Płońską i Równinę Raciąską. Przepływają przez niego 

cztery rzeki: Wisła, Wkra, Sona i Płonka. Nie brakuje też mniejszych rzek takich jak 

Raciążnica, Łydynia, Żurawianka, Dzierzążnica, Karsówka, Naruszewka, Rokitnica, 

Dobrzyca, Struga, Suchodółka, Gawarek i Zadębie. Długość wód płynących na terenie 

powiatu płońskiego wynosi 337 km, natomiast wody stojące zajmują obszar 153,7 ha. 

Podstawą gospodarki jest rolnictwo oraz przemysł rolno-spożywczy. Zdecydowana 

większość użytków rolnych znajduje się w posiadaniu rolników indywidualnych. 

Przeważają takie uprawy jak zboża, ziemniaki, buraki cukrowe i kukurydza. Ważne miejsce 

w strukturze upraw zajmują również rośliny oleiste, włókniste, zioła oraz warzywa i owoce, 

w tym także owoce miękkie. Jeśli chodzi o hodowlę zwierząt dominuje bydło i trzoda 

chlewna.  
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Powiat Płoński posiada wiele elementów wpływających na rozwój gospodarczy, 

m.in. przemysł krajowy i zagraniczny (skupiający się przede wszystkim w Płońsku), bogatą 

infrastrukturę społeczną w obrębie oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej, a także 

dobrze rozwinięte zaplecze techniczne oraz korzystny układ komunikacyjny.  

Dzięki wykorzystaniu naturalnych walorów regionu, Płońsk stał się znaczącym 

centrum przemysłu rolno-spożywczego, systematycznie rozwijającym się. Poszczególne 

gminy posiadają wolne obiekty i tereny, które mogą być w przyszłości wykorzystane 

w celach nie tylko gospodarczych, ale również rekreacyjno-wypoczynkowych.  

Powiat wykonuje określone przepisami prawa zadania, w tym określone w ustawie 

o samorządzie powiatowym zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 

edukacji publicznej; promocji i ochrony zdrowia; pomocy społecznej; wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej; polityki prorodzinnej; wspierania osób niepełnosprawnych; 

transportu zbiorowego i dróg publicznych; kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami; kultury fizycznej i turystyki; geodezji, kartografii i katastru; gospodarki 

nieruchomościami; administracji architektoniczno-budowlanej; gospodarki wodnej; 

ochrony środowiska i przyrody; rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli; ochrony przeciwpowodziowej, w tym 

wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, 

przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi 

oraz środowiska; przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

ochrony praw konsumenta; utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz obiektów administracyjnych; obronności; promocji powiatu; współpracy 

i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

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

i o wolontariacie; działalności w zakresie telekomunikacji. Powyższe zadania realizowane 

są przez Zarząd Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz jednostek 

organizacyjnych powiatu.  

W skład Powiatu Płońskiego wchodzi 19 jednostek organizacyjnych, w których 

zatrudnionych jest ponad 1 400 pracowników:  

1) Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku. 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku. 

3) Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

4) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Płońsku. 
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5) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. 

6) Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. 

7) Zespół Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku. 

8) Zespół Szkół w Raciążu. 

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

10) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Płońsku im. Św. Stanisława Kostki. 

11) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jońcu. 

12) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza ,,Przystań. 

13) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza ,,Razem”. 

14) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza ,,Samodzielni”. 

15) Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku. 

16) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Płońsku. 

17) Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie. 

18) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku.  

19) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Dobry Dom” w Płońsku.  

Ponadto w budżecie Powiatu Płońskiego znajdują się również budżety Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Płońsku oraz Starostwa Powiatowego w Płońsku. 
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*Nie dotyczy budżetu SPZZOZ w Płońsku. 

Źródło: Referat Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Płońsku. 
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III FUNKCJONOWANIE POWIATU I REALIZACJA ZADAŃ W DOBIE PANDEMII 

Sars-CoV2 (Covid-19) 

 

 W roku 2021 kierunki działania Zarządu Powiatu Płońskiego wyznaczał rozwój 

pandemii Sars-CoV2 (Covid-19).  

 Władze powiatu podejmowały szereg działań zmierzających do przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz działania zmierzające do minimalizacji 

negatywnych skutków społeczno – gospodarczych. 

 W tym celu Zarząd Powiatu Płońskiego ściśle współpracował ze służbami, strażami 

i inspekcjami, w szczególności z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płońsku, 

Komendą Powiatową Policji w Płońsku, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Płońsku. 

 Współpraca z powiatową administracją zespoloną, z administracją rządową oraz 

samorządową przebiegała w sposób sprawny, w poczuciu spełniania obowiązków na rzecz 

zdrowia i życia ludzi.  

 Ponadto Zarząd Powiatu w walce z koronawirusem współpracował z jednostkami 

organizacyjnymi powiatu, na których spoczywało szereg dodatkowych obowiązków 

związanych z przeciwdziałaniem Covid-19. 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Płońsku  

 

Epidemia COVID-19 w Polsce w 2021 roku charakteryzowała się wystąpieniem 

dwóch wysokich fal epidemicznych – wiosną wywołaną wariantem Alfa SARS-CoV-2 oraz 

jesienią – wywołaną wariantem Delta SARS-CoV-2. 

Mając na uwadze dynamiczny charakter przebiegu pandemii COVID-19 oraz 

zmieniające się zalecenia dotyczące strategii walki z negatywnymi następstwami 

wywołanymi nowym koronawirusem, decyzje dotyczące postępowania w SPZZOZ 

w Płońsku również modyfikowane były adekwatnie do zastanej sytuacji epidemicznej. 

Zarówno w kontekście rodzin i pacjentów, jak i personelu szpitala, podejmowano 

ruchy mające na celu ograniczenie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 i negatywnych zjawisk 

związanych z COVID-19. 

Zniesiono odwiedziny rodzin, pacjenci przyjmowani do szpitala podlegali 

wykonaniu testu na obecność zakażenia SARS-CoV-2 w celu ustalenia ich statusu 

epidemiologicznego i wdrożenia odpowiedniego postępowania mającego na celu 
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ograniczenie ryzyka zakażenia/rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa, wymagano 

również od chorych respektowania zasad sanitarno-epidemiologicznych. 

Oddziały oraz poradnie przystosowano do warunków stanu epidemicznego 

ogłoszonego w Polsce – jednostki organizacyjne SPZZOZ w Płońsku zaopatrzono w środki 

ochrony indywidualnej, pojemniki na płyn dezynfekcyjny, zadbano o adekwatne wietrzenie 

pomieszczeń oraz utrzymanie w nich odpowiedniej czystości, w tym używano środków 

mających na celu zlikwidowanie patogenu. 

Wobec personelu szpitala podjęto standardowe działania – o udowodnionej naukowo 

skuteczności – pozwalające na zmniejszenie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2: zalecono 

respektowanie zasad sanitarno-epidemiologicznych, zaopatrzono w środki ochrony 

indywidualnej oraz dezynfekcyjne, prowadzono nadzór epidemiologiczny, testowano na 

obecność zakażenia SARS-CoV-2, śledzono kontakty, izolowano chorych, obejmowano 

kwarantanną osoby z kontaktu, prowadzono powszechny program szczepień ochronnych 

przeciw COVID-19. 

Z powodu dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemicznej związanej                                  

z COVID-19 w Polsce, liczba łóżek dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 nie była stała 

– zmieniała się w zależności od panującego w danym momencie zagrożenia epidemicznego. 

Były okresy, w których nie wszystkie łóżka dla pacjentów z COVID-19 pozostawały 

wykorzystany oraz takie, kiedy szpital dysponował zbyt małą ich liczbą, więc chorym trzeba 

było szukać miejsca w innych szpitalach. Podczas fali wiosennej w 2021 roku SPZZOZ 

w Płońsku dysponował największą liczbą łóżek – 71 dla chorych z potwierdzonym               

COVID-19 oraz 9 dla pacjentów podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2. Od 26 kwietnia 

2021 r. do 31 maja 2021 r. w szpitalu znajdowało się 47 łóżek „covidowych” (9 + 38), od 

31 maja 2021 r. do 4 listopada 2021 r. – 5 łóżek, od 5 listopada 2021 r. – 30 łóżek, a od 

11 listopada 2021 r. – 36 łóżek. 

W 2021 roku zanotowano (dane z działu analiz i statystyk) następujące liczby 

dotyczące COVID-19: 1 006 zakażonych SARS-CoV-2 oraz 145 zmarłych z powodu 

COVID-19 (liczba ozdrowieńców to różnica pomiędzy zakażonymi i zmarłymi). 

Z danych uzyskanych od pielęgniarki epidemiologicznej, w 2021 roku zanotowano 

łącznie 8 ognisk wywołanych SARS-CoV-2 jako czynnikiem etiologicznym. 
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Funkcjonowanie szkół i placówek w dobie pandemii Sars-CoV-2 (COVID – 19) 

 

Pojawienie się w Polsce epidemii koronawirusa Sars-CoV-2 i powodowanej przez 

niego choroby układu oddechowego – COVID-19 stało się śmiertelnie niebezpieczne dla 

wszystkich mieszkańców Polski, w tym również dla uczniów szkół, w związku z tym 

wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Wszystkie 

szkoły i placówki prowadzone przez powiat, zgodnie z przepisami, rozpoczęły od połowy 

marca 2020 roku zdalne nauczanie. 

W okresie przygotowawczym dokonano wśród nauczycieli oraz rodziców i uczniów 

diagnozy dostępności do komputerów i sieci Internet. W części szkół wystąpiły problemy 

dostępu do komputera (np. rodziny wielodzietne), jak również przypadki braku zasięgu lub 

odpowiedniej jakości łączy internetowych, czy też problemy związane z przestarzałym 

sprzętem komputerowym nie obsługującym wszystkich multimediów. Problem ten 

w większym stopniu dotyczył placówek kształcenia specjalnego, w mniejszym – 

ogólnodostępnych. 

W celu poprawy wyposażenia szkół w sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość 

Powiat Płoński przystąpił do prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji programu 

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego”. Pozyskano dotację w wysokości 100 tys. zł. i zakupiono 44 laptopy 

z oprogramowaniem.  

Organizację zdalnego nauczania od początku roku szkolnego 2020/2021 regulowały 

w szkołach wewnętrzne regulaminy kształcenia zdalnego, które określały m.in.: 

 narzędzia stosowane przez szkołę w trybie nauki na odległość (dziennik elektroniczny, 

służbową pocztę elektroniczną, platformę Teams), 

 materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć na odległość, z których uczniowie 

mogą korzystać, 

 sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach i formy usprawiedliwiania 

nieobecności, 

 zasady oceniania, 

 zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek, w szkołach 

ponadpodstawowych wszystkie zajęcia obowiązkowe odbywały się w formie zdalnej, 
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zgodnie z ustalonym planem lekcji, realizowana była podstawa programowa kształcenia 

ogólnego. Nauczyciele określali tygodniowy zakres treści wynikający z ramowych planów 

nauczania dla poszczególnych klas uwzględniając, m.in. równomierne obciążenie uczniów 

w poszczególnych tygodniach, możliwości psychofizyczne uczniów, konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Komunikacja między dyrektorem, 

nauczycielami, uczniami i rodzicami odbywała się w obrębie takich narzędzi jak: dziennik 

elektroniczny, Microsoft Office 365.  

Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach z nauczycielami, które 

odbywały się w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji Teams oraz w przypadku klas 

maturalnych w formie stacjonarnej z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. 

W formie kształcenia na odległość odbywały się także zajęcia dodatkowe oraz koła 

zainteresowań. Stacjonarnie pracowały biblioteki szkolne, umożliwiając uczniom 

korzystanie ze swoich zbiorów. 

W okresie czasowego zawieszenia, po uwzględnieniu warunków technicznych jakie 

posiadają szkoły, ale także w obawie o swoje zdrowie, większość nauczycieli złożyła 

wnioski o wykonywanie pracy w miejscu swojego zamieszkania. Część nauczycieli 

realizowała pracę zdalną ze szkoły, gdzie miała zapewniony niezbędny sprzęt i łącze 

internetowe. 

Nauczyciele dobierali formy i metody pracy, środki dydaktyczne uwzględniając 

możliwości psychofizyczne uczniów, czas na wykonanie przez uczniów danego zadania 

itp. Nauczyciele na bieżąco oceniali uczniów. 

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywało się formie zdalnej lub 

stacjonarnej. Z zachowaniem reżimu sanitarnego, prowadzone były zajęcia rewalidacyjne 

oraz specjalistyczne wynikające z zapisów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 

opinii oraz obserwacji pedagogicznej. Nauczyciele, w ścisłej kooperacji z nauczycielami 

współorganizującymi proces edukacji włączającej, dostosowywali wymagania edukacyjne 

do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów, pośredniczyli w kontakcie między 

uczniami, rodzicami i nauczycielami uczącymi, na bieżąco przekazywali uwagi, sugestie 

i wypracowywali wspólnie metody, formy pracy podnoszące jakość pracy ucznia.  

Pedagodzy i psycholodzy szkolni kontaktowali się z uczniami, ich rodzicami 

i nauczycielami za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych, telefonicznie oraz pełnili 

dyżury stacjonarne według ustalonego harmonogramu.  
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Podczas zawieszenia zajęć stacjonarnych Internaty pozostawały niezasiedlone. 

Kierownicy internatów określili zadania wychowawców oraz pracowników administracji 

i obsługi.  

Wszystkie informacje związane w funkcjonowaniem szkoły były przekazywane na 

bieżąco uczniom, ich rodzicom/ opiekunom oraz nauczycielom przez dziennik 

elektroniczny. 

Od dnia 30 listopada 2020 r uczniowie klas Technikum i Branżowych Szkół I Stopnia 

wrócili na praktyczną naukę zawodu. Do tego czasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 prowadził zajęcia 

praktyczne w trybie zdalnym poprzez aplikację Teams. 

W roku szkolnym 2020/2021 kształcenie w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-

Wychowawczych odbywało się w sposób stacjonarny. Kilka razy, w związku z aktualną 

sytuacją epidemiczną, występowały przerwy w stacjonarnym prowadzeniu zajęć i przejście 

na naukę zdalną. Każdorazowo odbywało się to na podstawie opinii Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz za zgodą organu prowadzącego.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pracowała w sposób hybrydowy. 

Stacjonarnie pracował sekretariat, administracja i obsługa. Funkcjonowała bezpośrednia 

obsługa klienta w godzinach dyżurów sekretariatu (ograniczenie do przebywania 1 osoby 

w sekretariacie). Przygotowywanie dokumentów, w tym opinii / orzeczeń / informacji 

o wynikach diagnoz na podstawie wcześniej wykonanych badań (maksymalnie 

2 specjalistów w tym samym czasie).  

Zdalnie odbywały się zajęcia z podopiecznymi pozostającymi w terapii 

psychologicznej, logopedycznej, wwr, SI. Specjaliści przygotowywali również 

indywidualne zestawy ćwiczeń do pracy w domu dla dzieci objętych terapią. 

W formie zdalnej odbywały się także posiedzenia Zespołów Orzekających, dyżury 

specjalistów w celu konsultacji dla zainteresowanych klientów oraz inne zadania, które nie 

wymagały bezpośredniego kontaktu. 
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Realizacja zadań w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz Starostwie Powiatowym 

w Płońsku 

 

W związku sytuacją pandemiczną oraz zwalczaniem COVID-19 Starostwo 

Powiatowe w Płońsku za pośrednictwem Referatu Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płońsku w 2021 r. realizowano następujące 

zadania:  

1) w miesiącu styczniu opracowano wykaz koordynatorów szczepień przeciwko COVID-

19 na terenie Powiatu Płońskiego; 

2) rozdysponowano środki dezynfekcyjne i ochrony indywidualnej: 

 w dniu 4 stycznia 2021 r. przekazano na potrzeby półkolonii organizowanych przez 

stowarzyszenie Oratorium im. Jana Pawła II w Czerwińsku nad Wisłą, 72 pojemniki 

500 ml płynu do dezynfekcji rąk; 

 w dniach 18-19 luty rozdysponowano na potrzeby jednostek organizacyjnych 

powiatu, placówek edukacyjnych z terenu powiatu oraz służb 10368 szt. 500 ml 

pojemników płynów dezynfekcyjnych do rąk, przekazanych przez Wojewodę 

Mazowieckiego; 

 w miesiącu marcu 2021 r. za pośrednictwem Referatu Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawicieli miast i gmin Powiatu Płońskiego 

rozdysponowano wśród mieszkańców 346 tys. maseczek; 

 w miesiącu kwietniu, zgodnie z decyzją nr 9 Wojewody Mazowieckiego, utworzono 

Punkt Szczepień Powszechnych w SPZZOZ w Płońsku; 

 w miesiącu czerwcu rozdysponowano na potrzeby placówek podstawowej opieki 

zdrowotnej z terenu powiatu, 1440 pojemników 5 l płynu do dezynfekcji rąk; 

 w miesiącach sierpień i wrzesień na potrzeby placówek POZ z terenu powiatu 

rozdysponowano: 13600 szt. półmasek filtrujących FFP 2, 7900 szt. fartuchów 

medycznych (podfoliowanych, wiązanych, niejałowych) oraz 113200 szt. rękawic 

jednorazowych. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Starostwa Powiatowego 

w Płońsku oraz interesantom urzędu w 2021 roku podejmowano szereg działań 

zmierzających do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19. Ograniczenia 

wprowadzane w Starostwie Powiatowym w Płońsku zmieniały się wraz z rozwojem sytuacji 

epidemiologicznej w kraju.  
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Starosta Płoński – działając na podstawie przepisów prawa – wprowadził szereg 

zarządzeń wewnętrznych określających m.in. ograniczenia w bezpośredniej obsłudze 

interesantów.   

Ponadto w Starostwie Powiatowym w Płońsku na podstawie obowiązujących 

uregulowań wewnętrznych, pracownicy urzędu mieli możliwość korzystania – na polecenie 

Starosty – z pracy zdalnej.  

W 2021 roku władze powiatu dużą wagę przywiązywały do załatwiania spraw 

w sposób elektroniczny (platforma e-PUAP, poczta elektroniczna) i podejmowały działania 

zachęcające interesantów do załatwiania spraw bez konieczności osobistych wizyt 

w Starostwie.  

W 2021 roku, w związku z sytuacją epidemiologiczną, w Starostwie Powiatowym 

w Płońsku: 

 na stanowiskach, przy których odbywała się bezpośrednia obsługa interesantów, były 

zamontowane osłony zapewniające bezpieczeństwo pracowników i interesantów;  

 na bieżąco zapewniano płyny dezynfekujące oraz dokonywano dezynfekcji powierzchni; 

 na posadzkach oraz krzesłach naklejono taśmy, które określały wymagane odstępy 

między osobami oczekującymi do Wydziałów/Referatów. 

Podjęte działania polegały na wdrożeniu odpowiednich mechanizmów mających na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i interesantów. Wprowadzenie zmian 

w obowiązujących zasadniczych regulacjach wewnętrznych w Starostwie Powiatowym 

w Płońsku miało na celu dostosowanie wewnętrznych procedur i dokumentacji do zaistniałej 

sytuacji.   

W 2021 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku realizowano następujące 

zadania związane z panująca sytuacją stanu pandemii – „COVID-19”: 

 sprawdzanie osób przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej - łącznie na 

terenie powiatu skontrolowano 65 519 osób; 

 podjęcie współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płońsku 

pod kątem przestrzegania obostrzeń związku z „COVID -19”, polegających na 

wspólnych kontrolach lokali gastronomicznych, obiektów handlowych (galerii), siłowni, 

hoteli, domów weselnych w celu ustalenia danych przedsiębiorców nie stosujących się 

do obowiązujących ograniczeń sanitarnych; 

 prowadzenie działań prewencyjnych w zakresie przestrzegania obostrzeń wynikających 

z Rozporządzeń Ministra Zdrowia, wzmożenie służby patrolowej w rejonie obiektów, 
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w których przechowywane były szczepionki, podejmowanie niezwłocznej interwencji 

w przypadku przyjęcia zgłoszenia o nieuprawnionym wznawianiu działalności 

gospodarczej, zapewnienie przez funkcjonariuszy KPP w Płońsku asysty 

przedstawicielom Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podczas realizacji 

przeprowadzanych kontroli w związku z nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów 

sanitarnych wobec osób nieprzestrzegających obostrzeń i aktualnych przepisów prawa, 

np. zakrywania ust i nosa, podejmowano środki wychowawcze w postaci środków 

represji, tj. pouczenia, mandaty karne kredytowane, wnioski do Sądu Rejonowego 

w Płońsku oraz informowanie notatkami urzędowymi Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Płońsku co do osób nie przestrzegających obostrzeń związku 

z panującą sytuacją stanu epidemii; 

 na bieżąco weryfikowano i aktualizowano wykaz osób z Powiatu Płońskiego 

podlegających kwarantannie lub izolacji domowej celem dokonywania sprawdzeń ich 

przestrzegania. 

 działania Komendy Powiatowej Policji w Płońsku wspierane były przez żołnierzy Wojsk 

Ochrony Terytorialnej. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku na podstawie  rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek 

chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń 

zwierząt wdrażającego przepisy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/788 z dnia 

12 maja 2021 r. ustanawiającej zasady monitorowania i zgłaszania zakażeń SARS-CoV-2 

u niektórych gatunków zwierząt zobowiązany był do prowadzenia badań kontrolnych 

w kierunku występowania zakażeń SARS-CoV-2 obejmujących następujące gatunki 

zwierząt:  

 norka (Neovision vison), 

 jenot (Nyctereutes procyonoides), 

 wszystkie pozostałe zwierzęta, inne niż norki, należące do gatunków z rodziny 

Mustelidae. 

Na terenie Powiatu Płońskiego nie funkcjonowały w roku 2021 r. fermy norek czy 

jenotów lub innych gatunków z rodziny Mustelidae, wobec czego Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Płońsku nie podejmował działań w oparciu o ww. przepisy prawa. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płońsku w ramach działań 

związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem skutków pandemii koronawirusa 
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w 2021 roku w ramach zapobiegania pandemii w inspektoracie ograniczył bezpośrednią 

obsługę interesantów. Obsługa bezpośrednia odbywała się przy jednym stanowisku 

znajdującym się przy wejściu do inspektoratu, przy jednoczesnym ograniczeniu dostępu 

interesantów do pozostałych pomieszczeń biurowych. Stosowane były również przez 

pracowników środki ochrony indywidualne, tj. maseczki jednorazowe oraz dezynfekcja 

pomieszczeń. 

Z informacji przekazanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Płońsku wynika, że 2021 roku zarejestrowano ogółem 5156 zakażeń SARS 

CoV-2. Hospitalizowano 343 osoby. Zarejestrowano ogółem 147 zgonów. Zdecydowana 

większość zgonów (136) wystąpiło w grupie wiekowej 60+. Pozostałe zgony wystąpiły 

w grupie wiekowej 30-39 lat - 2, w grupie wiekowej 40-49 lat – 1 osoba, w wieku 50-59 lat 

- 8 osób. 

Działania zapobiegawcze i przeciwepidemiczne prowadzone były 

z zaangażowaniem wszystkich pracowników nadzoru sanitarnego i zapobiegawczego 

(15 osób) pod kierunkiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku. 

W ramach działań przeciwepidemicznych i zwalczana skutków epidemii na terenie 

Powiatu Płońskiego:  

 przeprowadzono 6514 wywiadów epidemiologicznych; 

 na osoby współzamieszkujące z zakażonymi SARS CoV-2 oraz osoby z kontaktu 

nakładano kwarantannę domową; 

 udzielano szczegółowych informacji dotyczących zasad odbywania kwarantanny oraz 

izolacji; 

 kierowano wystąpienia do ośrodków pomocy społecznej (MOPS i GOPS) w sprawie 

objęcia pomocą socjalną osób objętych obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową, 

które nie miały wsparcia ze strony innych osób w zakresie zaopatrzenia w niezbędne 

artykuły żywności i higieniczne; 

 przeprowadzono ogółem 379 kontroli w zakresie przestrzegania ograniczeń, nakazów 

i zakazów związanych z wystąpieniem epidemii w obiektach użyteczności publicznej; 

 podczas kontroli udzielano pouczeń i nałożono 9 mandatów karnych na łączną kwotę 

1200 złotych; 

 wydano 310 opinii o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i przejściem na nauczanie zdalne 

po wystąpieniu przypadków zakażeń SARS CoV-2 u uczniów/przedszkolaków lub 

personelu placówek oświatowo-wychowawczych; 
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 wystosowano pisma dotyczące działań profilaktycznych w zakresie COVID-19, w tym 

szczepień ochronnych do wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych 

i społeczności lokalnej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia; 

 nadzorowano postępowanie przeciwepidemiczne w ogniskach zakażeń szpitalnych 

SARS CoV-2 w placówkach leczniczych oraz Domu Pomocy Społecznej 

w Karolinowie; 

 ściśle współpracowano z zespołami kontroli zakażeń szpitalnych w zakresie zwalczania 

ognisk zakażeń szpitalnych SARS CoV-2;  

 zlecano badania w kierunku SARS CoV-2 osobom kierowanym do zakładów 

opiekuńczo-leczniczych lub domów pomocy społecznej; 

 zlecano badania w kierunku SARS CoV-2 osobom z kontaktu z osobami zakażonymi 

SARS CoV-2 w ogniskach zakażeń. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku przez cały ubiegły rok 

pracowała w systemie dwuzmianowym w godzinach 7.30.-21.00, również w dni wolne od 

pracy (sobota, niedziela i święta). Ponadto pracownicy pełnili całodobowo telefoniczne 

dyżury. Wszyscy pracownicy systematycznie uczestniczyli w naradach i szkoleniach 

organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie oraz 

Główny Inspektorat Sanitarny w zakresie sprawowania nadzoru nad zakażeniami SARS 

CoV-2 oraz obsługi systemu SEPIS.  

W 2020 roku wdrożono system SEPIS który usprawnił pracę w ramach nadzoru 

epidemiologicznego nad zakażeniami SARS CoV-2. Praca w systemie umożliwiła 

załatwianie spraw z terenu województwa mazowieckiego. Pracownicy PSSE w Płońsku 

w razie konieczności wspierali merytorycznie i załatwiali sprawy również z terenu działania 

innych inspektorów na terenie województwa.  

Rok 2021 postawił przed urzędami pracy kolejne wyzwania wywołane ogłoszonym 

na terytorium Polski stanem epidemicznym, który w sposób istotny odbił się na sytuacji 

ekonomicznej firm.  

W roku 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku kontynuował wsparcie w ramach 

Tarczy antykryzysowej w celu złagodzenia negatywnych skutków jakie pandemia wywołała 

w działalności przedsiębiorców, w szczególności mikro-, małych i średnich firm. Resort 

pracy zaproponował rozwiązania umożliwiające zarówno przedsiębiorcom, pracodawcom 

i ich pracownikom przezwyciężenie tej trudnej sytuacji. Zaproponowane rozwiązania 

służyły ochronie miejsc pracy. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
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związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

wprowadziła nowe instrumenty i rozwiązania: 

1) jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd); 

2) pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ 

statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o którym 

mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

3) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz 

należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku 

mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb); 

4) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy 

będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników (art. 15zzc); 

5) dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 

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

i o wolontariacie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g 

ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie 

wystąpienia COVID-19 (art. 15zze); 

6) dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie 

rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego 

poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (art. 15zze4), 

7) dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw (rodzaj przeważającej działalności 

oznaczony kodem PKD 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z). Dotacja udzielana była na 

podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek 

pandemii COVID-19, z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
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i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (art. 15zze4 - R); 

8) dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw - Sklepiki szkolne. Dotacja udzielana była 

na podstawie art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

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

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z uwzględnieniem 

przepisów art. 15zze4 tej ustawy (art. 15zze4a); 

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku 

udzielił przedsiębiorcom wsparcia w następującym zakresie: 

 wypłacono przedsiębiorcom pożyczki w wysokości 5 000,00 zł (art.15zzd) oraz 

statutowym organizacjom pozarządowym (art.15 zzda) na kwotę ogółem 88 047,00 zł. 

Z tej pomocy skorzystało 20 mikroprzedsiębiorców i organizacji pozarządowych na 

terenie Powiatu Płońskiego. Ogółem wpłynęło 80 wniosków na kwotę 375 393,21 zł, 

 w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników danego 

przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne 

– w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (art.15zzb), pozytywnie 

rozpatrzono 60 wniosków na kwotę dofinansowania ogółem 4 062 617,71 zł. 

Wypłacono środki 48 przedsiębiorcom w wysokości 1 965 060,74 zł. 

 w ramach dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności (art. 15zzc), 

wpłynęło do Urzędu 120 wniosków na łączną kwotę 608 520,00 zł. Wypłacono środki 

dla 82 przedsiębiorców na łączną kwotę 424 920,00 zł,  

 w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych 

od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 15zze 

oraz w ramach dofinansowania wynagrodzeń od kościelnych osób prawnych, o których 

mowa w art. 15zze2 - nie wpłynął żaden wniosek,  

 w ramach dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł, zwaną 

dotacją branżową (art. 15zze4), wpłynęły 224 wnioski na kwotę 1 120 000,00 zł. 

Wypłacono środki 196 przedsiębiorcom na kwotę 980 000,00 zł. 

 w ramach dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł, zwaną 

dotacją branżową (art. 15zze4), wpłynęło 1260 wniosków na kwotę 6 290 499,00 zł. 

Wypłacono środki dla 1062 przedsiębiorców w wysokości 5 303 332,32 zł, 
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 dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw - Sklepiki szkolne (art. 15zze4a). Wpłynął 

1 wniosek na kwotę 5 000,00 zł. Dotacja nie została przyznana z powodu braku 

spełnienia warunków formalnych. 

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Powiatowy Urząd Pracy 

w Płońsku udzielił wsparcia w ramach kontynuacji Tarczy Antykryzysowej na łączną kwotę 

8 761 360,06 zł dla 1 408 przedsiębiorców z terenu Powiatu Płońskiego. Ogółem w roku 

2021 wpłynęło 1 745 wniosków na kwotę 11 854 118,44 zł. 

Działania COVID-19 sfinansowane zostały ze środków rezerwy Funduszu Pracy, 

o które Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wystąpił do ministra właściwego ds. pracy – 

kwota wnioskowana i przyznana: 11 150 000,00 zł. 

W dniu 22 grudnia 2021 r. Powiatowy Urząd pracy w Płońsku  wystąpił również 

o przyznanie środków na realizację wsparcia dla przedsiębiorców, które realizowane było 

od dnia 1 stycznia 2022 r. – dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy należącemu do jednej z trzech 

branż oznaczonych kodami PKD: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29 na zasadach określonych 

w art. 15zze4 ustawy COVID-19 (dyskoteki, escape room’y i pozostała działalność 

rozrywkowa). W dniu 30 grudnia 2021 r. minister przyznał środki w wysokości 

300 000,00 zł, co zwiększyło limit środków na działania COVID-19 do kwoty 

11 450 000,00 zł. 

W 2021 r. w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie przy realizacji zadań pod 

uwagę brano przede wszystkim aktualną sytuację epidemiologiczną, m.in. w zakresie 

opuszczania Domu poza teren budynku (np. urlopowanie) przez mieszkańców i odwiedzin 

osób z zewnątrz. Podejmowane działania polegały głównie na: 

 ograniczaniu do niezbędnego minimum wyjazdów na konsultacje lekarskie oraz 

zmniejszaniu ilości wyjazdów w celu dokonywania zakupów dla mieszkańców; były one 

wykonywane przez pracownika socjalnego, 

 ograniczaniu aktywności mieszkańców poza teren placówki i informowaniu ich 

o ryzyku, jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad i wskazówek GIS w powyższym 

zakresie, 

 zapewnieniu mieszkańcom kontaktu z rodziną poprzez sieć telefoniczną. Pracownik 

socjalny średnio raz na dwa tygodnie kontaktował się z rodziną, w celu poinformowania 

o aktualnej sytuacji w DPS. Osoby bliskie również mogły odwiedzić mieszkańca w DPS: 
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odwiedziny te odbywały się na terenie placówki, poza budynkiem, z zachowaniem 

reżimu sanitarnego. 

Mieszkańcy po powrocie z przepustki mieli wykonywane testy antygenowe SARS-

CoV-2. W okresie zmniejszania zagrożenia stopniowo luzowano obostrzenia panujące 

w DPS. 

W styczniu w 2021 roku Powiatowy Środowisko Dom Samopomocy w Płońsku 

był zamknięty z powodu pandemii Covid-19. Zajęcia prowadzone były metodą on-line, 

podczas których zorganizowano quiz o Polsce, Domino – wykonanie gry, prowadzenie 

biblioterapii, gra 5 Sekund „zgaduj zgadula”, zajęcia plastyczno – techniczne – 

wykonywanie czapek karnawałowych, telefoniczne rozmowy wspierające z uczestnikami, 

ćwiczenia usprawniająco – ruchowe, Dzień Babci – wykonywanie kartek – zajęcia 

plastyczne. Ponadto zorganizowano wyjazd do schroniska dla zwierząt „Judytowo” w Woli 

Wodzyńskiej – przekazanie ręczników, koców, karmy, przygotowanie i rozwiezienie paczek 

na zajęcia plastyczne on-line. 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku 

w styczniu i lutym 2021 r. w wyniku Pandemii Covid 19 działał w trybie online. Niestety ze 

względu na ograniczenia techniczne oraz finansowe nie wszyscy uczestnicy mogli aktywnie 

brać udział w treningach prowadzonych online. Prowadzono zajęcia biblioterapii, zajęcia 

ruchowe, filmoterapię, muzykoterapię, zajęcia plastyczne oraz przeprowadzano telefoniczne 

rozmowy z uczestnikami i ich opiekunami. W kolejnych miesiącach wrócono do terapii 

prowadzonej w trybie stacjonarnym.  
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IV 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, 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

„Razem”, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Samodzielni” w Płońsku, Domu Pomocy 

Społecznej w Karolinowie, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku 

oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Dobry Dom” typu D 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 2021 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 2021-2023 

Starosta Płoński Zarządzeniem Nr 40/2011 z dnia 27.10.2011 r. wyznaczył 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej  

w Powiecie Płońskim. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych należy do zadań 

własnych powiatu. Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje 

nadzór nad działalnością rodzinnej pieczy zastępczej, która jest sprawowana w formie 

instytucjonalnej i rodzinnej. 

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Płońskim na lata 2021-2023 został 

przyjęty Uchwałą Nr XXXI/198/2020 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Celem głównym programu jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub 

częściowo pozbawionym opieki i wychowania przez rodziców, poprzez organizowanie 

i prowadzenie pieczy zastępczej w Powiecie Płońskim. Trzyletni ,,Powiatowy Program 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Płońskim na lata 2021-2023" stanowi podstawę 

budowania efektywnego systemu rozwoju i wsparcia różnorodnych form pieczy zastępczej 

w Powiecie Płońskim. Przewiduje rozwój rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy 

zastępczej oraz pracę z rodziną zastępczą, która ma na celu zapewnienie każdemu dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej prawo do stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska 

wychowawczego. Realizacja Programu zakłada w kilkuletniej perspektywie ograniczenie 

umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na rzecz rozwoju 

rodzinnej pieczy zastępczej.  

Zapotrzebowanie na rodziny zastępcze jest duże, dlatego Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Płońsku działając, jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

w Powiecie Płońskim, dokłada wszelkich starań, aby pomóc dzieciom, które znalazły się 

w trudnej sytuacji życiowej. Rada Powiatu Płońskiego podjęła Uchwałę o podniesieniu 

wysokości wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej, prowadzącego rodzinny dom 

dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego na 

kwotę nie niższą niż 4500 zł brutto miesięcznie.  

W 2021 roku zostały zawarte dwie umowy na pełnienie funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej. W okresie styczeń-grudzień 2021 r. w 3 rodzinach zastępczych zawodowych 

umieszczonych było 15 dzieci. W jednej z rodzin przebywało 7 dzieci (4 rodzeństwa 
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z Powiatu Płońskiego oraz 3 z Powiatu Nowodworskiego). W rodzinach zastępczych 

zawodowych przebywały również dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.  

W okresie styczeń-grudzień 2021 r. ogółem funkcjonowały 92 rodziny zastępcze dla 

138 dzieci.  W 62 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem przebywało 85 dzieci, 

w 27 rodzinach niezawodowych 38 dzieci, w 3 rodzinach zastępczych zawodowych 

umieszczonych było 15 dzieci. Rodziny zastępcze, w których przebywają wychowankowie 

poniżej 18 roku życia, objęte są wsparciem 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Centralna Aplikacja Statystyczna uwzględnia w wykazie rodzin zastępczych również te 

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

w dotychczasowej rodzinie zastępczej. Takich rodzin funkcjonowało 33 dla 

36 wychowanków. Te rodziny i wychowankowie zawarci są w liczbach 92 i 138. Rodziny, 

w których przebywają pełnoletni wychowankowie, nie są ustawowo objęte wsparciem 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Stąd wynika różnica w liczbie rodzin zastępczych 

objętych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i liczbie rodzin zastępczych 

ogółem funkcjonujących w danym roku kalendarzowym. 

W okresie styczeń- grudzień 2021 r. 15 dzieci opuściło rodziny zastępcze: 

 4 z powodu ukończenia szkoły, 

 1 z powodu śmierci rodzica zastępczego, 

 7 zostało umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

 1 z powodu osiągnięcia pełnoletności, 

 2 z powodu ukończenia 25 roku życia. 

Koordynatorzy realizując swoje zadania możliwie jak najczęściej odwiedzali rodziny 

zastępcze oraz pozostawali z nimi w stałym kontakcie telefonicznym. Sporządzali opinie 

dotyczące aktualnej sytuacji dziecka i dokonywali konsultacji z rodzinami zastępczymi 

w sprawie zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Każde dziecko 

przebywające w rodzinie zastępczej objętej wsparciem koordynatora ma sporządzony Plan 

Pomocy Dziecku, który zawiera m.in.: informacje 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, przygotowaniu wychowanka do usamodzielnienia. W 2021 r. 

sporządzono 31 Planów Pomocy Dziecku.  
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W 2021 r. 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. W 2021 r. dokonano 

150 ocen sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej dla 82 dzieci. Dzieciom do 

3 roku życia dokonywano oceny co 3 miesiące, natomiast dzieciom powyżej 3 roku życia – 

co 6 miesięcy. Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka Zespół formułował na piśmie opinię 

dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, a następnie 

przekazywał ją do właściwego sądu. Przekazanych zostało 150 opinii dotyczących 

zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.  

Dokonano również badania zasadności wszczęcia poszukiwań rodziny adopcyjnej 

dla 8 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 stanowią dziadkowie lub rodzeństwo 

dziecka) i niezawodowych (rodzinę zastępczą stanowi wujostwo lub osoby niespokrewnione 

z dzieckiem) i między dziećmi a rodzicami zastępczymi istnieje bardzo silna więź 

emocjonalna, Zespół stwierdził, że poszukiwanie rodzin adopcyjnych dla 5 dzieci jest 

bezzasadne, natomiast w przypadku 3 dzieci Zespół podjął decyzję o zasadności wszczęcia 

procedury adopcyjnej. Decyzja Zespołu została podtrzymana przez Mazowieckie Centrum 

Polityki Społecznej Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział Zamiejscowy 

w Ciechanowie.  

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej dokonywali także oceny rodzin zastępczych, powstałych po 1 stycznia 2012 roku. 

Ocena ta była przeprowadzana pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej 

funkcji rodziny zastępczej oraz jakości wykonywanej pracy. Ogółem w 2021 roku dokonano 

22 ocen rodzin zastępczych, w tym: 4 rodziny – pierwsza ocena, 8 rodzin – druga ocena, 

7 rodzin – trzecia ocena i 3 rodziny – czwarta ocena. Wszystkie 22 dokonane oceny były 

pozytywne. 

W dniu 8 lipca 2021 r. Zarząd Powiatu Płońskiego podjął Uchwałę Nr 761/2021 

w sprawie zasad przyznawania w 2021 r. dofinansowania do wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty tego dofinansowania w 2021 r. Dofinansowanie do wypoczynku 

dziecka poza miejscem zamieszkania zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny 
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i systemie pieczy zastępczej dotyczyło dziecka w wieku do 18. roku życia. Kwota 

dofinansowania do wypoczynku w 2021 r. wynosiła 500,00 zł na każde dziecko. Z takiej 

formy pomocy w 2021 roku skorzystało 12 rodzin zastępczych, w których przebywało 

16 dzieci.  

W 2021 roku 9 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Płońskiego z powodu braku 

rodzin zastępczych w Powiecie Płońskim zostało umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych 

na terenie innych powiatów (9 dzieci – w 2 rodzinach zastępczych niezawodowych na 

terenie Powiatu Wodzisławskiego i Powiatu Nowomiejskiego oraz w rodzinnym domu 

dziecka). Ponadto w 2021 roku 10 dzieci z terenu innych powiatów zostało umieszczonych 

w rodzinach zastępczych (Powiat Piaseczyński -1 dziecko, 1 rodzina zastępcza zawodowa; 

Miasto Łódź – 3 dzieci, 1 rodzina zastępcza niezawodowa; Powiat Sierpecki – 1 dziecko, 

1 rodzina zastępcza niezawodowa; Powiat Mławski – 2 dzieci, 2 rodziny zastępcze 

spokrewnione; Powiat Dzierżoniowski – 2 dzieci, 1 rodzina zastępcza spokrewniona; Powiat 

Białostocki - 1 dziecko, 1 rodzina zastępcza spokrewniona). W 2021 roku 38 dzieci 

pochodzące z terenu Powiatu Płońskiego z powodu braku rodzin zastępczych w Powiecie 

Płońskim umieszczone były w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Ponadto 

w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Płońskiego są umieszczone dzieci pochodzące 

z terenu innych powiatów (28 dzieci).  

Tabela Nr 3 Rodziny zastępcze na terenie innych powiatów, a dzieci pochodzące z terenu 

Powiatu Płońskiego:  

Powiat Liczba dzieci Typ rodziny 

zastępczej 

Wykonanie w 2021 r. 

Wołomiński 2 dzieci 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 13 177,00 zł 

1 dziecko 13 177,00 zł 

Razem  26 354,00 zł 

Płocki 3 dzieci 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 13 177,00 zł 

1 dziecko 13 177,00 zł 

1 dziecko 13 177,00 zł 

Razem  39 531,00 zł 

Ostrowski 1 dziecko 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 13.834,80 zł 

Razem 13.834,80 zł 

Miasto 

Warszawa 

3 dzieci 3 rodziny 

niezawodowe 

1 dziecko 13 177,00 zł 

1 dziecko   1 502,86 zł 

1 dziecko   3 156,00 zł 

Razem 17 835,86 zł 

Nowodworski 2 dzieci 2 rodziny 

niezawodowe 

1 dziecko 8 653,00 zł 

1 dziecko 6 858,20 zł 

Razem  15 511,20 zł 

Warszawski 

Zachodni 

2 dzieci 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 13 177,00 zł 

1 dziecko 13 140,10 zł 

Razem 26 317,10 zł 
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Legionowski 1 dziecko 1 rodzina 

spokrewniona 

1 dziecko   8 692,00 zł 

1 dziecko 10 021,00 zł 

Razem 18 713,00 zł 

Ostrołęcki 1 dziecko 

 

1 rodzina zawodowa 1 dziecko 1 849,78 zł 

1 178,62 zł wynagrodzenie 

1 210,72 zł wynagrodzenie 

osoby do pomocy 

105,97 zł utrzymanie domu 

Razem 4 345,09 zł 

Przasnyski 2 dzieci 1 rodzina zawodowa 1 dziecko 13 177,00 zł 

1 dziecko 13 177,00 zł 

14 839,08 zł wynagrodzenie 

2 352,82 zł utrzymanie domu 

400,00 zł remont 

Razem 43 945,90 zł 

Makowski 4 dzieci 1 rodzina zawodowa 1 dziecko 13 177,00 zł 

1 dziecko 13 177,00 zł 

1 dziecko 13 177,00 zł 

1 dziecko 13 177,00 zł 

44 876,25 zł wynagrodzenie 

6 615,06 zł utrzymanie domu 

1 500,00 zł wypoczynek 

Razem 105 699,31 zł 

Siedlecki 1 dziecko 1 rodzina zawodowa 1 dziecko 13 177,00 zł 

9 315,72 zł wynagrodzenie 

2 163,97 zł Utrzymanie domu 

Razem 24 854,69 zł 

Węgorzewski 1 dziecko 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 14 463,00 zł 

Razem 14 463,00 zł 

Gmina Miasto 

Gdynia 

1 dziecko 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 15 821,00 zł 

Razem 15 821,00 zł 

Miasto Płock 1 dziecko 1 rodzina 

spokrewniona 

1 dziecko 11 336,00 zł 

Razem 11 336,00 zł 

Żuromiński 2 dzieci 1 rodzina 

spokrewniona 

1 dziecko 8 692,00 zł 

1 dziecko 8 692,00 zł 

Razem 17 384,00 zł 

Otwocki 1 dziecko 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 9 153,00 zł 

Razem 9 153,00 zł 

Chełmski 2 dzieci Rodzinny dom 

dziecka 

1 dziecko 12 803,71 zł 

1 dziecko 12 803,71 zł 

8 795,26 zł wynagrodzenie 

rodziny zastępczej zawodowej 

5 533,58 zł wynagrodzenie 

osoby do pomocy 

1 866,05 zł utrzymanie domu 

2 670,28 zł świadczenie 

jednorazowe 

780,67 zł wypoczynek 

Razem 47 253,26 zł 

 

Wodzisławski 5 dzieci 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 8 188,48 zł 

1 dziecko 5 764,45 zł 

1 dziecko 5 764,45 zł 
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1 dziecko 5 764,45 zł 

1 dziecko 5 764,45 zł 

12 500,00 zł pomoc 

jednorazowa 

8 508,58 zł utrzymanie domu 

4 494,04 zł wynagrodzenie 

osoby do pomocy 

Razem 56 753,91 zł 

 

Nowomiejski 2 dzieci 1 rodzina 

niezawodowa 

1 dziecko 1 860,60 zł 

1 dziecko 1 860,60 zł 

2 239,43 zł pomoc 

jednorazowa 

Razem 5 960,63 zł 

RAZEM                                      515 066,75 ZŁ 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.   

 

Projekt pn. „Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w Powiecie 

Płońskim”. 

   Od dnia 01.10.2019 r. do dnia 28.12.2021 r. Powiat Płoński / Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Płońsku, w Partnerstwie z Miastem Gminą Raciąż oraz Urzędem Miasta 

w Raciążu, realizowało projekt pn. „Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin i pieczy 

zastępczej w powiecie płońskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie 

dostępności usług społecznych.  

   Wartość projektu wynosiła 1 209 699, 60 zł, a kwota dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej – 1 111 524,60 zł.  

   Celem głównym projektu było zwiększenie procesu deinstytucjonalizacji usług na 

rzecz dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu Płońskiego oraz przeciwdziałanie 

umieszczaniu dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej.  

   W Projekcie zostały zaplanowane następujące działania:  

1) Działania prewencyjne skierowane do 15 osób z rodzin przeżywających trudności 

w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w okresie realizacji projektu mające 

ograniczać umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez kompleksowe wsparcie 

asystenta rodziny, psychologa i logopedy (realizuje partner Miasto Gmina Raciąż).  

2) Działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych 

w lokalności społecznej – utworzenie dwóch 14 osobowych placówek opiekuńczo-

wychowawczych dla 28 dzieci, poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia 
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dzieci i wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych, tj: warsztaty, 

wsparcie specjalistyczne, zakup sprzętu komputerowego dla dzieci. Nowopowstałe 

placówki Objęto wsparciem 11 wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych 

poprzez szkolenia podnoszące kompetencje wychowawców m.in.: w zakresie pracy 

z dzieckiem z niepełnosprawnym, metody pracy z dzieckiem niedostosowanym 

społecznie.  

3) Działania prowadzące do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez 

realizowanie kształcenia 6 kandydatów na rodziny zastępcze. Powiat Płoński wspiera 

44 rodziny zastępcze zawodowe. Doskonalenie 60 osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą i 57 dzieci przebywających w pieczy zastępczej poprzez realizację 

kompleksowego wsparcia rodziny, tj.: w formie warsztatów/dla rodziców i dzieci oraz 

poradnictwo specjalistyczne. Wsparciem objęto 4 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie usług społecznych.  

4) Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez utworzenie 

5 mieszkań wspieranych dla osób opuszczających pieczę zastępczą (forma wsparcia 

w procesie usamodzielniania).  

 

Funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Płońsku  

  Na terenie Powiatu Płońskiego do dnia 30.08.2020 r. funkcjonowała placówka 

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

w Płońsku działająca od 1945 roku, przeznaczona dla 44 wychowanków. 

  Od dnia 01.09.2020 r. na terenie Powiatu Płońskiego funkcjonują trzy placówki 

opiekuńczo-wychowawcze tj.: 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” dla 14 wychowanków, na podstawie 

decyzji nr 153/2020 z dnia 04.09.2020 r. Wojewody Mazowieckiego; 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Razem” w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 4C, 

dla 14 wychowanków, która została utworzona dnia 01.09.2020 r. na podstawie decyzji 

nr 154/2020 z dnia 04.09.2020 r. Wojewody Mazowieckiego; 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Samodzielni” w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 

4C, dla 14 wychowanków, która została utworzona dnia 01.09.2020 r. na podstawie 

decyzji nr 155/2020 z dnia 04.09.2020 r. Wojewody Mazowieckiego; 

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2021 Starosty Płońskiego z dnia 9 lutego 2021 r. 

ustalony został  miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Razem 
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i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Samodzielni” w Płońsku w wysokości 

5 265,49 zł. 

  Według meldunku Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” na dzień 

31.12.2021 r. w placówce przebywało 13 wychowanków: 2 wychowanków w wieku do 

10 lat oraz 11 wychowanków w wieku powyżej 10 lat.  

  Według meldunku Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza „Samodzielni” na dzień 

31.12.2021 r. w placówce przebywało 13 wychowanków w wieku powyżej 10 lat. 

  Według meldunku Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza „Razem” na dzień 

30.09.2021 r.  w placówce przebywało 3 wychowanków w wieku do 10 lat oraz 

11 wychowanków w wieku powyżej 10 lat.  

  PCPR w Płońsku realizując postanowienia Sądu Rejonowego w Płońsku, do 

31.12.2021 r. wydało łącznie 18 skierowań dla dzieci z terenu Powiatu Płońskiego, które 

umieszczono w placówce na podstawie postanowień Sądu. Do płońskiej placówki zostało 

przyjętych 10 dzieci z Powiatu Płońskiego z podziałem na poszczególne gminy: 

 5 dzieci Gmina Płońsk; 

 3 dzieci z terenu Miasta Raciąż, 

 1 dziecko Gmina Załuski; 

 1 dziecko z terenu Miasta Płońsk. 

  Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% w pierwszym 

roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W kolejnych latach – 30% i 50%. 

  Od stycznia do końca grudnia 2021 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

przebywało 51 dzieci z następujących gmin Powiatu Płońskiego: 

 Gmina Naruszewo - 2 dzieci, 

 Gmina Płońsk - 7 dzieci, 

 Miasto Płońsk - 15 dzieci (w tym 1 dziecko w ZOL Kraszewo Czubaki i 2 opuściło 

ZOL oraz 5 dzieci opuściło placówki opiekuńczo-wychowawcze), 

 Gmina Baboszewo - 2 dzieci, 

 Gmina Sochocin - 4 dzieci (dzieci opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze), 

 Gmina Dzierzążnia – 6 dzieci, 

 Gmina Raciąż – 2 dzieci, 
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 Miasto Raciąż – 11 dzieci (w tym 3 dzieci w Domu Rodzinnym „Jedno Serce” 

w Bohukałach – Powiat Bialski oraz 1 dziecko opuściło placówkę opiekuńczo-

wychowawczą), 

 Gmina Załuski – 2 dzieci (umieszczone w Domu Dziecka w Falbogach – Powiat Miński). 

  W instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Płońskiego przebywało 

ogółem 11 dzieci z innych powiatów, które na podstawie zawartych porozumień ponoszą 

koszty utrzymania tych wychowanków. 

 

Tabela Nr 4 Liczba wychowanków przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na 

terenie Powiatu Płońskiego z poszczególnych powiatów (stan na 31.12.2021 r.):  

Powiat Liczba wychowanków Uwagi 

Powiat Iławski 1  

Powiat Skarżysko Kamienna 2  

Miasto Warszawa 1  

Miasto Płock 2  

Powiat Żuromiński 1 Rozwiązanie porozumienia 

z dniem 30.04.2021 r. 

Powiat Mławski 1 Rozwiązanie porozumienia 

z dniem 31.07.2021 r. 

Powiat Wałbrzyski 1 Rozwiązanie porozumienia 

z dniem 31.07.2021 r. 

Powiat Żagański 2 Rozwiązanie porozumienia 

z dniem 01.09.2021 r. 

Razem 11  

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.  

 

Tabela Nr 5 Liczba wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu 

Płońskiego (stan na dzień 31.12.2021 r.):  

Miesiąc 

Liczba wychowanków 

Ogółem 
Dzieci do 10 roku życia 

Dzieci powyżej 10 roku 

życia 

samodz

ielni 

Raze

m 

przyst

ań 

samodz

ielni 
Razem 

przysta

ń 

samodzie

lni 
Razem 

przysta

ń 

Styczeń 0 2 4 15 12 9 15 14 13 

Luty 0 2 4 15 12 9 15 14 13 

Marzec 0 2 3 15 12 7 15 14 10 
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Kwiecień 0 2 3 15 12 7 15 14 10 

Maj 0 2 3 11 12 8 11 14 11 

Czerwiec 0 2 3 11 12 8 11 14 11 

Lipiec 0 2 1 11 12 9 11 14 10 

Sierpień 0 2 1 10 12 8 10 14 9 

Wrzesień 0 3 0 13 10 9 13 13 9 

Październik 0 3 0 13 11 9 13 14 9 

Listopad 0 3 0 14 11 11 14 14 11 

Grudzień 0 3 2 13 11 11 13 14 13 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.  

  W placówkach średnio miesięcznie  przebywało 13 dzieci. 

  Na terenie Powiatu Płońskiego funkcjonuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

w Kraszewie Czubaki, w którym na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Płońsku 

w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. przebywało  3 dzieci (w tym dwoje 

opuściło ZOL). Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca przebywający 

w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie 

rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia 

i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% 

najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% 

miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 

Miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18. roku życia, 

a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26. roku życia, przebywającego w zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji 

leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ustala się w wysokości odpowiadającej 

200% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 

70% miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy 

społecznej. 

  W przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego 

w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub 

w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, opłata ta wynosi nie mniej niż 200% 

najniższej emerytury. W przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców 

umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-

opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, opłatę ponosi powiat 
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właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Jeżeli nie można ustalić powiatu 

właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka, właściwy do ponoszenia opłaty jest 

powiat miejsca siedziby sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w zakładzie opiekuńczo-

leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji 

leczniczej. 

  Od dnia 11 września 2019 r. do dnia 29.07.2021 r. oraz od dnia 8 lutego 2021 r. do 

dnia 01.07.2021 r. w Zakładzie Opiekuńczym-Leczniczym dla Dzieci w Kraszewie 

Czubakach na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Płońsku przebywało 2 dzieci. 

Odpłatność za wyżywienie i  zakwaterowanie ponosił Powiat Płoński i Miasto Płońsk. Od 

dnia 10.11.2020 r. w Zakładzie Opiekuńczym-Leczniczym dla Dzieci w Kraszewie 

Czubakach na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Płońsku przebywa 1 dziecko. 

Odpłatność za wyżywienie i  zakwaterowanie ponosi Powiat Płoński i Gmina Dzierzążnia. 

 

Realizacja szkoleń organizowanych dla niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych 

w 2021 r. na podstawie programu „RODZINA PLUS” i "SZANSA W RODZINIE" 

Znaczącym działaniem, jakim obejmowano rodziny zastępcze są organizowane dla 

nich szkolenia. W roku 2021 zorganizowano dwie edycje szkoleniowe dla kandydatów na 

niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze. Ogółem przeszkolono 13 osób: w tym 11 osób 

to kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe i 2 osoby to rodziny zastępcze zawodowe. 

1 osoba – kandydatka na zawodową rodzinę zastępczą z terenu Powiatu Płońskiego odbyła 

szkolenie prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Wydział 

Wspierania Pieczy Zastępczej według Programu ,,Dobra Rodzina". Pierwsza edycja 

szkolenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku odbyła się w okresie od 

dnia 22.01.2021 r. do dnia 08.04.2021 r., druga edycja szkolenia odbyła się w okresie od 

dnia 18.06.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.  Szkolenia prowadzone były w trybie stacjonarnym, 

na których łączono różne elementy pracy warsztatowej: wykład z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnej, praca indywidualna, dyskusja, projekcja filmów, praca 

z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych. Kandydaci wykonywali również pracę 

indywidualną w domu, poprzez kontakt e-mailowy z trenerami szkolenia. Szkolenie 

przeprowadzono zgodnie z założeniami Programu ,,Szansa w Rodzinie". Program szkolenia 

nie ogranicza się tylko do sesji szkoleniowych, ale jest systemowym podejściem w pracy na 

rzecz dzieci i ich rodzin. Rodziny uczestniczące w szkoleniu otrzymują odpowiadające 

tematom materiały oraz artykuły ze specjalistycznych czasopism, a także wskazówki 

możliwości skorzystania z fachowej literatury i praktycznych poradników. Osoby 
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szczególnie zainteresowane lub zaniepokojone trudnym dla siebie tematem mają możliwość 

odbycia dodatkowych spotkań i rozmów z pedagogiem, psychologiem i pracownikiem 

socjalnym w Centrum. Bardzo często kandydaci korzystają z dodatkowych konsultacji. 

Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia dotyczące między innymi: 

 Specyfikę pieczy zastępczej – rodzinnej i instytucjonalnej. 

 Rolę i obowiązki 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. 

 Współpraca rodziny zastępczej z instytucjami wspierającymi. 

 Funkcjonowanie rodzin zastępczych zawodowych. 

 Funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka. 

 Metody postępowania z dziećmi z zaburzeniami zachowania i trudnościami 

w funkcjonowaniu społecznym. 

 Radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi oraz kompensacja opóźnień 

rozwojowych dziecka. 

 Niepowodzenia szkolne – metody i techniki dla opiekunów. 

 Wypalenie zawodowe, sposoby przeciwdziałania. Stres, sposoby przeciwdziałania. 

Każde szkolenie poddawane jest ocenie uczestników poprzez anonimową ankietę 

ewaluacyjną – jest to technika gwarantująca największy poziom bezpieczeństwa badanych. 

Jest to ważne, gdyż samo ukończenie szkolenia nie gwarantuje przecież kandydatom 

zakwalifikowania się do pełnienia funkcji opiekuna zastępczego. Mogą się więc nie 

obawiać, że jeśli nie będą chwalić szkolenia i szkolących – to wpłynie to negatywnie na 

podejmowaną przez komisję kwalifikacyjną decyzję. Prowadząc szkolenie, na bieżąco 

można dokonywać oceny, czy sposób prowadzenia zajęć odpowiada na potrzeby 

uczestników. Porównanie własnych obserwacji i wyników badania ankietowego pozwoli 

obiektywnie dokonać oceny przeprowadzonego szkolenia i wprowadzenia zmian 
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w następnym cyklu. Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniach w roku 2021 otrzymały 

Świadectwa o ukończeniu szkolenia i Zaświadczenia Kwalifikacyjne zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego. 

 

Funkcjonowanie Powiatowych Środowiskowych Domów 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 Nr LIV/304/2018 z dnia 17 października 2018 r. Rada Powiatu Płońskiego 

utworzyła Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku (PŚDS), który 

funkcjonuje od 27 grudnia 2018 roku. Jest on placówką dziennego pobytu dla osób 

przewlekle psychiczne chorych i z niepełnosprawnością intelektualną. Swoim zasięgiem 

obejmuje Powiat Płoński i jest przeznaczony dla 37 dorosłych osób. Uczestnikami domu są 

osoby z wieloma niepełnosprawnościami, w stanie głębokiego inwalidztwa, na co dzień 

izolowani, osamotnieni i wykluczeni społecznie. Głównym celem PŚDS jest poprawa 

funkcjonowania osób przewlekle psychiczne chorych i z niepełnosprawnością intelektualną 

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 wsparcia 

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. 

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

społeczności i powrotem do wcześniej pełnionych ról.  

Szczegółowym celem Powiatowego 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) aktywizację 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 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 2021 przedstawiały się następująco:  

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).  

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;  
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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 zaprzyjaźnionego PŚDS w Płońsku, wyjścia do 

kina itp.  

6. Obserwowanie efektów 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, 

a w razie konieczności co pół roku.   

8. Niezbędna opieka.  

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.  
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W 2021 roku funkcjonowanie PŚDS w Płońsku wyglądało następująco:  

1) W miesiącu styczniu 2021 r. PŚDS był zamknięty z powodu pandemii Covid-19. Zajęcia 

prowadzone były metodą on-line.  

2) Luty 2021 r.: Udział w challange’u uczestników PŚDS (praca plastyczno-techniczna 

„Anioła” dla chorującej na SM Laury, zbiórka wśród uczestników drobnych datków dla 

Laury, Spotkanie uczestników z kosmetyczką – podologiem z okazji „Dnia Kobiet”, 

współuczestniczenie uczestników w prezentacji zabiegów kosmetycznych, drobne 

upominki dla uczestniczek. 

3) Marzec 2021 r.: Napisanie i zilustrowanie pierwszej bajki przez uczestników pt. „Piękna 

i Bestia”; Światowy „Dzień Wody” – zbieranie przez uczestników śmieci w lesie 

w Szerominku, Wykonywanie kartek i ozdób wielkanocnych – prace plastyczno-

techniczne, Wykonywanie Palm Wielkanocnych – prace plastyczno-techniczne, udział 

uczestników w konkursie o oszczędzaniu wody w Starostwie Powiatowym w Płońsku, 

wykonanie przez uczestników w pracowni stolarskiej hotelu dla owadów, 

4) Kwiecień 2021 r.: Wspólne Śniadanie Wielkanocne, wyjazd z potrawami 

wielkanocnymi do szpitali, w których przebywali uczestnicy ŚDS, odwiedziny 

w domach i przekazanie potraw osobom, które ze względu na pogarszający się stan 

zdrowia nie mogły uczestniczyć we wspólnym Śniadaniu Wielkanocnym, filcowanie na 

mokro, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia stolarskie – odnawianie starych 

przedmiotów, zajęcia przyrodnicze – prace ogrodnicze na terenie ośrodka: sianie 

i pikowanie warzyw, przesadzanie kwiatów, zajęcia kulinarne – lepienie pierogów, 

hipoterapia w stadninie koni w Sadkowie, zajęcia plastyczne – lepienie figur i doniczek 

z masy solnej, 

5) Maj 2021 r.: Piknik i ognisko w Koliszewie, wędkowanie na akwenie Rutki przez 

uczestników koła wędkarskiego „Płoć”, zajęcia stolarskie – wykonanie pergoli 

zamontowanej przy furtce do PŚDS, wędkowanie w Wejherowie przez uczestników 

koła wędkarskiego „Płoć”, wyjście do mini zoo w Parku Wolności w Płońsku, 

montowanie trójkołowych rowerów, oraz rikszy z fotelem dla osoby niepełnosprawnej, 

przejażdżki rowerowe alejami w pobliżu PŚDS, zbieranie i przekazanie nakrętek 

plastykowych przez uczestników dla chorego chłopca, wykonywanie kartek ozdobnych 

z życzeniami na „Dzień Matki”, wyjazd do gospodarstwa rolnego we wsi Strachowo, 

zapoznanie z pracą w pasiekach, degustacja miodu, praca techniczno-plastyczna 

w linorycie.  
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6) Czerwiec 2021 r.: przekazanie w formie darowizny tkanin i sznurków z firmy 

„Drecoton” do pracowni krawiecko-plastycznej, wyjście do MC Donald’s z okazji Dnia 

Dziecka, wyjście do zakładu fryzjerskiego „Studio Efekt” w Płońsku, zapoznanie 

z pracą fryzjera, uczestniczenie w zabiegach fryzjerskich, udział w marszu żółtej 

wstążki w związku ze światowym „Dniem Zdrowia Psychicznego”, udział uczestników 

w VII Meetingu Kolarskim Olimpiad Specjalnych, udział w wystawie malarskiej 

„Płońsk na płótnie” w MCK Płońsk, udział w Powiatowym konkursie piosenki „dzieci 

i młodzieży” w Jońcu (zajęcie I miejsca), ryboterapia – wyjście nad Rutki – łowienie 

ryb. 

7) Lipiec 2021 r.: biwakowanie w namiotach połączone ze spływem kajakowym 

w miejscowości Joniec, ogniskiem, imprezą integracyjną z opiekunami 

(zorganizowanie imprezy w związku z 3 letnią działalnością PŚDS), wyjazd na 

strzeżone kąpielisko do Nowego Miasta połączone z ogniskiem, piknik w Popielżynie -

Zawady nad rzeką Wkrą, zajęcia plastyczno-stolarskie – wykonanie drewnianych 

aniołów, ozdabianie metodą decupage. 

8) Sierpień 2021 r.: wyjazd do gospodarstwa rolnego, zbieranie ogórków w celu 

prowadzenia zajęć kulinarnych, podczas których uczestnicy uczyli się pasteryzacji 

i konserwacji zebranych ogórków, wyjazd do Kuchar Żydowskich – zbieranie grzybów, 

które posłużyły uczestnikom podczas zajęć kulinarnych. 

9) Wrzesień 2021 r.: grzybobranie Przepitki, ryby Wichorowo, filmoterapia – oglądanie 

filmu o zamkach, wyjście do MCK – wystawa rzeźb, ozdoby jesienne – pozyskiwanie 

materiałów do prac plastyczno – technicznych, wyjazd do lasu Kuchary Żydowskie. 

10) Październik 2021 r.: Wyjście na siłownię X-Treem Fitness, wyjście do PŚDS „Dobry 

Dom”, wyjście na basen MCSiR Płońsk, wyjście na cmentarz, zebranie z rodzicami 

i opiekunami, wyjście do MCK-u na wystawę rzeźb – II grupa, wyjazd do Jońca – 

zawody sportowe, zakończenie sezonu wędkarskiego Rutki. 

11) Listopad 2021 r.: Wyjście do kina Kalejdoskop na film „Fatima”, wyjście na siłownię 

X-Treem Fitness, wyjście na basen MCSiR Płońsk, obchody Dnia Niepodległości, 

świąteczna sesja zdjęciowa, przygotowanie Jasełek – teatr cieni, Bal Andrzejkowy, 

tworzenie nagrań wystąpień uczestników na konkurs talentów do SOSW Płońsk. 

12) Grudzień 2021 r.: Występy on-line na konkursie talentów SOSW, wyjście do pizzerii 

Roma, wyjście na basen MCSiR, wyjście do siłowni X-Treem Fitness, nagrywanie 

Jasełek – teatr cieni, wyjazd i wycinanie choinek w miejscowości Szumlin, ozdabianie 
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ośrodka, ubieranie choinki, przygotowywanie potraw Wigilijnych, przygotowanie 

Wigilii w ośrodku. 

Uchwałą Nr XXIX/180/2020 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 listopada 2020 r. 

utworzony został Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Dobry Dom” 

w Płońsku typu D z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 23, dla 7 osób ze spektrum autyzmu 

lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Celem działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry 

Dom” w Płońsku jest: 

1) utrzymanie uczestników w ich naturalnym środowisku oraz rozwijanie umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego życia, 

2) reprezentowanie interesów niepełnosprawnych w społeczności lokalnej oraz 

kształtowanie akceptującej postawy otoczenia wobec nich,  

3) dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich czynne 

i aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, kulturalnym i społecznym w lokalnym 

środowisku,  

4) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej, rozumianej jako zespół działań 

zmierzających do osiągnięcia przez uczestników poprawy jakości życia, samodzielnego 

funkcjonowania oraz powstrzymania postępującej regresji poprzez zapewnienie 

wsparcia psychologicznego i terapeutycznego,  

5) rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności wykonywanych czynności dnia codziennego, 

celem zapobiegania nawrotom społecznej dekompensacji. 

W 2021 roku funkcjonowanie PŚDS ,,Dobry Dom” w Płońsku wyglądało 

następująco:  

1) Styczeń, Luty 2021 r.: W tym okresie jednostka w wyniku pandemii Covid 19 działała 

w trybie online.  

2) Marzec – Wrzesień 2021 r.: W tym okresie wrócono do terapii prowadzonej w trybie 

stacjonarnym. Wznowiono treningi higieniczne, kulinarne, plastyczne, interpersonalne. 

Codziennie uczestnicy korzystali z zajęć terapii ruchowej.  

3) Pod koniec września 2021 r., w celu budowania integracji pomiędzy uczestnikami, jak 

również radzenia sobie w miejscach publicznych, zaczęto podejmować działania 

zapobiegające wykluczeniu społecznemu poprzez systematyczne spacery. Dzięki 

współpracy z PŚDS, podopieczni PŚDS ,,Dobry Dom” otrzymali możliwość 

skorzystania z doskonale wyposażonej Sali Doświadczeń Świata. Nadrzędnym celem 

koncepcji jest pobudzanie głównych zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu oraz węchu. 
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Podopieczni brali również udział w zajęciach w pracowni przyrodniczej polegających 

na wspólnym przesadzaniu roślin. Uczestnicy skorzystali również z oferty kulturalnej 

MCK Płońsk i brali udział w wystawie rzeźb. 

4) Październik 2021 r. - uczestnicy wzięli udział w wycieczce krajoznawczej do Płocka. 

Celem wyjazdu była integracja ukierunkowana na kształtowanie postaw koleżeńskich 

wśród uczestników. Korzystając z ostatnich słonecznych dni jesieni uczestnikom została 

przybliżona historia oraz architektura Miasta. W ramach relaksacji uczestnicy zostali 

zaproszeni na lody. Ponadto do dziennego harmonogramu placówki wprowadzono 

regularne spacery mające na celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz poprawę 

ogólnej kondycji u uczestników. W opisywanym okresie w placówce powstał ,,Kącik 

przyrodniczy". Jako kolejne stałe elementy wpisujące się w harmonogram placówki 

należy uwzględnić wyjścia do biblioteki, jak również zwiększenie ilości godzin zajęć 

rehabilitacji. Obecnie zamiast raz w tygodniu, rehabilitacja odbywa się trzy razy 

w tygodniu, a zwiększenie jej intensywności ma wpływ na lepsze samopoczucie 

u uczestników, utrzymanie bądź poprawę ogólnej kondycji fizycznej, jak również 

usprawnienie koordynacji ruchowej. Hipoterapia jest kolejnym elementem 

zainicjowanym przez nowy zespół wspierająco – aktywizujący. W okresie wiosenno-

letnim, korzystając z usług stajni ,,Promyk" w Ujazdówku , prowadzono zajęcia, których 

głównym celem było przywrócenie pacjentom sprawności na tyle, ile jest to możliwe 

względem aktualnego stanu zdrowia. Hipoterapia oddziaływuje sensorycznie, 

psychoruchowo, społecznie i psychicznie. Miesiąc październik to także okres, w którym 

PŚDS ,,Dobry Dom" uwrażliwił się na potrzeby kulturalne swoich uczestników. 

Zorganizowano wycieczkę do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Podczas tej 

wycieczki uczestnicy w asyście przewodnika zwiedzili cały obiekt i wzięli udział 

w Wystawie Dzieł Sztuki Zdzisława Beksińskiego.  

5) Listopad 2021 r. - uczestnicy terapii skorzystali z oferty kulturalnej Miejskiego Centrum 

Kultury w Płońsku i wybrali się na projekcję filmu ,,Fatima". Kontynuowane były 

zajęcia hipoterapii. W ramach integracji oraz prowadząc działania zapobiegające 

wykluczeniu społecznemu podopieczni PŚDS ,,Dobry Dom” wzięli udział w sesji 

fotograficznej zorganizowanej w Placówce. W wyniku bardzo dobrej współpracy 

między płońskimi placówkami domów samopomocy, skorzystano z zaproszenia 

i wzięto udział we wspólnej zabawie Andrzejkowej.  

6) Grudzień 2021 r. – był to okres przygotowań przedświątecznych. Uczestnicy w asyście 

terapeutów podczas zajęć plastycznych przygotowywali kartki i ozdoby 
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Bożonarodzeniowe. W 2021 r. wskrzeszono tradycję wspólnego ubierania choinki oraz 

wspólnego przystrajania PŚDS ,,Dobry Dom”. Akcent ten zyskał dużą aprobatę wśród 

uczestników i wywołał wśród nich wiele pozytywnych emocji. W ramach kształtowania 

pozytywnych postaw w placówce została zorganizowana zbiórka na rzecz schroniska 

dla zwierząt w Judytowie. W ramach tej inicjatywy uczestnicy wraz z terapeutami 

wybrali się do schroniska, aby przekazać zebrane dary i pomóc w opiece nad 

schorowanymi zwierzętami.  

 

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. Miejscami i strukturami organizacyjnymi 

odpowiedzialnymi za poszanowanie godności człowieka starszego, jego włączenie 

społeczne, animację i doskonalenie jego funkcji przystosowawczych są domy pomocy 

społecznej (obok innych organizacji, jak np. uniwersytetów trzeciego wieku, klubów 

seniora, centrów aktywizacji). 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 mamy do czynienia z rotacją 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 (DPS) powstał w 2003 r. 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.  
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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 powierzchnia 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 Domu, mimo 

choroby, to osoby pełnowartościowe, zdolne do twórczej pracy, uczuć i marzeń – osoby, 

którym przysługują wszystkie prawa i przywileje. Działalność Domu 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 i zadania, prawa i obowiązki mieszkańców, 

organizację i zasady działania Domu jest Statut Domu zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu 

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 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. Wszyscy 

mieszkańcy DPS w Karolinowie są otoczeni atmosferą życzliwości, zrozumienia, akceptacji 

przez personel. Organizacja i zakres usług Placówki uwzględnia wolność, godność 

intymność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańca DPS. Mieszkańcy współdecydują 

o sprawach Domu. Wszelkie sugestie, potrzeby, spostrzeżenia mieszkańców i pracowników 

zgłaszane są na spotkaniach z mieszkańcami. Pracownik pierwszego kontaktu, o ile to 
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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. O sprawność intelektualną mieszkańców dba 

się przede wszystkim za pomocą terapii zajęciowej, biorąc pod uwagę stopień aktywności 

mieszkańców, samopoczucie mieszkańca i jego stan zdrowia. Uczestniczenie w zajęciach 

terapeutycznych umożliwia podopiecznym poprawienie sprawności psychofizycznej oraz 

społecznej. Działający samorząd mieszkańców jest partnerem Dyrektora, który opiniuje 

wszelkie istotne sprawy funkcjonowania jednostki 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, działa na zasadach otwartej komunikacji tworzącej demokratyczne stosunki 

na wszystkich poziomach funkcjonowania. Zakres opieki i usług świadczonych na rzecz 

mieszkańców dostosowany jest do ich indywidualnych potrzeb i możliwości 

psychofizycznych. Codziennie 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 św. 

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. 

Aktywność mieszkańców poprzez zajęcia z rehabilitacji społecznej zapewniał 

codziennie także pozostały personel Działu Terapeutyczno- Opiekuńczego DPS (opiekunki 

i pielęgniarki) prowadząc zajęcia w pokojach mieszkańców oraz na zewnątrz domu. 

Mieszkańcy domu mają możliwość korzystania z biblioteki, która zawiera około 

2000 pozycji książkowych, nieodpłatnie przekazanych przez osoby prywatne. Dom 

umożliwia również korzystanie z prasy codziennej.  
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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 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 dziedzinach 

życia. Problem aktywizacji nabiera szczególnego znaczenia u osób, które z różnych 

powodów 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.  

Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie w czasie trwania 

epidemii Covid-19 zostało przedstawione w Rozdziale III Raportu.  

Pracownik socjalny swoimi działaniami wspiera i pomaga mieszkańcom we 

wszystkich czynnościach, sprawach dotyczących ich życia codziennego, począwszy od 

momentu przybycia do DPS: pomoc w robieniu zakupów, zameldowanie mieszkańców na 

pobyt stały, sporządzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych, przygotowywanie 

dokumentacji do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz do 



56 
 

Orzecznictwa ZUS celem ustalenia stopnia niepełnosprawności, przeprowadzanie 

wywiadów środowiskowych u mieszkańców związanych z odpłatnością za pobyt oraz 

aktualizacją do OPS dotyczącą zmiany kryterium dochodowego, a także otrzymywania 

zasiłków stałych, współpracy z kuratorami sądowymi, utrzymywanie kontaktu z rodzinami 

oraz organizowanie wyjazdów mieszkańców do rodzin, pochówki samotnych mieszkańców, 

pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów finansowych wobec urzędów 

i instytucji. Porady psychologiczne były w 2021 roku stałą formą pomocy. Program 

oddziaływań terapeutycznych obejmował w głównej mierze terapię indywidualną. 

Wspomagał nowych mieszkańców w procesie adaptacyjnym z mieszkańcami na prośbę ich 

samych lub personelu domu. Warunki rozmowy i kontaktu z mieszkańcami gwarantowały 

poczucie bezpieczeństwa, swobodę rozmowy i możliwość pełnego skupienia się na 

aktualnych problemach. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w DPS w Karolinowie, przeznaczonym dla 40 osób 

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

grudnia 2021 r. zmarło 2 mieszkańców, 1 osoba powróciła do środowiska. Na podstawie 

decyzji umieszczających, wydanych z upoważnienia Starosty przez Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, w DPS w Karolinowie zostało umieszczonych 

7 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 6 Struktura wiekowa w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie: 

Wiek mieszkańców kobiety mężczyźni ogółem 

40-49 0 1 1 

50-60 1 3 4 

61-74 5 18 23 

75-90 6 4 10 

91 i powyżej 2 0 2 

Razem 14 26 40 

Źródło: Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie.  
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Najliczniejszą grupę wiekową wśród mieszkańców stanowiły osoby w wieku 

61 – 74 lat (23 osób) – 18 mężczyzn i 5 kobiet. 

 

Tabela Nr 7 Pochodzenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie: 

Pochodzenie  Liczba osób % 

miasto  24 60 

wieś 16 40 

Ogółem 40 100 

Źródło: Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie.  

 

Większość mieszkańców DPS, tj. 60% (24 osoby) pochodziła z miasta, a  40%  

(16 osób) ze wsi, z Powiatu Płońskiego pochodziło 25% (tj. 10 osób). 

 

Tabela Nr 8 Dane o mieszkańcach z Powiatu Płońskiego i spoza:  

 
Ogółem 

kobiety mężczyźni 
ilość % 

osoby z powiatu 10 25 4 6 

osoby spoza powiatu 30        75 10 20 

Ogółem 40 100 14 26 

Źródło: Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie.  

 

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 9 Stan cywilny mieszkańców DPS w Karolinowie:  

Stan cywilny ogółem kobiety mężczyźni 

zamężna, żonaty 0 0 0 

wdowa, wdowiec 13 9 4 

kawaler 14 0 14 

panna 3 3 0 

rozwiedziony(a) 10 2 8 

Ogółem 40 14 26 

Źródło: Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie.  
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Mieszkańcy DPS w Karolinowie to osoby dysponujące własnym dochodem 

w postaci świadczeń z ubezpieczenia społecznego, bądź z pomocy społecznej. Poniżej 

źródła dochodów zostały przedstawione w poniższej tabeli.  

Tabela Nr 10 Źródło dochodów mieszkańców DPS w Karolinowie: 

Źródło dochodów kobiety mężczyźni Ogółem 

renty 3 3 6 

emerytury 8 10 18 

zasiłek stały 3 13 16 

Razem 14 26 40 

Źródło: Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie.  

Większość mieszkańców, tj. po 18 osób, pobierało emerytury, 16 osób zasiłki stałe,  

Stan zdrowia mieszkańców przedstawia poniższa tabela.  

Tabela Nr 11 Stan psychofizyczny mieszkańców DPS w Karolinowie: 

Stan psychofizyczny Ilość osób 

choroby krążenia 30 

choroby układu moczowego 9 

cukrzyca 9 

stwardnienie rozsiane  1 

POCHP 2 

choroby neurologiczne 25 

głuchoniemy 2 

Źródło: Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie.  

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

neurologiczne 25 osób, 9 osób - układu moczowego, 9 osób cukrzycę, 2 astmę, 

1 stwardnienie rozsiane oraz są 2 osoby głuchonieme. 

Występują także inne choroby współtowarzyszące jak: choroby wieku starczego, 

otępienie, miażdżyca, stany po udarze mózgu, stany po amputacji kończyn, WZW. 

Mieszkańcy domu to osoby wymagające wsparcia i opieki w codziennym 

funkcjonowaniu. Ich sprawność fizyczna jest zróżnicowana. W poniższej tabeli 

przedstawione zostały stopnie sprawności mieszkańców pod względem zdolności 

poruszania się. Z uwagi na profil domu największe efekty rehabilitacyjne uzyskuje się 

stosując program zajęć przygotowany pod indywidualne potrzeby mieszkańców. 

W 2021 roku 23 mieszkańców zgłoszonych było do domowej rehabilitacji, gdzie na 

każdego mieszkańca przypadało 80 godzin rehabilitacji rocznie. 
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Tabela Nr 12 Stopień sprawności mieszkańców DPS w Karolinowie:  

Stopień sprawności Ilość mieszkańców 

łóżko 2 

wózek inwalidzki 13 

balkonik 4 

kule 1 

laska 2 

sprawni fizycznie 18 

Źródło: Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie.  

45% mieszkańców (tj. 18 osób) było sprawnych fizycznie, 13 osób  poruszało się na 

wózku inwalidzkim, a 4 osoby przy balkoniku. Oceniono stan mieszkańców wg. skali 

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

następująco: 

 20 osób, tj. 55,5% wykazało ograniczoną zdolność do samoopieki,  

 11 osób, tj. 30,5% znacznie ograniczoną zdolność do samoopieki,  

 9 osoby, tj.22,5% wykazują całkowity brak zdolności do samoopieki. 

Tabela Nr 13 Zaburzenia poszczególnych narządów wśród mieszkańców DPS 

w Karolinowie: 

Zaburzenia ilość osób 

mowy 10 

słuchu 5 

wzroku 10 

bez zaburzeń 15 

Źródło: Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie.  

W DPS w Karolinowie 25 osób miało zaburzenia narządów, po 10 osób miało 

zaburzenia wzroku i 10 osób zaburzenia mowy, 5 osób słuchu.  

Tabela Nr 14 Liczba mieszkańców DPS w poszczególnych miesiącach roku 2021:  

Miesiąc Liczba mieszkańców w danym miesiącu Liczba osób oczekujących 

Styczeń 36 0 

Luty 35 0 

Marzec 35 0 

Kwiecień 36 0 

Maj 38 0 

Czerwiec 37 0 

Lipiec 37 0 
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Sierpień 37 0 

Wrzesień 37 0 

Październik 37 0 

Listopad 39 0 

Grudzień 40 0 

Źródło: Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie.  

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 pozostać w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie. 

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 

pierwszą, jest sama osoba zainteresowana. W drugiej kolejności wylicza się najbliższą 

rodzinę osoby przebywającej w domu, a więc współmałżonka, następnie dzieci i wnuki. 

Jako trzecią gminę właściwą ze względu na adres zamieszkania osoby przed skierowaniem 

do domu pomocy społecznej. O tym, czy samorząd gminy będzie dopłacał do pobytu, czy 

całość opłat lub część będą ponosić mieszkaniec i jego krewni, decyduje wysokość ich 

dochodów. Potencjalny mieszkaniec DPS może bowiem płacić za pobyt maksymalnie 70% 

swoich dochodów, np. emerytury, renty czy zasiłku stałego. Jeżeli kwota ta nie pokrywa 

opłaty za pobyt w całości, różnicę zgodnie ze wskazaną wyżej kolejnością powinni wnosić 

najbliżsi członkowie rodziny. Wprowadzony w ustawie mechanizm sprowadza się do 

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

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

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

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

obowiązkiem gminy.  

Wyliczenie i ogłoszenie kosztu utrzymania wynika z przepisów ustawy o pomocy 

społecznej, które określają wprost 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 Nr 17/2021 z dnia 

24 lutego 2021 r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

w dniu 25 lutego 2021 r. poz. 1579) i wynosił 4 930,00 zł. W pierwotnym planie wydatków 

na rok 2021 zakładano kwotę 571 212,00 zł ze środków powiatu. Dzięki oszczędnemu 

gospodarowaniu środkami finansowymi zrealizowane wydatki ze środków powiatu 

w 2021 roku wyniosły 401 317,66 zł. 

Funkcjonowanie DPS w Karolinowie od wielu lat wymaga ogromnych dodatkowych 

nakładów finansowych ze środków powiatu.  

DPS, 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 2021 w DPS w Karolinowie przeprowadzono remonty i konserwacje, na 

które wydano 6 561,21zł. W związku z pandemią COVID-19 w 2021 roku zakupiono środki 

ochrony osobistej dla pracowników. Z DPS w Karolinowie ściśle współpracuje Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, które wydaje decyzje o umieszczeniu osoby w Domu 

Pomocy Społecznej w Karolinowie. 

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

samodzielny i niezależny, by umiał się zaadoptować i zaakceptować nowy etap życia. Każda 
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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 2021 – 2025  

„Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Płońskim na lata 2021 – 2025”, przyjęty Uchwałą Nr XL/239/2021 

Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25.08.2021 r., zawiera cel główny programu, którym jest 

ograniczenie problemu i skali skutków przemocy domowej poprzez zwiększenie 

dostępności do pomocy prawnej, psychologicznej i terapeutycznej dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności działań wobec 

sprawców przemocy. Cel główny będzie realizowany poprzez realizację celów 

szczegółowych. Warto wymienić 5 najważniejszych działań szczegółowych, które były 

realizowane w 2021 roku 

 Udzielanie pomocy psychologicznej i wsparcie psychologiczne osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie i ochronie przed dalszym krzywdzeniem. Pomoc 

ta od grudnia 2021 r. udzielana jest w Punkcie Konsultacji Specjalistycznej. Osoby 

potrzebujące pomocy mogą uzyskać pomoc psychoterapeuty – 1 raz w tygodniu. Mogą 

uzyskać także pomoc prawnika, psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego oraz 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wsparcie  udzielane jest przez specjalistów 

w formie dyżurów stacjonarnych w Punkcie, jak i w ramach dyżurów telefonicznych  

przez pięć dni w tygodniu. 

 Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom pokrzywdzonym. Pomoc i wsparcie 

zapewniana jest przede wszystkim poprzez wsparcie psychologiczne, 

psychoterapeutyczne oraz prawne. W sytuacjach konieczności udzielenia schronienia dla 

osoby będącej w kryzysie, niezwłocznie podjęte zostaną działania w celu zapewnienia 

tej osobie schronienia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku otrzymało 

w trwały zarząd budynek mieszkalny na działalność statutową (decyzją nr 4/2020 

Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 03.11.2020r.). Jedno z mieszkań znajdujących się 

w tym budynku w nagłych przypadkach może zostać przeznaczone dla osób 

wymagających natychmiastowego schronienia. W uzasadnionych sytuacjach 

kryzysowych istnieje możliwość udzielania schronienia w tym mieszkaniu  na okres do 
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trzech miesięcy. 

 Działania w ramach miejskich i gminnych programów przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 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. Zgodnie z ustawą 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie realizowana jest procedura ,,Niebieskiej 

Karty". Psycholog Centrum na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Płońsku uczestniczy w posiedzeniach Grupy Roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Płońsk. 

 Realizacja w miarę potrzeb indywidualnych spotkań korekcyjno – edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie, zarówno dla osób skierowanych przez Sąd, jak 

i zgłaszających się dobrowolnie. Zadaniem wyznaczonym do realizacji przez powiat są 

programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W roku 

2021 nadal osoby skazane przez Sąd za przemoc w rodzinie mogły korzystać 

z realizowanych przez psychologa indywidualnych konsultacji opartych na programie 

,,Zmieniam się". Osoby, którym zdarza się stosować przemoc, mają ogromną szansę na 

poradzenie sobie ze swoimi trudnościami. Mogą one w procesie treningu 

psychologicznego nauczyć się, co takiego robić, jak reagować i jak myśleć, żeby nie 

zmagać się już więcej ze swoją wybuchowością, impulsywnością i przekonaniami. 

 Informowanie mieszkańców o zadaniach poszczególnych instytucji i służb w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ośrodkach pomocy społecznej, jak i w PCPR, 

osoby zainteresowane informowane są o zadaniach poszczególnych instytucji i służb 

w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz o dostępnej ofercie pomocy. Corocznie 

przesyłany jest zaktualizowany informator do Prezesa Sądu Rejonowego w Płońsku, 

Prokuratury Rejonowej w Płońsku, Komendanta Powiatowej Policji w Płońsku oraz 

Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej zawierający informacje o ofertach 

pomocy na terenie Powiatu Płońskiego w zakresie świadczenia pomocy osobom 

stosującym przemoc w rodzinie. Informacje te umieszczone są także na stronie 

internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku. 
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Realizacja Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim na lata 

2021-2028”.   

 

W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i zawodowym Rada Powiatu Płońskiego Uchwałą Nr XXXI/197/2020 z dnia 

30 grudnia 2020 roku przyjęła Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Powiecie Płońskim na lata 2021-2028. 

Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z przyjętym Programem Działań Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim na lata 2021-2028. 

Zadania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych finansowane są głównie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2021 r. Powiat Płoński 

na wymienione zadania otrzymał łączną kwotę 1 583 213,00 zł przydzieloną algorytmem 

przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji oraz Uchwałą Nr XXXIV/215/2021 Rady 

Powiatu Płońskiego z dnia 31 marca 2021 r. (zmienionej Uchwałą Nr XLII/249/2021 z dnia 

27 października 2021 r.) Rada Powiatu przyjęła zadania na jakie przeznaczyła środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z wyżej 

wymienioną Uchwałą środki z algorytmu zostały przeznaczone w 2021 r. na zadania 

z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez PCPR oraz z zakresu rehabilitacji 

zawodowej – realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku.  

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej dofinansowywane przez Centrum: 

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów, 

4) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

5) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

Do podstawowych form aktywności wspomagających proces rehabilitacji 
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zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób 

w warsztatach terapii zajęciowej oraz turnusach rehabilitacyjnych. 

 

 Warsztat Terapii Zajęciowej  

Na terenie Powiatu Płońskiego w 2021 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 11 mężczyzn.   

Na działalność Warsztatu w 2021 roku została przeznaczona kwota 542 400,00 zł 

(środki PFRON).   

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami 

wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie 

umiejętności społecznych przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, 

realizację i rozwijanie zainteresowań, a także udział w innych zajęciach przewidzianych 

programem turnusu. Turnusy rehabilitacyjne to forma rehabilitacji ciesząca się bardzo 

dużym zainteresowaniem wśród niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Płońskiego. 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i od wysokości 

dochodu wnioskodawcy. Procentowo wysokość dofinansowania waha się od 20% do 30% 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Obecnie stanowi to od 1 131,00 zł do 1 697,00 

zł w standardowych przypadkach. Osoby w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej  mogą 

liczyć na maksymalnie wysoką stawkę dofinansowania, to jest 35% przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce. Jeżeli osoba niepełnosprawna wymaga opieki osoby drugiej 

na turnusie może również uzyskać dofinansowanie do pobytu opiekuna na tym turnusie. 

Pobyt opiekuna może zostać sfinansowany do wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia. 

W 2021 r. z turnusów rehabilitacyjnych w Powiecie Płońskim skorzystało łącznie 

153 osób na kwotę 188 123,00 zł, z czego 74 osoby to osoby dorosłe niepełnosprawne, 

18 osób to dzieci, natomiast opiekunów dzieci i dorosłych łącznie było 61 osób.  

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

i turystyka osób niepełnosprawnych. Z zadania tego mogą korzystać organizacje 
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pozarządowe i instytucje prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

minimum 2 lata. Dofinansowanie może wynieść 60% kosztu realizacji imprezy. 

Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski na realizację określonych imprez do końca 

listopada roku poprzedzającego rok realizacji wniosku. W 2021 r. organizacje pozarządowe 

mogły skorzystać z dwóch planowanych imprez.  

W 2021 r. rozliczono 4 umowy na łączną kwotę 40 394,00 zł z organizacjami 

pozarządowymi na realizację imprez rekreacyjno – sportowych oraz wyjazdów 

integracyjnych. 

Dla osób niepełnosprawnych niezwykle ważne w codziennym funkcjonowaniu jest 

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze, a także sprzęt rehabilitacyjny. 

Pomoc finansową ze środków Funduszu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pod 

warunkiem, że sprzęt ortopedyczny/środki pomocnicze będą zakupione na zlecenie lekarskie 

przy częściowej refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozliczenie dofinansowania 

może nastąpić w momencie dostarczenia do PCPR faktury zakupu sprzętu/środków z opisem 

o wysokości dofinansowania przez NFZ. PCPR może maksymalnie dofinansować do 150% 

limitu NFZ. Dofinansowanie jest uzależnione od dochodu w rodzinie wnioskodawcy, który 

nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia w rodzinie i 65% w przypadku osób 

samotnie gospodarujących. 

Z dofinansowania do wyżej wymienionego sprzętu skorzystało w 2021 r. łącznie 

347 osób na kwotę 507 961,00 zł, z czego 42 osoby to dzieci, a 305 to osoby dorosłe.  

Najczęściej osoby niepełnosprawne korzystają 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 jest likwidacja barier funkcjonalnych w związku z indywidualnymi potrzebami 

osób niepełnosprawnych. Ze środków Funduszu w 2021 r. było finansowane likwidowanie 

barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. 

Likwidacja barier architektonicznych dotyczy osób, które mają problemy 

z poruszaniem się i w funkcjonowaniu w mieszkaniu. Prace mogą zostać dofinansowane do 

95% ich ogólnych kosztów tylko w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i dotyczą 

prac, które w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie 

i wykonywanie codziennych czynności. W ramach prac związanych z likwidacją barier 

architektonicznych osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie np. na: 
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1) przystosowanie wejścia do domu (wykonanie podjazdu), 

2) przystosowanie łazienki do rodzaju swojej niepełnosprawności, 

3) poszerzenie drzwi dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, 

4) wyłożenie podłogi materiałem antypoślizgowym, 

5) zainstalowanie w domu niezbędnego oporęczowania. 

W 2021 r. w ramach likwidacji barier architektonicznych zrealizowano 7 umów na 

łączną kwotę 175 000,00 zł, natomiast w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się 

i technicznych – 33 umowy na łączną kwotę 129 145,00 zł. 

Wydatki na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej systematycznie wzrastają. 

Z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba osób zainteresowanych różnymi formami pomocy 

oferowanymi przez PCPR, które finansowane są ze środków Funduszu. 

 

 ,,Program wyrównywania różnic między regionami III”  

W 2021 roku Powiat Płoński uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON 

w wysokości 150 000,00 zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami 

III” w obszarze B na realizację projektu pn. „Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb 

osób niepełnosprawnych”. W ramach realizacji projektu zostanie wybudowany szyb 

windowy zewnętrzny w części A na wewnętrznym dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 2 

w Płońsku, a także zakupiony i zamontowany dźwig osobowy. Termin realizacji zadania – 

31.07.2022 r. 

 

 Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku 

funkcjonuje od 2001 r., jest jednostką organizacyjną podlegającą pod Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie. Zajmuje się orzecznictwem do celów pozarentowych (rehabilitacyjnych) 

i działa zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Zespół zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2007 Starosty Płońskiego z dnia 26 czerwca 

2007 r. realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności i obejmuje swoim zasięgiem działania 

Powiat Płoński. 

Jednym z zadań Zespołu jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności 

z odpowiednimi wskazaniami co do: szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania 

z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, konieczności stałej lub 
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długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, spełniania przez osobę niepełnosprawną 

przesłanek określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, zaopatrzenia w sprzęt 

ortopedyczny i środki pomocnicze, uczestniczenia w terapii zajęciowej, konieczności 

zamieszkiwania przez osobę niepełnosprawną w oddzielnym pokoju. 

Do Zespołu do dnia 31.12.2021 r. wpłynęło 776 wniosków o wydanie orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności. Najczęściej występujące powody złożenia wniosków to 

wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia), 

świadczenia pieniężne (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne) oraz chęć 

skorzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, korzystania 

z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

Zespół do końca grudnia 2021 r. rozpatrzył 743 wnioski. Wydał 719 orzeczeń, w tym 

17 o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, 8 o odmowie ustalenia stopnia 

niepełnosprawności i 694 z określonym stopniem niepełnosprawności. Wydano 314 orzeczeń 

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – oznacza to, że osoby te w przełożeniu na 

określenie niezdolności do pracy, zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy lub zdolne 

do pracy w warunkach chronionych lub wymagające częściowej opieki. Orzeczeń o lekkim 

stopniu niepełnosprawności wydano 190, uznających częściową zdolność do pracy, natomiast 

orzeczeń ze znacznym stopniem niepełnosprawności wydano 190. Osoby ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności są to osoby wymagające największego wsparcia ze względu na 

swoją niepełnosprawność oraz są to osoby niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub 

zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Zespół w przypadku 21 wniosków 

wydał decyzję umarzającą postępowanie lub pozostawił sprawę bez rozpoznania, ze względu 

na nieuzupełnienie dokumentacji medycznej, nieusprawiedliwienie nieobecności, zgon 

wnioskodawcy. 

Do Zespołu wpłynęło 38 odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. 

Wszystkie odwołania przesłano do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Warszawie. 

Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych od 1 stycznia 2002 r. wprowadziła nowe zadanie związane z wydawaniem 

orzeczeń o niepełnosprawności dzieciom do 16–go roku życia. Wnioski o wydanie tego 

rodzaju orzeczenia składane są w celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia 

pielęgnacyjnego. Wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do końca grudnia 

2021 r. wpłynęło 189. 
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Zespół do dnia 31.12.2021 r. rozpatrzył 192 wniosków, z czego wydano 10 orzeczeń 

o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 177 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych. 

3 wnioski pozostawiono bez rozpoznania ze względu na nieuzupełnienie dokumentacji 

medycznej. 

Do Zespołu wpłynęło 22 odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności – wszystkie 

zostały przekazane do Wojewódzkiego Zespołu w Warszawie. Ogółem do końca grudnia 

2021 r. wpłynęło 965 wniosków. Zespół rozpatrzył 935 wniosków, z czego wydał 906 

orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. 

w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydaje również 

osobom niepełnosprawnym legitymacje, które upoważniają do korzystania z ulg i uprawnień. 

Legitymacje wydawane są osobom posiadającym prawomocne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Do końca grudnia 

2021 r. wydano 113 legitymacji osobom niepełnosprawnym. 

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym wprowadziła od 1 lipca 2014 r. nowe 

zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym 

się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Organem wydającym kartę 

parkingową jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności. Do dnia 31.12.2021 r. zgłosiło się 127 osób posiadających orzeczenia 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności uprawniające do wydania karty. 

Powiatowy Zespół wydał 1 kartę parkingową placówce zajmującą się opieką, rehabilitacją lub 

edukacją osób niepełnosprawnych. 

 

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”  

Program Aktywny Samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego 

modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane 

w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów 

społecznych i programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają 

samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób 

niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier 

ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. 

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd ” realizowany jest od 2012 roku. 
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Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jako Realizatora pilotażowego 

programu „Aktywny Samorząd ”, należy w szczególności: 

1) nabór oraz weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków, 

2) podejmowanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania wnioskowanej pomocy, 

3) obsługa administracyjno – finansowa zawartych umów, 

4) monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków PFRON i realizacji celów 

programu przez beneficjentów pomocy, 

5) sprawozdawczość z realizacji programu na potrzeby PFRON. 

W ramach ww. programu osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren Powiatu 

Płońskiego mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Modułów podzielonych na cztery 

obszary: 

1. Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. 

W 2021 roku realizowane były następujące formy wsparcia w Module I: 

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:  

a) Zadanie 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); 

b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu); 

c) Zadanie 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); 

d) Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu). 

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym:  

a) Zadanie 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 kończyn górnych); 

b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania; 
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c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku); 

d) Zadanie 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); 

e) Zadanie 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). 

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:  

a) Zadanie 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); 

b) Zadanie 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); 

c) Zadanie 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); 

d) Zadanie 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); 

e) Zadanie 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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4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

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

tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym 

dziecka). 

2. 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 Internetu), 

a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.  

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku: 

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000 zł, dla wnioskodawców 

pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium 

2) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 500 zł, dla pozostałych 

wnioskodawców 

3) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 

4 000 zł, 

4) opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie 

realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - 

niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4 000 zł 

jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy 

nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. 

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt 

czesnego) kosztów kształcenia. Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o: 

1) 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy, 

2) 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania 

nauki poza miejscem zamieszkania, 

3) 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny, 
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4) 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na 

dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki, 

5) 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie, 

6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub 

w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, 

7) 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka 

migowego, 

8) 800 zł – gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na 

platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej 

w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta 

dotyczy tylko wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz 

pierwszy (wsparcie jest jednorazowe) 

9) 500 zł – w przypadku gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub 

aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej  

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na 

uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu 

umowy dofinansowania. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po 

zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu realizatorowi programu informacji 

o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po 

złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte 

planem/programem studiów/nauki. Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma 

charakter progresywny i motywacyjny 

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki 

i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej 

kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dotyczącymi jego zwiększenia), wysokość możliwej 

wypłaty wynosi: 

1) do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach 

wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia 

trwających jeden rok – do 75%, 

2) do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji 

w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, 

3) do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego 

roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, 
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przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) 

mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki. 

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy 

kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie 

pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie 

(semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.  

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko 

Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego dla wnioskodawców 

którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym, na 

jednym kierunku; 65% wartości czesnego dla beneficjentów którzy korzystają z pomocy 

w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym, warunek dotyczy 

drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym). Z wniesienia udziału własnego 

w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód 

w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. 

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy 

dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku 

szkolnego/akademickiego. Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki:  

1) Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc łącznie maksymalnie w ramach 

20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - 

warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:  

 „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, 

 „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”. 

2) W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które posiadają 

wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych lub wobec realizatora programu, aktualnie mają przerwę w nauce 

(np. urlop dziekański, urlop zdrowotny). 

W 2021 roku z dofinansowania skorzystało: 

1) Moduł I – wpłynęły 52 wnioski:  

Obszar A zadanie 1 – 5 wnioski 

     zadanie 2 – 2 wnioski  

     zadanie 3 – 1 wniosek  

Obszar B zadanie 1 – 21 wniosków 

     zadanie 4 – 10 wniosków 
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Obszar C zadanie 1 – 1 wniosek 

                zadanie 2 – 1 wniosek 

                zadanie 3 – 4 wnioski 

                zadanie 5 -  3 wnioski            

Obszar D – 4 wnioski      

2) Moduł II – wpłynęło 20 wniosków.  

Ogólna kwota przyznanego dofinansowania w 2021 r. wyniosła 474 023,00 zł, 

z czego na realizację poszczególnych obszarów przyznano następujące dofinansowanie: 

Obszar A zadanie 1 – 30 750,00 zł 

     zadanie 2 – 4 808,00 zł 

               zadania 3 – 1 350,00 zł 

Obszar B zadanie 1 – 160 815,00 zł 

     zadanie 4 – 39 071,00 zł 

Obszar C zadanie 1 – 10 000,00 zł 

                zadanie 2 –  2000,00 zł 

                zadanie 3 – 134 000,00 zł 

                zadanie 5 -  21 469,00 zł 

Obszar D – 10 500,00 zł     

Moduł II                  - 59 260,00 zł. 

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu upływa 31 marca 

2022 roku (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2021 roku).  

Realizator zobowiązany jest do złożenia do PFRON rozliczenia z przekazanych 

przez PFRON środków finansowych na realizację Modułów I i II programu do dnia 

15 kwietnia 2022 roku. 

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

„Aktywny Samorząd”, jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

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

edukacji. Cele szczegółowe programu:  

1) przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do 

pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do 

tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, 

2) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub 

wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier 

w poruszaniu się oraz barier transportowych,  
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3) umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie 

elementów wspierających ich zatrudnienie,  

4) poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym 

rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,  

5) wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego lub organizacji pozarządowych. 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami każdego roku zostaje przeprowadzana 

ewaluacja programu Aktywny Samorząd na reprezentowanej próbie losowej przy użyciu 

kwestionariusza oraz wywiadu. Większa część uczestników, którym przyznano 

dofinansowanie w ramach: 

1) Modułu I ma możliwość likwidacji barier w komunikowaniu się, nastąpiła poprawa 

sytuacji zawodowej, beneficjenci podjęli zatrudnienie, rozpoczęli własną działalność 

gospodarczą. Jak oceniają beneficjenci uzyskana pomoc wpływa pozytywnie na 

rehabilitację zawodową, zwiększa dostęp do dóbr i usług oraz wszechstronnej 

rehabilitacji również społecznej. Jak wynika z informacji od beneficjentów 

otrzymane dofinansowanie miało wpływ na podniesienie kwalifikacji zawodowych, 

pozwoliło na kontynuowanie pracy, ponadto osoby niepełnosprawne mogły 

zwiększyć wydajność pracy na co nie mogły sobie pozwolić przed uzyskaniem 

dofinasowania. Beneficjenci programu jednomyślnie wskazali, iż uzyskane 

dofinansowanie odgrywa zasadniczą rolę, bez tego dofinansowania nie kupiliby 

nowoczesnej protezy i tym samym ograniczyliby uczestnictwo w życiu społecznym 

i zawodowym. 

2) W okresie wnioskowania o pomoc ze środków w ramach programu Aktywny 

Samorząd Moduł II wśród wszystkich ankietowanych większość to osoby 

kontynuujące naukę na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz aktywne 

zawodowo. Znaczna liczba beneficjentów to osoby kontynuujące naukę na uczelni 

niepublicznej w systemie zaocznym, poza miejscem zamieszkania. Osoby  

niepełnosprawne głównie korzystały z dofinasowania pokrycia kosztów czesnego 

oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia. Dofinansowanie uzyskane w ramach 

programu odgrywa zarówno zasadniczą, jak i ważna rolę, bez tego dofinansowania 

znaczna część osób nie mogłaby podjąć/kontynuować nauki. 
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Zadania z zakresu spraw społecznych realizowane w Starostwie Powiatowym w Płońsku 

 

W Wydziale Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Płońsku w ramach spraw społecznych sprawowany jest nadzór nad 

działalnością stowarzyszeń zwykłych i stowarzyszeń rejestrowych KRS, klubów 

sportowych, uczniowskich klubów sportowych oraz fundacji mających siedzibę na terenie 

Powiatu Płońskiego. 

W ramach nadzoru działalności stowarzyszeń i fundacji prowadzone są ewidencje, 

w których widnieje: 

 33 stowarzyszenia zwykłe, 

 84 stowarzyszenia rejestrowe KRS, 

 22 uczniowskie kluby sportowe, 

 42 kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują 

prowadzenie działalności gospodarczej, 

 16 fundacji działających na terenie Powiatu Płońskiego.  

 

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 

terenie Powiatu Płońskiego w 2021 r. 
 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest zadaniem 

zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Płoński w 2021 r. 

na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

W 2021 r., zgodnie z ww. ustawą, w Powiecie Płońskim działały 2 punkty 

nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (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) oraz przez radcę prawnego wskazanego przez 

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie (na podstawie porozumienia z OIRP 

w Olsztynie i umowy z radcą prawnym). 
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2) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Raciążu i w Naruszewie (zlokalizowany 

w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu i w budynku Urzędu Gminy w Naruszewie) – 

pomoc prawna udzielana była przez radcę prawnego. 

3) Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Nowym Mieście (zlokalizowany 

w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto) – poradnictwo obywatelskie udzielane 

było przez doradcę obywatelskiego. 

Punkt w Raciążu i w Naruszewie i Punkt w Nowym Mieście powierzono do 

prowadzenia organizacji pozarządowej – Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie 

(na podstawie zawartej umowy pomiędzy Powiatem a Fundacją).  

Nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich udzielano zgodnie 

z harmonogramem: do poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie. 

W związku sytuacją epidemiczną spowodowaną zakażeniami wirusem                              

SARS-CoV-2 czasowo zawieszano stacjonarne funkcjonowanie punktów – udzielanie 

nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich odbywało się wówczas poza lokalem punktu 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonu oraz poczty 

elektronicznej. 

Punkty NPP i NPO funkcjonowały zdalnie w okresach: 

1) NPP Płońsk, NPP Raciąż - Naruszewo: 29.03.2021 r. – 07.05.2021 r.; 

2) NPO Nowe Miasto: 28.01.2021 r. – 29.01.2021 r., 11.02.2021 r. – 12.02.2021 r., 

12.03.2021 r. – 07.05.2021 r., 09.08.2021 r. – 13.08.2021 r. 

 W 2021 r. udzielono 1028 nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich. 
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V RYNEK PRACY 

 

Jednym z zadań Powiatu Płońskiego, na realizację którego Zarząd Powiatu 

Płońskiego w 2021 roku kierował szczególną uwagę, zwłaszcza w dobie pandemii, było 

dążenie do uzyskania jak najlepszej 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. 

W 2021 roku poziom bezrobocia w Powiecie Płońskim przedstawiał się następująco:  

Tabela Nr 15 Stan bezrobocia w Powiecie Płońskim na koniec grudnia 2020 r. i 2021 r.: 

Wyszczególnienie 
XII 

2020 r. 

Udział 

% 

XII 

2021 r. 

Udział 

% 

Dynamika 

2020 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 

3745 

 

2058 

689 

648 

105 

2415 

270 

 

3090 

655 

100 

 

54,9 

18,4 

17,3 

2,8 

64,5 

7,2 

 

82,5 

17,5 

3283 

 

1793 

570 

506 

119 

2076 

210 

 

2735 

548 

100 

 

54,6 

17,4 

15,4 

3,6 

63,2 

6,4 

 

83,3 

16,7 

87,7 

 

87,1 

82,7 

78,1 

113,3 

86,0 

77,8 

 

88,5 

83,7 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku 

Na koniec grudnia 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku zmalała liczba 

zarejestrowanych osób bezrobotnych w porównaniu do grudnia roku ubiegłego o 12,3%. 

 Liczba bezrobotnych kobiet na koniec grudnia 2021 r. zmalała o 265 osób, tj. 12,9% 

w stosunku do grudnia 2020 r. Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w badanym 

okresie utrzymywał się na zbliżonym poziomie (grudzień 2020 r. – 54,9%, grudzień 2021 r. 

– 54,6% ogółu bezrobotnych). 

 Udział osób pobierających zasiłek w ogólnej liczbie bezrobotnych w badanym 

okresie zmalał (grudzień 2020 r. –18,4%, grudzień 2021 r. – 17,4%). Zmalała również liczba 

osób pobierających zasiłek o 17,3%. 

Spośród 570 bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku w grudniu 2021 r.: 

 319 osób to kobiety, tj. 56,0% ogółu pobierających zasiłek, 

 356 bezrobotnych to osoby zamieszkałe na wsi, tj. 62,5% ogółu pobierających zasiłek. 
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Na koniec grudnia 2021 r. młodzież liczyła 506 osób bezrobotnych i liczba ta 

w stosunku do roku poprzedniego zmalała o 142 osoby tj. 21,9%. W ogólnej populacji 

bezrobotnych udział młodzieży (18-25 lat) zmalał (grudzień 2020 r. – 17,3%, grudzień 

2021 r. – 15,4% ogółu bezrobotnych.  

Spośród 506 bezrobotnej młodzieży na koniec grudnia 2021 r. 288 osób to kobiety, 

tj. 56,9% ogółu młodzieży. 

 Osoby niepełnosprawne bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie stanowią niewielki 

odsetek ogółu bezrobotnych – grudzień 2021 r. –3,6% (grudzień 2020 r. – 2,8%).  

W Powiecie Płońskim nadal utrzymuje się wysoki poziom bezrobotnych 

zamieszkałych na wsi (ponad 60% ogółu bezrobotnych). Liczba bezrobotnych 

zamieszkałych na wsi na koniec grudnia 2021 r. zmalała  o 339 osób, tj. o 14% w stosunku 

do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na koniec grudnia 2021 r. osoby zamieszkałe na 

wsi liczyły 2076 osób, tj. 63,2% ogółu bezrobotnych, w tym: 

 1157 osób to kobiety, tj. 55,7% ogółu zamieszkałych na wsi, 

 356 osób posiadało prawo do zasiłku, tj. 17,1% ogółu zamieszkałych na wsi. 

Na koniec grudnia 2021 r. nastąpił spadek liczby osób zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy o 22,2%. Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy na koniec grudnia 2021 r. liczyły 210 osób, tj. 6,4% ogółu bezrobotnych (grudzień 

2020 r.– 7,2% ogółu bezrobotnych).  

W badanym okresie liczba bezrobotnych poprzednio pracujących zmalała 

o 355 osób, tj. o 11,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.  

Na koniec grudnia 2021 r. zmalała liczba bezrobotnych dotychczas niepracujących 

o 107 osób, tj. o 16,3%, zmalał również ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych grudzień 

2020 r. – 17,5%, grudzień 2021 r. – 16,7% ogółu bezrobotnych. 

Tabela Nr 16 Struktura według wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy:  

Wyszczególnienie XII 

2020 r. 

Udział 

% 

XII 

2021 r. 

Udział 

% 

Dynamika   

2020 r.=100 

Wiek  

18   -   24 

25   -   34 

35   -   44 

45   -   54 

55  -    59 

          60 i więcej 

 

648 

1061 

861 

622 

321 

232 

 

17,3 

28,3 

23,0 

16,6 

8,6 

6,2 

 

506 

930 

813 

571 

286 

177 

 

15,4 

28,3 

24,8 

17,4 

8,7 

5,4 

 

78,1 

87,7 

94,4 

91,8 

89,1 

76,3 
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Wykształcenie 

 Wyższe 

 Policealne i średnie zaw. 

 Średnie ogólnokształcące 

 Zasadnicze zawodowe 

 Gimnazjalne i poniżej 

 

348 

546 

644 

971 

1236 

 

9,3 

14,6 

17,2 

25,9 

33,0 

 

307 

464 

558 

866 

1088 

 

9,4 

14,1 

17,0 

26,4 

33,1 

 

88,2 

85,0 

86,7 

89,2 

88,0 

Staż pracy 

 Do 1 roku 

 1  -  5 

 5  -  10 

 10  -  20 

 20  -  30 

 30 lat i więcej 

 bez stażu 

 

611 

1068 

619 

498 

211 

83 

655 

 

16,3 

28,5 

16,5 

13,3 

5,6 

2,2 

17,5 

 

551 

927 

577 

464 

169 

47 

548 

 

16,8 

28,2 

17,6 

14,1 

5,1 

1,4 

16,7 

 

90,2 

86,8 

93,2 

93,2 

80,1 

56,6 

83,7 

Bezrobotni długookresowi 

pozostający bez pracy ponad 1 

rok 

 

1727 

 

46,1 

 

1774 

 

54,0 

 

102,7 

Ogółem 3745 100 3283 100 87,7 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku 

W strukturze bezrobocia od lat utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia 

długookresowego, dość niski jest poziom wykształcenia bezrobotnych oraz dużą grupę 

bezrobotnych stanowią osoby zamieszkałe na wsi. 

Ponad połowa zarejestrowanych bezrobotnych to osoby w wieku od 25 do 44 lat. 

Najmniej 14,1% ogółu bezrobotnych to osoby powyżej 55 roku życia. Na koniec grudnia 

2021 r. we wszystkich grupach wiekowych nastąpił spadek liczby bezrobotnych. 

Największy spadek o 27,3% odnotowano w grupie wiekowej 60 lat i więcej, natomiast 

najmniejszy o 5,6% w grupie wiekowej  35 – 44 lata. 

Trudności ze znalezieniem pracy mają przede wszystkim osoby o niskich 

kwalifikacjach zawodowych lub nie posiadających ich w ogóle. Na koniec grudnia 2021 r. 

największą grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 33,1% 

ogółu bezrobotnych i zasadniczym zawodowym 26,4%, a najmniejszą grupę 

z wykształceniem wyższym 9,4% ogółu bezrobotnych. Nastąpił spadek liczby bezrobotnych 

w badanym okresie w każdym wykształceniu. 
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Istotny problem na rynku pracy stanowi bezrobocie długookresowe, tj. trwające 

powyżej 12 miesięcy. Na koniec grudnia 2021 r. osoby pozostające bez pracy ponad rok  

liczyły 1774 osoby, tj. 54% ogółu bezrobotnych i liczba ta wzrosła o 2,7%. 

Biorąc pod uwagę staż pracy, najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły na koniec 

grudnia 2021 r. osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat (28,2% ogółu bezrobotnych). We 

wszystkich grupach odnotowano spadek liczby bezrobotnych w stosunku do roku 

poprzedniego. 

Zmiany w poziomie bezrobocia stanowią wypadkową dwóch zmiennych: napływu  

i odpływu bezrobocia. Napływ do bezrobocia przedstawia liczbę bezrobotnych, którzy  

w danym okresie zostali zarejestrowani w urzędzie pracy. Odpływ z bezrobocia jest to liczba 

osób, które zostały z różnych powodów wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych. 

Tabela Nr 17 Napływ do bezrobocia i odpływ z bezrobocia:  

Wyszczególnienie 
I-XII 2020 r. I– XII 2021 r. 

Napływ Odpływ Napływ Odpływ 

Styczeń 

Luty 

Marzec 

Kwiecień 

Maj 

Czerwiec 

Lipiec 

Sierpień 

Wrzesień 

Październik 

Listopad 

Grudzień 

439 

339 

297 

224 

262 

279 

327 

276 

362 

276 

231 

354 

263 

366 

390 

176 

177 

193 

250 

238 

309 

275 

211 

258 

327 

280 

279 

237 

261 

240 

318 

274 

319 

221 

251 

309 

175 

210 

291 

279 

282 

325 

255 

272 

446 

363 

513 

367 

Ogółem 3666 3106 3316 3778 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku 

1) W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku zarejestrowano 3316 osób bezrobotnych,  

a wyłączono z ewidencji 3778 osób bezrobotnych. W analizowanym okresie odpływ  

z bezrobocia był wyższy od napływu o 462 osoby. 

2) W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku zarejestrowano 3666 osób bezrobotnych,  

a wyłączono z ewidencji 3106 osób bezrobotnych. W analizowanym okresie napływ  

do bezrobocia był wyższy od odpływu o 560 osób. 
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Napływ do bezrobocia zmalał w roku 2021 w porównaniu do roku 2020 o 350 osób, 

tj. 9,5%, natomiast odpływ z bezrobocia wzrósł  o 672 osoby tj. 21,6%. 

Tabela Nr 18 Bezrobotni wyłączeni z ewidencji (odpływ):  

Wyszczególnienie 
I - XII 

2020 r. 

Udział 

% 

I - XII 

2021 r. 

Udział 

% 

Dynamika 

2020 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 

3106 

 

2147 

1678 

469 

292 

 

90 

105 

 

20 

 

181 

14 

 

13 

244 

100 

 

69,1 

78,2 

21,8 

9,4 

 

2,9 

3,4 

 

0,6 

 

5,8 

0,4 

 

0,4 

7,9 

3778 

 

2422 

1987 

435 

559 

 

85 

104 

 

24 

 

169 

15 

 

35 

365 

100 

 

64,1 

82,0 

18,0 

14,8 

 

2,2 

2,8 

 

0,6 

 

4,5 

0,4 

 

0,9 

9,7 

121,6 

 

112,8 

118,4 

92,8 

191,4 

 

94,4 

99,0 

 

120,0 

 

93,4 

107,1 

 

269,2 

149,6 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku 

Jak wynika z powyższej tabeli ponad 60% bezrobotnych zostało wyłączonych 

z ewidencji z powodu podjęcia pracy. W badanym okresie wzrosła liczba wyłączonych 

z ewidencji z powodu podjęcia pracy o 12,8%. Wśród bezrobotnych, którzy zostali 

wyłączeni z ewidencji z powodu podjęcia pracy w 2021 r., większość to osoby zatrudnione 

na niesubsydiowanych miejscach pracy – 82%. W roku 2021 w porównaniu do roku 2020 r. 

zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach form subsydiowanych zmalało o 7,2%.  

W 2021 r. odnotowano ponad dwukrotny wzrost liczby wyłączonych z ewidencji 

bezrobotnych z powodu odmowy podjęcia pracy oraz prawie dwukrotny wzrost 

wyłączonych z powodu niestawienia w wyznaczonym terminie. Nadmienić należy, iż od 

marca 2020 r. do września 2021 r. z powodu pandemii COVID-19 ograniczono 

wyrejestrowania z powodu niestawienia w wyznaczonym terminie, gdyż wprowadzono 

możliwości telefonicznego potwierdzania gotowości do podjęcia pracy. 
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Tabela Nr 19 Poziom bezrobocia w gminach Powiatu Płońskiego:  

 

 

Lp. 

 

Gmina /Miasto 

grudzień 2020 r. grudzień 2021 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 390 210 74 351 192 74 90,0 

2 Czerwińsk 242 142 43 216 125 31 89,3 

3 Dzierzążnia 131 76 20 128 70 21 97,7 

4 Joniec 74 41 11 80 48 15 108,1 

5 Naruszewo 260 152 57 230 136 32 88,5 

6 Nowe Miasto 229 121 40 203 100 30 88,6 

7 Gmina Płońsk 415 233 89 351 196 56 84,6 

8 Gmina Raciąż 258 145 53 264 147 62 102,3 

9 Sochocin 254 146 45 230 125 44 90,6 

10 Załuski 214 125 34 153 82 18 71,5 

11 Miasto Płońsk 1036 532 180 879 458 144 84,8 

12 Miasto Raciąż 243 136 44 194 115 40 79,8 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku 

Analizując poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Powiatu Płońskiego 

prawie  we wszystkich gminach oprócz gminy Raciąż i Gminy Joniec odnotowano spadek 

liczby bezrobotnych. Największy spadek nastąpił w gminie Załuski o 28,5%, najmniejszy 

w gminie Dzierzążnia o 2,3%. 

Najbardziej obiektywnym miernikiem natężenia bezrobocia jest stopa bezrobocia. 

Miernik ten obliczany jest przez Główny Urząd Statystyczny jako procentowy udział liczby 

bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności czynnej zawodowo, czyli 

pracujących i bezrobotnych.  

Stopa bezrobocia w Powiecie Płońskim przekracza rozmiary bezrobocia w kraju oraz 

w Województwie Mazowieckim. 

 

Tabela Nr 20 Stopa bezrobocia w Powiecie Płońskim na tle kraju i Województwa 

Mazowieckiego:  

Wyszczególni

enie   

XII  

2012 

XII 

2013 

XII 

2014 

XII 

2015  

XII 

2016 

XII 

2017 

XII 

2018 

XII 

2019 

XII 

2020 

XII 

2021 

Powiat Płońsk 18,1 18,3 16,4 14,5 12,6 10,5 10,4 9,1 10,7 9,3 
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Województwo 

Mazowieckie 

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

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

* stopa bezrobocia za XII 2021 r. przedstawiona jest po korekcie stopy przez GUS 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wydał w okresie od stycznia do grudnia 

następującą ilość decyzji administracyjnych: 

Tabela Nr 21 Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Płońsku:  
Wyszczególnienie I – XII 2020 r. I - XII 2021 r. 

1) Wydane decyzje ogółem 

2) Złożone odwołania od wydanych decyzji  

z tego: 

- uchylone decyzje 

8736 

12 

 

0 

9261 

23 

 

0 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku 

 

 W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku dysponował środkami 

finansowymi, których limit ogółem wynosił: 9 552 720,57 zł. Środki przeznaczone były na 

aktywizację zawodową osób bezrobotnych, z czego na poszczególne formy pomocy 

wydatkowano kwotę: 8 820 935,83 zł i zaktywizowano 652 osoby. 

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku kontynuował realizację zadań 

w ramach tarczy antykryzysowej, której celem było wspieranie przedsiębiorców w trudnym 

czasie pandemii. W związku z realizacją nowych działań Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku 

pozyskał dodatkowo 11 150 000,00 zł z rezerwy Funduszu Pracy. Z kwoty tej udzielił 

wsparcia dla 1 408 przedsiębiorców z terenu Powiatu Płońskiego w wysokości 

8 761 360,06 zł. 

Liczba bezrobotnych jest nieznacznie niższa w stosunku do roku poprzedniego. 

Pracownicy Urzędu dokładali wszelkich starań, aby uzyskać jak największą efektywność 

zatrudnieniową. Bezrobotni korzystali z pomocy doradców klienta, byli kierowani na 

szkolenia zawodowe, brali udział w warsztatach i zajęciach prowadzonych przez doradców 

zawodowych.  
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Z pomocy Urzędu korzystały nie tylko osoby bezrobotne, ale również pracodawcy. 

Mimo trwającej pandemii w dniu 02.08.2021 r. przywrócono pełną obsługę klientów 

Powiatowego Urzędu Pracy. W listopadzie i grudniu miały miejsce 3 spotkania 

z pracodawcami, w których uczestniczyło w sumie 31 osób. W wyniku tych spotkań pracę 

podjęły 2 osoby, a 10 osób przeszło do etapu rekrutacji.  

Pośrednictwo pracy świadczone jest na podstawie art. 36 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. Polega głównie na doborze 

odpowiedniego stanowiska pracy dla bezrobotnego i kandydata odpowiadającego 

oczekiwaniom pracodawcy. Doradcy klienta odpowiadają między innymi za: udzielanie 

bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego 

zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o konkretnych 

kwalifikacjach zawodowych, pozyskiwanie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji 

o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, informowanie bezrobotnych 

i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach 

na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych 

i poszukujących pracy z pracodawcami.  

Przede wszystkim jednak doradca klienta już podczas pierwszej wizyty 

bezrobotnego  potrafi wstępnie ocenić jakie działania byłyby najlepsze i najbardziej 

skuteczne w stosunku do konkretnej osoby i zaproponować odpowiednie formy aktywizacji. 

Takie wsparcie jest niezwykle istotne, zwłaszcza dla osób, które z różnych powodów nie 

potrafią odnaleźć się na rynku pracy. 

W 2021 roku obsłużono ponad 26 251 wizyt osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy, pozyskano 1917 niesubsydiowanych miejsc pracy, w wyniku 4060 wizyt lub 

kontaktów z pracodawcami pozyskano 1455 miejsc pracy. Do współpracy pozyskano 

157 nowych zakładów pracy prowadzących swoją działalność na terenie Powiatu 

Płońskiego i poza nim.  

W omawianym okresie wydano 113 informacji starosty o braku możliwości 

zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy, na 875 wolnych 

stanowisk pracy. Najczęściej występujące stanowiska pracy w podanych ofertach to:  

 pracownik fizyczny – 350 miejsc pracy (wymagane języki obce w ofertach: 

ukraiński, białoruski, mołdawski),  
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 pakowacz – 165 miejsc pracy (wymagane języki obce w ofertach: ukraiński, rosyjski, 

angielski),  

 pomocniczy robotnik polowy – 115 miejsc pracy (wymagane języki obce w ofertach: 

hiszpański, francuski, angielski, filipiński),  

 pracownik produkcji – 76 miejsc pracy (wymagane języki obce w ofertach: 

ukraiński). 

Kontynuowana była również współpraca z lokalną prasą i portalami internetowymi 

w zakresie wymiany informacji o zgłaszanych ofertach pracy. Kontynuowana była 

współpraca z Radiem Płońsk, do którego raz w tygodniu przygotowywano informację 

o aktualnie zgłoszonych ofertach pracy. 

W omawianym okresie efektywność wykorzystanych pozyskanych miejsc pracy 

wyniosła 49,3%. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku jeden z pośredników świadczy usługi 

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia). W ramach tej formy aktywizacji przede 

wszystkim udzielane były informacje na temat warunków życia i pracy w krajach Unii 

Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (9 osób) i rozpowszechniane 

zagraniczne oferty pracy EURES. Ponadto do rejestru ofert Pracy EURES wpisano 93 oferty 

pracy na 513 wolnych miejsc pracy. 

Poradnictwo zawodowe świadczone jest na podstawie art. 38 ustawy z dnia 

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

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. Ma na celu 

udzielanie pomocy osobom bezrobotnym poszukującym pracy, w tym niepełnosprawnym 

mającym trudności w wyborze zatrudnienia, zawodu lub kierunku szkolenia. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku poradnictwo realizowane jest w formie porad 

indywidualnych oraz grupowych. Doradcy zawodowi pomagają w:  

 podjęciu decyzji o rozwoju zawodowym,  

 zaplanowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej, 

 dookreślaniu preferencji zawodowych i predyspozycji osobowych, wyborze kierunku 

kształcenia mającego na celu nabycie, zmianę lub podwyższenie kwalifikacji 

zawodowych, 

 kształtowaniu aktywnej postawy na rynku pracy, 

Ponadto klienci urzędu uzyskują od doradców zawodowych informacje na temat: 
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 wymogów rynku pracy, 

 świata zawodów, w tym aktualny barometr zawodów, przedstawiający aktualną sytuację 

na rynku pracy (ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych), 

 możliwości kształcenia ustawicznego dla dorosłych,  

 realizowania projektów i programów, 

 usług instytucji i organizacji działających w obszarze rynku pracy. 

Podstawową metodą pracy doradców zawodowych jest rozmowa doradcza, 

przebiegająca zgodnie ze ściśle określonymi etapami oraz z wykorzystaniem specyficznych 

technik. Jest to rozmowa osoby bezrobotnej, potrzebującej porady ze specjalistą jakim jest 

doradca zawodowy. 

Podczas indywidualnej rozmowy doradczej omawia się i analizuje dotychczasowy 

rozwój zawodowy, nabyte doświadczenia i kwalifikacje zawodowe niezbędne do 

wykonywania czynności zawodowych klienta.  

Ważnym elementem jest planowanie przyszłych działań dotyczących ścieżki 

kształcenia, możliwości przekwalifikowania czy poszukiwania pracy. Podczas 

indywidualnych porad zawodowych doradcy zawodowi, przy współpracy z osobami 

bezrobotnymi i poszukującymi pracy, opracowują Indywidualne Plany Działania mające na 

celu ułatwienia podjęcie pracy lub samozatrudnienia. Z poradnictwa indywidualnego w roku 

2021 skorzystało 191 osób bezrobotnych. 

 Porada zawodowa w formie grupowej ma na celu ułatwienie klientom urzędu 

pracy podjęcie decyzji zawodowych dotyczących wyboru zawodu, zmiany kwalifikacji 

zawodowych, podjęcie lub zmianę zatrudnienia. Grupowe poradnictwo zawodowe ma na 

celu przygotowanie uczestników porady do umiejętnego planowania swojej kariery 

zawodowej, dużej mobilności przy poszukiwaniu zatrudnienia oraz kreowania aktywnej 

przedsiębiorczej postawy wobec rynku pracy. 

Celem głównym zajęć w ramach grupowego poradnictwa zawodowego jest 

dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego poszukiwania pracy. 

W 2021 roku doradcy zawodowi nie przeprowadzali grupowych porad zawodowych, 

z uwagi na ogłoszony okres pandemii i wprowadzenia działań prewencyjnych – brak 

bezpośredniej obsługi do dnia 02.08.2021 r. Nie organizowano zajęć grupowych, 

warsztatów i spotkań. 
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Doradcy zawodowi świadczą również usługi w zakresie udostępniania szeroko 

rozumianej informacji zawodowej, która wspomaga proces podejmowania decyzji 

zawodowej, a także umożliwia klientom dokładniejszą orientację w świecie pracy. 

Informacja zawodowa realizowana w formie indywidualnej i grupowej przez 

doradców zawodowych polega na przekazaniu zasobów wiedzy o rynku pracy, zawodach, 

możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz możliwości kształcenia ustawicznego 

dla dorosłych. Podczas grupowej informacji zawodowej przedstawione są następujące 

zagadnienia:   

 podstawowe usługi rynku pracy realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy, 

 informacja o zawodach oraz aktualnej sytuacji na rynku pracy, 

 możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych, 

 oczekiwania pracodawców w zakresie kwalifikacji zawodowych wymaganych od 

kandydatów do pracy, 

 możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej. 

W 2021 r. doradca zawodowy przeprowadził jedną informację zawodową, podczas 

której klient uzyskał pomoc w zredagowaniu życiorysu zawodowego – CV. 

 

Pilotażowy program promocji Doradztwa Zawodowego dla szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych oraz osób niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim na lata 2020-

2025 

 

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w ramach Pilotażowego 

programu promocji Doradztwa Zawodowego dla szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych oraz osób niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim na lata 

2020-2025 doradca zawodowy przeprowadził 15 grupowych informacji zawodowych wśród 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, tj.: 

1) Zespól Szkół  nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku. Temat: „Rynek pracy a czynniki 

wyboru zawodu i kierunku kształcenia”. Liczba osób uczestniczących w spotkaniu:  

28 uczniów IV klasy technikum (handlowe i budowlane) oraz 22 uczniów IV klasy 

liceum.  

2) Hufiec Pracy 7-35 w Płońsku. Temat: „Urząd Pracy w odniesieniu do rejestracji, usług 

i instrumentów na lokalnym rynku pracy”. Liczba osób uczestniczących w spotkaniu:  

14 uczniów III klasy szkoły branżowej I stopnia z Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku.   
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3) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku. Temat: „Czynniki 

wyboru zawodu i kierunku kształcenia”. Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 

17 uczniów VIIA klasy szkoły podstawowej oraz 15 uczniów - VIIB klasy szkoły 

podstawowej. 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku. Temat: „Niepełnosprawni 

w Urzędzie Pracy”. Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 9 osób.  

5) Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego w Raciążu. Temat: „Czynniki wyboru zawodu 

i kierunku kształcenia”. Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 9 osób. 

6) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Baboszewie. Temat: „Czynniki wyboru 

zawodu i kierunku kształcenia”. Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 20 osób. 

7) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kroczewie. Temat: „Wybór zawodu i kierunku 

kształcenia”. Liczba osób uczestniczących w dwóch spotkaniach: 30 osób. 

8) Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 8. Temat: 

„Własna działalność gospodarcza a uzyskanie środków na podjęcie działalności 

gospodarczej z Urzędu Pracy”. Liczba osób uczestniczących w spotkaniu: 23 uczniów - 

IV klasy technikum branżowego TRM. 

9) Zespół Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku, ul. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Temat: „Wybór zawodu i kierunku kształcenia a lokalny rynek pracy”. Liczba osób 

uczestniczących w spotkaniach: 20 osób - III klasa liceum o profilu biologiczno –

chemicznym, 21 osób - IV klasa technikum informatycznego, 15 osób  - IV klasa 

technikum budownictwa, 10 osób - IV klasa technikum handlowe. 

W 2021 roku doradca zawodowy przeprowadził spotkania informacyjne dla 

253 uczniów z miasta Płońsk i Powiatu Płońskiego. 

 Powiatowy Urząd Pracy wspiera podnoszenie i aktualizację kwalifikacji 

zawodowych poprzez dofinansowanie kształcenia ustawicznego nie tylko osób 

bezrobotnych, ale też pracodawców i ich pracowników. Dla tych dwóch ostatnich grup 

usługą dedykowaną jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy – rozwiązanie systemowe, 

wspomagające przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób 

pracujących. Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące 

z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zarówno 

szkolenia osób bezrobotnych, jak i osób pracujących, jest usługą bardzo przydatną w czasie 

trwającej pandemii. Pomaga tym osobom dostosować swoje kwalifikacje do zmian na rynku 

pracy.  
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Wychodząc naprzeciw potrzebom osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy 

w Płońsku, w miarę posiadanych środków, organizuje szkolenia czyli pozaszkolne zajęcia, 

które mają na celu uzyskanie lub doskonalenie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych 

lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania 

zatrudnienia. 

Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy, zwiększając tym samym ich szansę na uzyskanie lub 

utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku: 

 braku kwalifikacji zawodowych, 

 konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, 

 utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, 

 braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 

Przy kierowaniu na szkolenia obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń 

bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, 

orientację seksualną, przekonania polityczne lub przynależność związkową.  

Szkolenia organizowane są w formie kursu, realizowanego według planu nauczania 

obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że odrębne 

przepisy przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenia takie mogą trwać do  

6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie 

dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może 

trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym 

zawodzie nawet do 24 miesięcy. 

W 2021 roku na szkolenia i przekwalifikowania Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku 

skierował 24 osoby bezrobotne z czego: 

 7 osób zostało przeszkolonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

 17 osób było skierowanych w ramach Funduszu Pracy, 

Finansowanie kosztów szkolenia odbywało się w ramach szkolenia indywidualnego, 

którego zakres wskazywał wnioskodawca. 

Powiatowy Urząd Pracy na wniosek osoby bezrobotnej lub innej uprawnionej, może 

sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych do wysokości 100%, jednak 

nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Koszty studiów podyplomowych 
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finansowane są na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Osoby bezrobotne zainteresowane taką formą wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji 

powinny złożyć wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów 

podyplomowych i dołączyć do niego dokumenty wymagane przez Powiatowy Urząd Pracy,  

w którym dana osoba jest zarejestrowana. O sposobie rozpatrzenia wniosku bezrobotny 

zostaje poinformowany na piśmie w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. 

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku nie finansował z Funduszu Pracy 

kosztów studiów podyplomowych. 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) realizowany jest na podstawie art. 69a 

i art. 69b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia 

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

środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jest formą wsparcia finansowego, 

przeznaczoną na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców 

i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych 

niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.  

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może uzyskać 

sfinansowanie następujących działań: 

 określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku 

z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, 

 kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, 

 egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, 

kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 

 badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy 

zawodowej po ukończonym kształceniu, 

 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym 

kształceniem. 

Wysokość udzielonego wsparcia finansowego uzależniona jest od wielkości 

przedsiębiorstwa: 

- w przypadku mikroprzedsiębiorstw: 100% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 

300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 
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- w przypadku pozostałych przedsiębiorstw: 80% poniesionych kosztów, nie więcej 

jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

Środki KFS przekazane pracodawcom na sfinansowanie kosztów kształcenia 

ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de 

minimis. 

 W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku finansował działania na rzecz 

kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w formie Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. Wydatkowano kwotę w wysokości 812 834,92 zł, z czego: 

 621 878,12 zł to środki limitu podstawowego, 

 190 956,80 zł to środki rezerwy. 

 

Bezrobocie jest istotnym problemem społeczno – gospodarczym. Promocja 

zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja zawodowa bezrobotnych to 

ustawowe zadania realizowane przez urząd pracy. Zadania te urząd realizuje w formie usług 

rynku oraz instrumentów rynku pracy. Właściwością realizowanych programów jest 

łączenie działań aktywizacyjnych, dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb 

uczestników.  

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił na rok 2021 katalog 

podstawowych form aktywizacji zawodowej: 

1) staże, 

2) szkolenia, 

3) prace interwencyjne, 

4) roboty publiczne, 

5) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

6) jednorazowe środki na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej. 

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które 

nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i mają na celu wsparcie zawodowe 

bezrobotnych. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych 

skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 

składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio 

uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych 

w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku. Urząd kierując 

bezrobotnego na prace interwencyjne musi wziąć pod uwagę stan jego zdrowia, wiek oraz 

doświadczenie zawodowe (rodzaj wykonywanych wcześniej prac). Prace interwencyjne 
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stanowią pomoc de minimis. Przy organizacji prac interwencyjnych wprowadzony jest 

ustawowo 3 miesięczny okres utrzymania zatrudnienia po okresie refundacji. Przerwanie 

zatrudnienia lub naruszenie innych warunków zawartej umowy powoduje obowiązek zwrotu 

uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi.  

Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 

12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, gminy, organizacje 

pozarządowe, których statut przewiduje zajmowanie się problematyką: ochrony środowiska, 

kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy 

społecznej, spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze 

środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji 

pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. Organizatorowi przysługuje zwrot części 

kosztów, jakie poniósł na wynagrodzenia, nagrody i składki ubezpieczeniowe na 

zatrudnionych bezrobotnych. 

Staże to kolejny instrument służący aktywnemu przeciwdziałania bezrobociu. Służą 

one zdobywaniu doświadczenia zawodowego w miejscu pracy. Organizatorami stażu mogą 

być pracodawcy, organizacje  pozarządowe, przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, 

spółdzielnie rolnicze i osoby fizyczne prowadzące działalność w pozostającym w jej 

posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowego lub 

prowadzące dział specjalny produkcji rolnej. Pracodawca może wskazać konkretną osobę, 

którą chce przyjąć na staż. Ta forma przeciwdziałania bezrobociu przynosi realne korzyści 

zarówno pracodawcom, jak i stażystom. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów, natomiast 

zyskuje często wartościowego pracownika. Z kolei stażysta ma okazję opanować i rozwijać 

różnorodne kompetencje. Dla młodych ludzi zwykle jest to pierwszy kontakt ze 

środowiskiem  pracy i możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. 

Dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej jest instrumentem o istotnym 

znaczeniu z punktu widzenia ludzi przedsiębiorczych. Osobom zamierzającym rozpocząć 

prowadzenie własnej działalności gospodarcze przyznawana jest jednorazowa bezzwrotna 

dotacja na otwarcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, 

konsultacji i doradztwa, w wysokości nie przekraczającej 600% przeciętnego 

wynagrodzenia. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej może otrzymać tylko 

bezrobotny, który takiego wsparcia nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub innych 

bezzwrotnych środków  publicznych oraz nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 

12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
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Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy polega na 

przyznaniu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą zwrotu środków 

finansowych w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za 

stworzenie stanowiska pracy dla skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego. O środki te 

mogą ubiegać się pracodawcy prowadzący działalność  gospodarczą i  nie zwalniający 

pracowników za wypowiedzeniem w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. 

Pracodawca, który otrzyma dofinansowanie, ma obowiązek utrzymania refundowanego 

stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy. 

 Obok podstawowych form aktywizacji zawodowej ustalonych przez ministra 

ds. pracy na rok 2021, Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku realizował także wsparcie 

w postaci: 

1) prac społecznie użytecznych, 

2) zwrotu kosztów dojazdu do pracy, 

3) bonu na zasiedlenie, 

4) zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, 

5) badań lekarskich dla skierowanych osób bezrobotnych na staż ze środków Funduszu 

Pracy. 

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, 

organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz 

społeczności lokalnej, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Pomiędzy gminą lub 

podmiotem, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, a osobą przyjmowaną 

na podstawie skierowania urzędu pracy nie występuje stosunek pracy. Urząd Pracy 

refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% kwoty świadczenia przysługującego 

bezrobotnemu. 

Zwrot kosztów przejazdu do pracy przyznawany jest osobom, które podjęły 

zatrudnienie poza miejscem stałego zamieszkania. Powyższa forma pomocy przysługuje 

osobom, które na podstawie skierowania urzędu pracy podjęły zatrudnienie lub inną pracę 

zarobkową poza miejscem zamieszkania i uzyskują wynagrodzenie w wysokości nie 

przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia. 

Osoba bezrobotna, która nie ukończyła 30 roku życia może otrzymać bon na 

zasiedlenie, w związku z zamiarem podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 

działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Miejscowość, 

w której zamierza zamieszkać musi być oddalona od miejscowości dotychczasowego 
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zamieszkania, co najmniej o 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do 

miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza 

łącznie, co najmniej 3 godziny dziennie. Bezrobotny otrzymujący bon jest zobowiązany do 

utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej 

przez okres co najmniej 6 miesięcy w okresie do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu. 

W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach środków algorytmowych 

oraz pozyskanych środków z EFS zastosował usługi i instrumenty  rynku pracy wobec 

652 osób.  

Tabela Nr 22 Liczba osób zaktywizowanych w latach 2019-2021 w poszczególnych 

programach rynku pracy: 

Programy rynku pracy 2019 rok 2020 rok 2021 rok 

Prace interwencyjne 184 191 148 

Roboty publiczne 134 79 90 

Staże 201 180 170 

Szkolenia 81 20 24 

Studia podyplomowe 0 0 0 

Prace społecznie użyteczne 16 14 15 

Jednorazowe środki na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 

 

65 

 

74 

 

84 

Refundacja kosztów wyposażenia 

i doposażenia stanowisk pracy 

 

80 

 

104 

 

 

73 

 

Dofinansowanie kosztów dojazdu 

do pracy 

51 53 38 

Bony na zasiedlenie 18 18 10 

Art. 150f 30 1 0 

Ogółem: 860 734 652 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku - opracowanie na podstawie danych PUP w Płońsku 

z lat 2019-2021. 

Z przedstawionych danych wynika, że największym zainteresowaniem bezrobotnych 

cieszą się: staże i prace interwencyjne, a wśród pracodawców: refundacja kosztów 

wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Malejąca tendencja liczby osób 

zaktywizowanych zawodowo wynika wprost z malejącej liczby osób bezrobotnych 

w poszczególnych latach. 
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Efektywność poszczególnych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu można 

oceniać z dwóch perspektyw - stosunku ilości osób, które w wyniku aktywizacji podjęły 

zatrudnienie do wszystkich uczestników danej formy (efektywność zatrudnieniowa) oraz 

ilości środków wydatkowanych, aby uzyskać miejsce pracy dla jednego bezrobotnego 

(efektywność kosztowa). 

 

Tabela Nr 23 Efektywność zatrudnieniowa z lat 2019-2021 wybranych programów rynku 

pracy w %: 

Programy rynku pracy Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Prace interwencyjne 98 98 93 

Roboty publiczne 59 98 66 

Staże 64 78 77 

Jednorazowe  środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 
100 100 100 

Refundacja kosztów wyposażenia  

i doposażenia stanowisk pracy 
100 100 100 

Szkolenia 76 20 35 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku – opracowanie na podstawie danych PUP w Płońsku 

z lat 2019-2021. 

Przedstawione w powyższej tabeli dane wskazują, iż najwyższą efektywnością 

tworzonych miejsc pracy charakteryzują się następujące formy aktywizacji zawodowej:  

 udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

 refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.  

Wysoką efektywnością charakteryzują się także prace interwencyjne. Najniższą 

efektywność odnotowano w robotach publicznych, co związane jest z brakiem możliwości 

dalszego zatrudnienia po zakończonej refundacji na przykład przez takie organizacje jak 

stowarzyszenia, fundacje itp.  

Do 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy wyliczał dwa wskaźniki efektywności za dany 

rok: 

 wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, 

 wskaźnik efektywności kosztowej.  

Wskaźniki te wykorzystywane były do oceny rankingowej powiatowych urzędów 

pracy i nagradzania za osiągane efekty.  
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W roku 2021 minister właściwy do spraw pracy wdrożył nowy model badania 

długoterminowej skuteczności i efektywności działań powiatowych urzędów pracy. Model 

ten powstał jako dodatkowe narzędzie dla urzędów pracy, które ma pomóc w doborze 

najefektywniejszych form wsparcia i kształtowaniu polityki rynku pracy w zależności od 

lokalnych warunków. Nowe badanie trwałości efektów obejmuje okresy 6, 12 i 24 miesięcy 

od dnia zakończenia działań aktywizacyjnych. Pozwala na porównanie efektywności 

i trwałości działań poszczególnych powiatowych urzędów pracy i poszczególnych form 

aktywizacji. 

W celu uzyskania wysokiego efektu zatrudnieniowego w realizowanych formach 

wsparcia Urząd stosował działania typu: 

 planowanie rodzaju, zakresu poszczególnych form wsparcia biorąc pod uwagę 

informacje pozyskane od kluczowych pracowników urzędu, doradców klienta, 

doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, 

 przy przygotowaniu programów aktywizacyjnych, kierowanych do poszczególnych grup 

bezrobotnych do 25 roku życia, do 30 roku życia, powyżej 30 roku życia, 

współfinansowanych ze środków EFS uwzględnia informacje zawarte w IPD, 

realizowanych wspólnie przez bezrobotnego i doradcę klienta. Planowanie form 

wsparcia wynika z umiejętności, kwalifikacji, potrzeb bezrobotnych określonych w IPD. 

Tabela Nr 24 Efektywność kosztowa podstawowych programów rynku pracy w zł/ osobę: 

Programy rynku pracy Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Prace interwencyjne  5880,00 5880,00 6230,00 

Roboty publiczne  10 539,00 10 539,00 10 547,10 

Staże  13 268,00 11 541,00 12 900,00 

Jednorazowe środki  

na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 

środki POWER- 

21 000 

środki RPO – 

25 000 

Power 34 os. po 

25 000,00 

1 os. po 30 146,00 

RPO 37 os. po 

28 000,00 

2 os. po 28 000,00 

FP 2 os. po 

28 000,00 

POWER – 27  osób 

otrzymało dotację po 

31 000,00 zł oraz: 

29 277,00 zł – 1 osoba 

30 961,38 zł – 1 osoba 

28 309,34 – 1 osoba 

25 420,00 zł – 1 osoba 

 

RPO – 21 osób 

otrzymało dotację po 

31 000,00 zł oraz: 

30 045,00 zł -1 osoba 

21 200,00 zł 1 osoba 
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29 047,62 zł -1 osoba 

30 500,00 zł – 1 osoba 

 

Fundusz Pracy – 27  

osób otrzymało 

dotacje po 31 000 

00 zł oraz 1 osoba w 

kwocie 18 423,95 zł. 

Refundacja kosztów 

wyposażenia i doposażenia 

stanowisk pracy  

środki POWER- 

21 000 

środki RPO – 25 

000 

POWER 

25 000,00 

3 os. po 30 146,00 

 

RPO 28 000,00 

POWER – 23 osoby 

po 31 000,00 zł 

RPO-32 osoby po 

31 000,00 zł 

Szkolenia  1 577,00 2 851,83 3 024,51 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku – opracowanie na podstawie danych PUP w Płońsku 

z lat 2019-2021. 

W obszarze efektywności kosztowej najtańszą formą wsparcia są prace 

interwencyjne. Wysoką efektywność kosztową generują roboty publiczne i staże, jednak ich 

organizacja uwarunkowana jest nie tylko czynnikami ekonomicznymi, zależna jest także od 

zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na określone formy przeciwdziałania bezrobociu 

oraz możliwości ich organizacji. Wysoką efektywnością kosztową charakteryzuje się 

przydzielanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundacja kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Koszty szkoleń utrzymują się na podobnym 

poziomie.  

 

Łączna kwota środków Funduszu Pracy i EFS w 2021 r. na realizację zadań na rzecz 

przeciwdziałania bezrobociu wynosiła 9 552 720,57 zł. Środki te urząd pozyskał: 

 z Funduszu Pracy w wysokości 4 396 360,74 zł. W ramach tych środków 

zaktywizowano 330 osób w ramach takich form aktywizacji zawodowej jak: roboty 

publiczne, prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne, szkolenia, staże, dojazdy do 

pracy i na staż, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie 

i doposażenie stanowiska pracy oraz badania lekarskie. 

 poprzez przystąpienie do realizacji projektu pn. Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie płońskim (IV) realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 

1.1,Poddziałanie 1.1.1 urząd pozyskał  2 868 054,63 zł.  Realizacja projektu umożliwiła 

aktywizację 237 osób bezrobotnych. Realizowane w ramach projektu formy wsparcia to: 

staże, prace interwencyjne, szkolenia, bony na zasiedlenie, dofinansowanie 

podejmowania działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia 
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i doposażenia stanowiska pracy, poza tym w ramach tego projektu przeznaczono kwotę 

245 975,89 na działania związane z dofinansowaniem Covid-19. 

 poprzez przystąpienie do realizacji projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat 

i więcej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (IV) współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata                    

2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii Covid-

19 urząd pozyskał 2 288 305,20 zł.  Realizacja projektu umożliwiła aktywizację 

129 osób bezrobotnych. Realizowane w ramach projektu formy wsparcia to: staże, 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia, wyposażenie lub 

doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne. 

Tabela Nr 25 Limity środków oraz wydatki na subsydiowane programy rynku pracy 

w 2021 r.: 
Aktywne formy 

przeciwdziałanie 

bezrobociu 

Limit środków FP i EFS         

w 2021 r. 

Wydatki środków FP i EFS 

w 2021 r. 

Szkolenia  80 534,52 72 588,14 

Studia podyplomowe 0 0 

Prace interwencyjne 1 160 680,00 781 257,88 

Roboty publiczne 1 017 500,00 946 619,45 

Prace społecznie użyteczne 30 000,00 21 276,72 

Staże 2 178 581,60 2 041 874,75 

Środki na podjęcie 

działalności gospodarczej 
2 572 563,18 2 566 544,76 

Refundacja kosztów 

wyposażenia i doposażenia 

stanowisk pracy 

2 294 000,00 2 259 881,64 

Koszty dojazdu do pracy 123 360,74 39 144,82 

Bon zasiedleniowy 90 000,53 90 000,00 

Koszty badań lekarskich 2000,00 660,00 

KRUS 1000,00 0 

Ogółem: 9 552 720,57 8 820 935,83 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 
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W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wydatkował środki finansowe na 

poziomie 92,34%. 

Ponadto w 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku realizował zadania 

związane z działaniami zmierzającymi do złagodzenia negatywnych skutków, jakie wywołał 

stan epidemiczny, w działalności przedsiębiorców – działania w tym zakresie zostały 

przedstawione w Rozdziale III Raportu.  

 

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 których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Praca sezonowa 

wykonywana jest przez część roku, związana z określonym sezonem, tj. z właściwą porą 

roku, a zwłaszcza z warunkami atmosferycznymi. Dla charakterystyki pracy sezonowej 

kluczowe jest także pojęcie sezonu, które wyznacza czas trwania umowy o pracę. 

Ograniczony czas jej obowiązywania wynika bezpośrednio z właściwości danej pracy. 

Można więc określić zatrudnienie sezonowe jako zatrudnienie mające na celu wykonywanie 

prac, których występowanie lub nasilenie ma charakter okresowy, związany bezpośrednio 

z właściwościami pór roku. 

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w Wydziale ds. Zatrudniania 

Cudzoziemców Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku zarejestrowano 49 378 wniosków 

o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców. Rejestrację wniosków 

w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela: 

Tabela Nr 26 Ilość zarejestrowanych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową:  

MIESIĄC 

Ilość zarejestrowanych 

wniosków o wydanie 

zezwolenia na pracę  

sezonową w 2020 r. 

Ilość zarejestrowanych 

wniosków o  wydanie 

zezwolenia na pracę 

sezonową w 2021 r. 

Dynamika 

% 

styczeń 8 949 12 341 137, 9 

luty 8 375 8 442 100,8 

marzec 3 143 5 960 189, 6 

kwiecień 1 896 4 410 232, 6 

maj 7 936 4 969 62, 6 

czerwiec 4 659 3 728 80,0 

lipiec 2 706 2 114 78, 1 

sierpień 1 938  1 826 94, 2 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2348/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2348/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2348/1
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wrzesień 1 116 1 115 99, 9 

październik 591 514 87, 0 

listopad 502 979 195, 0 

grudzień 3 914 2 980 76, 1 

Ogółem 45 725 49 378 108, 0 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

Na uwagę zasługuje fakt, że największy napływ wniosków w 2021 roku miał miejsce 

w miesiącach od stycznia do kwietnia, gdzie ilość zarejestrowanych wniosków o wydanie 

zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca wzrosła dwukrotnie w stosunku do 2020 roku 

oraz w miesiącu listopadzie. Były to wnioski składane w celu uzyskania wizy dla 

cudzoziemców oraz wnioski dla cudzoziemców przebywających w Polsce, głównie 

w ramach ruchu bezwizowego. Natomiast od miesiąca maja następował stopniowy spadek 

liczby składanych wniosków. Analizując liczbę składanych wniosków jest ona większa  niż 

w 2020 roku, w którym liczba złożonych wniosków wyniosła 45 725. Jednak już w grudniu 

nastąpiło zwiększenie liczby składanych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę 

sezonową dla cudzoziemców, starających się o wydanie wizy na 2022 rok. Największy 

napływ wniosków w sprawie zatrudnienia cudzoziemców dotyczył pracodawców z terenu 

Miasta i Gminy Czerwińsk n/Wisłą, Gminy Załuski oraz Gminy Naruszewo. 

W 2021 roku w urzędzie zostało złożonych i zarejestrowanych 8 991 oświadczeń 

o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej. Ilość 

zarejestrowanych oświadczeń o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy 

sezonowej wygląda następująco: 

Tabela Nr 27 Ilość zarejestrowanych oświadczeń o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu 

wykonywania pracy sezonowej:  

MIESIĄC 

Ilość zarejestrowanych 

oświadczeń o zgłoszeniu 

się cudzoziemca w celu 

wykonywania pracy 

sezonowej w 2020 r. 

Ilość zarejestrowanych 

oświadczeń o zgłoszeniu 

się cudzoziemca w celu 

wykonywania pracy 

sezonowej w 2021 r. 

Dynamika 

% 

styczeń 9 9 100,0 

luty 49 73 155,0 

marzec 69 109 157,9 

kwiecień 201 1 064 529,3 

maj 3 180  2 896 91,06 

czerwiec 3 260 3 486 106,9 

lipiec 585 446 76,2 

sierpień 254 163 64,17 
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wrzesień 287 231 80,45 

październik 80 98 122,5 

listopad 15 12 80,0 

grudzień 1 4 400,0 

Ogółem 7 990 8 991 112,52 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

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

cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej zostało złożonych w miesiącach luty, 

marzec, kwiecień, gdzie ilość zarejestrowanych oświadczeń wzrosła pięciokrotnie 

w stosunku do 2020 roku, czerwiec i październik. Był to okres największego napływu 

cudzoziemców na teren Powiatu Płońskiego.  W omawianym okresie zostało wydanych 

13 085 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca.  

Tabela Nr 28 Ilość wydanych zezwoleń w poszczególnych miesiącach: 

MIESIĄC 

Ilość wydanych zezwoleń 

w celu wykonywania 

pracy sezonowej w 2020 

r. 

Ilość wydanych zezwoleń 

w celu wykonywania 

pracy sezonowej w 2021 

r. 

Dynamika 

% 

styczeń 49 21 42,85 

luty 80 74 92,5 

marzec 171 194 113,5 

kwiecień 383 1 209 315,6 

maj 2 061 3 131 155,9 

czerwiec 5 320 5 251 98,7 

lipiec 2 837 1 784  62,9 

sierpień 840 539 64,16 

wrzesień 704 484 68,75 

październik 317 285 89,9 

listopad 80 102 127,5 

grudzień 10 11 110,0 

Ogółem 12 852 13 085 101, 8 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

Z przedstawionych danych wynika, że najwięcej zezwoleń na pracę sezonową 

cudzoziemca wydanych zostało w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, 

w okresie największego zapotrzebowania na pracowników sezonowych. Liczba wydanych 

zezwoleń na pracę sezonową w 2021 roku jest wyższa niż ilość wydanych zezwoleń 

wydanych w 2020 roku, ze względu na większy napływ cudzoziemców na teren Powiatu 

Płońskiego. Największą liczbę zezwoleń Urząd wydał dla pracodawców z terenu Miasta 
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i Gminy Czerwińsk n/Wisłą, Gminy Załuski oraz Gminy Naruszewo. Ilość wydanych 

zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca wyniosła ponad 90% w stosunku do wszystkich 

wydanych zezwoleń w danym roku. W 2021 r. urząd wydał 36 159 decyzji umarzających 

postępowanie administracyjne w sprawie wydanych zaświadczeń o wpisie wniosku do 

ewidencji wniosków. 

Tabela Nr 29 Ilość wydanych decyzji administracyjnych o umorzeniu postępowania 

w poszczególnych miesiącach: 

 

MIESIĄC 

 

Ilość wydanych decyzji o 

umorzeniu postępowania 

w sprawie wniosku o 

wydanie zezwolenia na 

prace sezonową w 2020r. 

Ilość wydanych decyzji o 

umorzeniu postępowania 

w sprawie wniosku o 

wydanie zezwolenia na 

pracę sezonową w 2021r. 

Dynamika 

% 

styczeń 163 796 488,3 

luty 106 399 376,4 

marzec 48 288 600,0 

kwiecień 656 108 16,46 

maj 100 753 753,0 

czerwiec 83 343 413,2 

lipiec 2 891 5 882 203,4 

sierpień 5 187 12 724 245,3 

wrzesień 7 880 8 477  107,5 

październik 8 290 3 134 37,8 

listopad  2 964 1 865 62,92 

grudzień 1 475 1 390 94,23 

Ogółem 29 843 36 159 121,16 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

Dane zamieszczone w tabeli wskazują, że najwięcej decyzji w sprawie umorzenia 

postępowania o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej zostało 

wydanych w miesiącach od stycznia do marca oraz od maja do września – po okresie 

największego napływu pracowników sezonowych. Liczba wydanych decyzji w sprawie 

umorzenia postępowań administracyjnych jest większa o około sześć tysięcy decyzji niż 

w roku ubiegłym. Związane jest to z większym napływem pracowników sezonowych na 

teren Powiatu Płońskiego. 

Prawie wszystkie umorzenia wynikały z powodu niestawienia się cudzoziemca do 

podmiotu powierzającego wykonywanie pracy sezonowej. Tylko niewielka ich część była 

dokonana na wniosek pracodawcy. Ponadto zostało wydanych 8 uchyleń zezwoleń na pracę 

sezonową cudzoziemca na wniosek pracodawcy. Spośród wszystkich złożonych wniosków 
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wydano 16 odmów wydania zezwoleń na pracę sezonową ze względu na umieszczenie 

danych cudzoziemców w rejestrze osób niepożądanych, dla których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej był niepożądany oraz 86 odmów o wydanie zezwoleń na pracę 

sezonową ze względu na złożenie przez podmiot powierzający pracę wniosków dla pozoru. 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane 

przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji 

oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń 

uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na 

pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu. Okres 

wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 

12 miesięcy, niezależnie od liczby pracodawców powierzających mu pracę na podstawie 

oświadczenia. Przy zliczaniu okresów wykonywania pracy na podstawie oświadczenia pod 

uwagę brane są okresy, na jakie oświadczenie zostało zarejestrowane. 

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Powiatowy Urząd Pracy 

w Płońsku zarejestrował 8 615 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi. 

Tabela Nr 30 Ilość zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi:  

MIESIĄC 

Ilość oświadczeń 

o powierzeniu 

wykonywania pracy 

cudzoziemcowi 

wpisanych do ewidencji 

oświadczeń w  2020r. 

Ilość oświadczeń 

o powierzeniu 

wykonywania pracy 

cudzoziemcowi 

wpisanych do ewidencji 

oświadczeń w 2021r. 

Dynamika 

% 

styczeń 746 867 116,2 

luty 452 760 168,1 

marzec 436 659 151,1 

kwiecień 228 618 271,05 

maj 410 805 196,3 

czerwiec 514 767 149,22 

lipiec 749 746 99,6 

sierpień 624 1 270 203,5 

wrzesień 703 733 104,26 

październik 731 543  74,28 

listopad 444 435 97,97 

grudzień 715 409 92,11 
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Ogółem 6 752 8 615 127,59 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

Analizując liczbę wpisanych do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi, jest ona większa niż w 2020 roku, w którym liczba wpisów wyniosła 

6 752 oświadczenia. Spowodowane jest to rosnącym zainteresowaniem pracodawców 

prowadzących działalność gospodarczą zatrudnianiem cudzoziemców z terenu państw 

trzecich. 

Spośród złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy wydano 

16 decyzji administracyjnych o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń ze względu na wpisanie 

nieprawidłowego kodu PKD w oświadczeniach oraz 307 decyzji administracyjnych  

o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do 

ewidencji oświadczeń ze względu niedopełnienie przez pracodawców obowiązku 

wynikającego z art. 88 z ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy, 

gdzie starosta może wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli z okoliczności wynika, 

że oświadczenie zostało złożone dla pozoru, oświadczenie będzie wykorzystane przez 

cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot 

powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych 

z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom, w szczególności nie 

prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie 

pracy danemu cudzoziemcowi w danym okresie, w tym zawiesił działalność, został 

wykreślony z właściwego rejestru lub jego działalność jest w okresie likwidacji.  

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV- 2 i przejściem 

pracowników Wydziału ds. Zatrudniania Cudzoziemców na pracę zdalną od dnia 

01.01.2021 r. do odwołania zawieszono przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na 

pracę sezonową cudzoziemca i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi w wersji papierowej. Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz inne 

dokumenty w sprawie zatrudniania cudzoziemców były przyjmowane w formie 

elektronicznej. 

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 20.11.2021 r. liczba złożonych dokumentów 

w sprawie zatrudniania cudzoziemców za pomocą portalu praca.gov.pl wyniosła 

82 343 dokumenty. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 
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cudzoziemca lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi poprzez 

portal praca.gov.pl daje możliwość szybszego jego rozpatrzenia, a co za tym idzie szybsze 

wydanie zezwolenia na pracę sezonową, zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji 

wniosków w sprawie pracy sezonowej lub wpisu do ewidencji oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi bez konieczności osobistej wizyty wnioskodawcy 

w Urzędzie. Poprzez panującą w dalszym ciągu w kraju pandemię Powiatowy Urząd Pracy 

w Płońsku będzie kontynuował przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę 

sezonową cudzoziemców, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

oraz innych dokumentów w sprawie zatrudniania cudzoziemców w formie elektronicznej 

 

 Powiatowa Rada Rynku Pracy  

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wykonuje obsługę administracyjną Powiatowej 

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

doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.  

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. odbyło się pięć 

posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy. Tematami poszczególnych posiedzeń było m.in.: 

1) w dniu 28.01.2021 r.: 

 Podział środków Funduszu Pracy na rok 2021. 

 Plan pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy na rok 2021. 

 Plan szkoleń na 2021 r. dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku. 

2) w dniu 31.03.2021 r.: 

 Plan Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku na rok 2021 r. 

3) w dniu 10.06.2021 r.: 

 Sprawozdanie z realizacji zadań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. 

 Analiza nadzoru instalacyjnego za 2020 r. w zakresie decyzji wydanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. 

 Podział środków Funduszu Pracy przyznanych zgodnie z algorytmem w 2021 r. 

 Bieżąca działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku. 

4) w dniu 13.09.2021 r.: 

 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 
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kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej 

działalności. 

 Sprawozdanie z realizacji szkoleń i przekwalifikowań bezrobotnych oraz KFS. 

 Ocena realizacji programów EFS. 

 Przesunięcie środków Funduszu Pracy przyznanych zgodnie z algorytmem w 2021 r. 

5) w dniu 10.12.2021 r.: 

 Informacja z przebiegu robót publicznych, prac społecznie użytecznych i prac 

interwencyjnych zorganizowanych w 2021 r. 

 Zwolnienia grupowe za trzy kwartały 2021 r. 

 Informacja dotycząca organizacji staży u pracodawców w 2021 r. 

 Aktualny stan załatwiania spraw w Wydziale ds. Cudzoziemców. 

 

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku podejmował szereg działań, które 

miały charakter wspomagający podstawową działalność oraz świadczenie usług na rzecz 

klientów urzędu: 

 zmodernizowano zasoby sprzętowe będące w posiadaniu urzędu, 

 podniesiono poziom zabezpieczeń systemowych,  

 wzmocniono ochronę danych osobowych gromadzonych w Urzędzie, 

 na bieżąco organizowano szkolenia kadry pracowniczej, 

 usprawniono obsługę poprzez rozpropagowanie na szeroką skalę wysyłki dokumentów 

w formie elektronicznej. 
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VI ZADANIA INWESTYCYJNE  

 

W ramach działalności inwestycyjnej Powiatu Płońskiego w roku 2021 zostały 

zrealizowane, były w trakcie realizacji, bądź też zaplanowano do wykonania w przyszłych 

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

pomocy społecznej oraz obiektów użyteczności publicznej. 

Zgodnie z przyjętym budżetem na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową 

zostały zrealizowane poniższe inwestycje: 

1) Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku (okres realizacji od 

2017 do 2023). Łączna wartość projektu 11 816 491,00 zł. 23 października 2020 roku 

Powiat Płoński podpisał umowę o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach programu ,,Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej 

infrastruktury sportowej" – edycja 2020 w wysokości 4 500 000,00 zł. Rozstrzygnięto 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego wyłoniono 

wykonawcę robót budowlanych. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru 

w branżach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.  

W ramach zadania wybudowana zostanie pełnowymiarowa hala sportowa, tj. obiekt 

posiadający pomieszczenie jednoprzestrzenne o następujących gabarytach: 

 wymiarach poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów 

lub innych stałych przeszkód konstrukcji, bądź wyposażenia stałego niebędącego 

wyposażeniem sportowym: długość 44 m x szerokość 27 m, co umożliwiać będzie 

rozgrywki piłki siatkowej, koszykówki, tenisa, itp. z zachowaniem regulacji 

umożliwiających przeprowadzenie rozgrywek rangi mistrzowskiej lub 

ogólnopolskiej; 

 wysokość pomieszczenia w najniższym punkcie 7,01 m – liczona od wykończonej 

płaszczyzny posadzki do najniższego elementu konstrukcji dachu. 

Wymiary budynku hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno – szatniarskim: długość 

77,97 m x szerokość 44,98 m. 

Zakres robót obejmować będzie m.in.: 

 rozbiórkę istniejących obiektów, 

 właściwe przygotowanie gruntu pod wykonanie fundamentów obiektu, 

 budowa hali wraz z łącznikami (m.in. roboty fundamentowe, izolacje podziemne, 

konstrukcja żelbetowa, konstrukcja stalowa, roboty murowe, warstwy 
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podposadzkowe, pokrycie dachowe, stolarka i ślusarka, elewacja, platformy, roboty 

wykończeniowe), 

 wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych (instalacja wodociągowa, instalacja 

sanitarna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji, instalacje 

elektryczne wewnętrzne, instalacje teletechniczne), 

 budowa przyłącza wodociągowego, 

 budowa kanalizacji sanitarnej, 

 budowa kanalizacji deszczowej, 

 budowa przyłącza centralnego ogrzewania, 

 dostawa i montaż wyposażenia stałego oraz dostawa wyposażenia ruchomego 

(m.in. tablica wyników, kosze z obręczami i tablicami, bramki, słupki wraz z siatką 

i stanowiskiem sędziowskim do siatkówki, drabinki gimnastyczne, piłkochwyty, 

ławeczki gimnastyczne, szafki ubraniowe, piłki: koszykowe, siatkowe, ręczne, nożne 

halowe, lekarskie; skrzynię i odskocznię gimnastyczną, kozła gimnastycznego, 

równoważnię, materace gimnastyczne, stoły do tenisa stołowego, zestaw do 

unihokeja i inne niezbędne dodatki do gier zespołowych), 

 dostawa i montaż stojaków rowerowych. 

Wydatki związane z realizacją inwestycji w 2021 roku wyniosły łącznie 2 489 148,53 zł. 

W 2022 roku ogłoszone ma zostać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

na wykonanie dróg dojazdowych oraz ciągów komunikacyjnych do budynku 

nowobudowanej Hali Sportowej wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu 

wokół budynku. 

 

2) Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

w Powiecie Płońskim. (okres realizacji od roku 2020 do roku 2023). Łączna wartość 

projektu wraz z dofinansowaniem – 5 493 245,04 zł. 

W 2021 roku zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, na podstawie Programów Funkcjonalno-Użytkowych, wraz 

z załącznikami (tj. audytami energetycznymi budynków, ślepych kosztorysach 

inwestorskich) dla: 

Część 1: Głęboka termomodernizacja budynku oświatowego – Centrum Kształcenia 

Zawodowego nr 1 w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 8. W zakres przewidzianych prac 

będą wchodziły takie roboty jak:  
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 Docieplenie ścian fundamentowych i cokołu oraz ścian zewnętrznych, 

 Docieplenie stropodachu, 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 

 Wymiana bram garażowych, 

 Roboty remontowe wewnątrz pomieszczeń, 

 Modernizacja wentylacji mechanicznej, 

 Modernizacja systemu klimatyzacji, 

 Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego jednofunkcyjnego o drugą funkcję na 

potrzeby wentylacji, 

 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, 

 Wymiana instalacji oświetleniowej, 

 Montaż instalacji fotowoltaicznej, 

 Wymiana rozdzielni elektrycznej, 

 Zasilanie nowoprojektowanych urządzeń, 

 Wymiana instalacji odgromowej. 

Część 2: Głęboka modernizacja budynku oświatowego – Zespołu Szkół nr 2 im. Leona 

Rutkowskiego w Płońsku: na działce nr ewid. 1347 położonej w Płońsku przy ulicy księdza 

Jerzego Popiełuszki 14. Zakres prac w ramach zadania ogranicza się do budynku głównego 

oraz części budynku Starostwa zajmowanego przez pomieszczenia szkoły. W zakres 

przewidzianych prac będą wchodziły takie roboty jak: 

 Docieplenie ścian przy gruncie z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej, 

 Docieplenie ścian ponad gruntem, 

 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, 

 Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, 

 Wymiana pokrycia dachu, 

 Remont schodów zewnętrznych, 

 Remont kominów nad dachem, 

 Modernizacja węzła ciepłowniczego, 

 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, 

 Wymiana oświetlenia wbudowanego, 

 Wymiana instalacji odgromowej, 

 Montaż instalacji fotowoltaicznej, 
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 Remont pomieszczeń w segmencie B (wymiana instalacji elektrycznej, wykładzin 

podłogowych, balustrad na klatce schodowej, roboty malarskie). 

W dniu 21.10.2021 r. podpisana została Umowa na opracowanie ww. dokumentacji na 

kwotę 195 570,00 zł. Na podstawie opracowania w 2022 roku zostanie przeprowadzone 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz nadzór 

inwestorski. 

 

3) Budowa boiska do siatkówki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Jońcu Inwestycja jednoroczna, realizowana w 2021 roku. Łączna wartość projektu 

128 470,46 zł. 

W 2021 roku zlecono w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz wykonanie robót budowlanych za łączną kwotę 77 970,46 zł, swoim 

zakresem obejmujących: 

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

- wykonanie drenażu wraz ze studnią chłonną, 

- wykonanie podbudowy naturalnej pod boisko do siatkówki, 

- wykonanie chodnika,  

- wykonanie terenu zielonego, 

- wyposażenie boiska do siatkówki. 

Wykonanie podbudowy poliuretanowej oraz nawierzchni poliuretanowej pod boisko do 

siatkówki wraz z malowaniem linii (w kwocie 56 580,00 zł) zostało sfinansowane przez 

Fundację Formika Dzieciom na podstawie zawartego porozumienia. 

W ramach zadania wykonano również roboty o wartości 47 500,00 zł swoim zakresem 

obejmujące: 

 rozebranie istniejącego ogrodzenia,  

 wykonanie nowego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych na podmurówce betonowej 

wraz z nową bramą wjazdową, 

 montaż piłkochwytu od strony zachodniej wykonanego boiska, 

 montaż piłkochwytu od strony wschodniej wykonanego boiska, 

 oraz zlecono nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – 3 000,00 zł. 
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4) Strefa Radości przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku. 

Inwestycja jednoroczna, realizowana w 2021 roku. Łączna wartość projektu 

199 070,00 zł. 

W 2021 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej – 1 500,00 zł, 

nadzór inwestorski za kwotę 2 000,00 zł oraz roboty budowlane w zakresie budowy placu 

zabaw oraz ścieżki sensorycznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Płońsku, wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych oraz zagospodarowaniem 

terenu – 195 570,00 zł. 

Zadania polegające na budowie „Strefy Radości przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Płońsku” to urządzenie placu zabaw oraz ścieżki sensorycznej na terenie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku. 

Zakres prac objął: 

1) budowę placu zabaw: 

a) wydzielenie nawierzchni placu, 

b) wykonanie nawierzchni z piasku, 

c) dostawę i montaż urządzeń: 

 Plac zabaw Orient,  

 Huśtawka Kwartet z 2 siedzeniami prostymi i bocianim gniazdem 1 szt., 

 Gniazdo 1 szt., 

 Siedzisko Proste 2 szt., 

 Ważka integracyjna 1 szt., 

 Karuzela tarczowa 1 szt., 

 Bujak 3D 2 szt., 

 Piaskownica polimerowa 1 szt., 

 Ławka 2 szt., 

 Ławki łukowe 4 szt., 

 Kosz na śmieci 1 szt., 

 Tablica informacyjna 1 szt. 

2) budowa ścieżki sensorycznej objęła dostawę i montaż niżej wymienionych urządzeń: 

 Bliźniacze lustra 1 szt., 

 Ksylofon 1 szt., 

 Panel muzyczny 1 szt., 

 Armata powietrzna 1 szt., 
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 Peryskop 1 szt., 

 Eko-memory 1 szt., 

 Ściana do pisania 1 szt. 

Na realizację zadania otrzymano darowiznę z Fundacji ORLEN w kwocie 161 000,00 zł. 

 

5) Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku (okres realizacji 

od 2021 do 2023). Łączna wartość projektu 1 475 000,00 zł. 

W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej 

i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego za kwotę 54 120,00 zł. W skład kompleksu wejdą: 

1) bieżnia okrężna 3-torowa o długości toru 270,00 m wykonana z nawierzchni 

poliuretanowej wraz z 4-torową bieżnią prostą o długości biegu 100 m 

2) zeskocznia wypełniona piaskiem, z zainstalowaną przed zeskocznią belką do skoku 

w dal, 

3) skocznia do skoku w dal z zeskocznią o całkowitych wymiarach wraz z łapaczami 

piasku 3,87m x 8,56m, 

4) skocznia do skoku wzwyż o wymiarach pola pod zeskok 4 m x 6m oraz promieniu 

rozbiegu 15,0m, 

5) boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach całkowitych 

33,68m x 64,83m wraz z ogrodzeniem po obwodzie w wysokości 4m oraz 

piłkochwytami o wysokości 6m, 

6) boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15m x 24m wykonane z nawierzchni 

poliuretanowej wraz z ogrodzeniem oraz piłkochwytami,  

7) rzutnia do pchnięcia kulą, 

8) strefa street workout, 

9) budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii kontenerowej, 

10) wyposażenie stałe i ruchome niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

kompleksu sportowego,  

11) oświetlenie obiektu, 

12) odwodnienie liniowe projektowanych nawierzchni, 

13) dojścia do zaprojektowanej bieżni z kostki brukowej, dojścia do boisk wewnątrz 

bieżni z nawierzchni syntetycznej,  

14) ogrodzenie terenu kompleksu sportowego. 
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W 2022 roku złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu 

Sportowa Polska. Zakładany termin wykonania robót budowlanych to lata 2022-2023. 

 

6) Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława 

Staszica w Płońsku przy ul. Henryka Sienkiewicza 8. 

Inwestycja jednoroczna, realizowana w 2021 roku. Łączna wartość projektu 

165 969,26 zł. 

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach 

Konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2021”. W 2021 roku zrealizowano dostawę, 

montaż i uruchomienie strzelnicy – 144 000,00 zł, dostosowanie pomieszczeń (zakup 

materiałów budowlanych, wykładziny, montaż rolet antywłamaniowych, zakup szafy na 

broń – 20 747,83 zł. W ramach zadania zakupiono: 

1) Oprogramowanie w wersji przeznaczonej do strzelania z replik laserowych 

zawierająca cztery tory strzeleckie, 

2) System szkolno-treningowy do broni strzeleckiej zapewniający bardzo szeroki 

zakres rejestracji oraz oceny prowadzonych ćwiczeń i strzelań, 

3) Projektor multimedialny, rzutnik, 

4) Ekran projekcyjny, 

5) Kamerę rejestrującą punkt trafienia, 

6) Rzutnik z uchwytem, 

7) Komputer laptop, 

8) System nagłośnieniowy, 

9) Drukarkę laserową, 

10) Laserowe repliki broni krótkiej Glock/Beretta o zbliżonej wadze i zgodnych 

wymiarach z oryginałem – 4 szt., 

11) Laserową replikę broni długiej M4/MP5/AK/G36 CM/UMAREX o zbliżonej wadze 

i zgodnych wymiarach z oryginałem – 4 szt., 

12) Opakowania transportowe kabury, pasy nośne i futerały na powyższy sprzęt, 

13) Szafę pancerną do przechowywania broni. 

 

7) Remont pomieszczeń parteru budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy 

ul. Płockiej 39 (okres realizacji od roku 2021 do roku 2023). Łączna wartość projektu 

251 823,99 zł. 
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W 2021 roku zrealizowano roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń 

biurowych, sanitarnych, składowania akt, serwerowni oraz ciągów komunikacyjnych 

zlokalizowanych na pierwszej kondygnacji budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku 

za kwotę 184 377,82 zł. 

Ponadto w ramach realizacji zadania wydatkowane były środki na: 

nadzór inwestorski – 5 765,00 zł, 

konserwację systemu kolejkowego – 558,42 zł, 

zakup wyposażenia (krzesła, stoliki, tablice, sofa) – 17 282,75 zł. 

projekt aranżacji pomieszczeń I piętra – 9 840,00 zł. 

 

8) Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa 

Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (okres realizacji od roku 2019 do roku 

2022). Łączna wartość projektu 1 050 000,00 zł. 

W 2021 roku rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

w ramach którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania 

zostaną wykonane prace związane między innymi z: 

 wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej na ścianach, 

 wykonaniem izolacji termicznej ze styropianu XPS na całej wysokości ścian 

fundamentowych, 

 wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej od środka, 

 wykonaniem przepony poziomej w celu odcięcia dostępu wody do pomieszczeń 

piwnic przez ściany konstrukcyjne, 

 likwidacją okien w pomieszczeniach piwnic i doświetleń w poziomie terenu, 

 wykonaniem izolacji poziomej we wszystkich pomieszczeniach w poziomie piwnic 

na nowych podkładach betonowych, 

 wykonaniem tynków renowacyjnych, 

 odprowadzeniem wód deszczowych z części rur spustowych za pomocą przyłącza 

i instalacji zewnętrznej deszczowej do kanalizacji deszczowej, 

 wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej, 

 wykonaniem ogrzewania pomieszczeń piwnicznych poprzez wykonanie nowej 

instalacji zasilającej projektowane grzejniki w przestrzeni piwnic, 

 rozbiórką nieczynnych instalacji w przestrzeni piwnicy, 

 remontem wewnętrznej instalacji elektrycznej, 
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 remontem schodów wejściowych. 

W 2021 roku zrealizowano roboty budowlane na kwotę 122 200,00 zł. Ponadto 

wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji 

elektrycznej – 4 305,00 zł oraz nadzór inwestorski nad wykonanymi robotami – 

1 987,00 zł. 

 

9) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół 

w Raciążu na pomieszczenia biurowe (okres realizacji 2021 – 2022). Łączna wartość 

projektu 280 000,00 zł. 

W 2021 roku na podstawie sporządzonej ekspertyzy ppoż. zlecono opracowanie 

kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy 

i zmiany sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Raciążu na 

pomieszczenia biurowe. 

W ramach umowy zostanie opracowana dokumentacja projektowa wraz z ekspertyzą 

techniczną, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wartość umowy to kwota 13 000,00 zł. Na podstawie opracowanej dokumentacji 

w 2022 roku zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.  

 

10) Zagospodarowanie terenów zielonych przy obiektach użyteczności publicznej. 

Łączna wartość projektu 165 884,76 zł. 

W 2021 roku zrealizowano usługę urządzenia zieleni przy ciągach pieszo-jezdnych oraz 

nasadzeń uzupełniających na ulicy Płockiej w Płońsku – 126 904,86 zł; usługa 

urządzenia zieleni na rondzie im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Płońsku – 38 979,90 zł. Na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 

135 000,00 zł ze środków znaczonych na ochronę środowiska. Środki własne powiatu 

30 884,76 zł. 

 

11)  Projekt „Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie 

płońskim” (okres realizacji 2019-2021). Łączna wartość projektu 1 209 699,60 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 
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dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miasto Raciąż. 

W 2021 roku środki wydatkowano na: 

 zadania Partnera – 72 645,06 zł; 

 przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla dzieci i młodzieży przebywających 

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodziców zastępczych i dla dzieci 

i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej wraz z dziećmi biologicznymi, 

przeprowadzenie szkoleń dla wychowawców placówek opiekuńczo-

wychowawczych w Płońsku – 279 089,95 zł; 

 wynagrodzenia osobowe pracowników i składki do nich naliczane – 16 154,95 zł; 

 zakup materiałów i promocję projektu – 37 830,95 zł. 

 

12)  Projekt ,,Jak uczyć żeby nauczyć - dobre metody nauczania języka angielskiego - 

intensywne szkolenia" (okres realizacji od roku 2020 do roku 2021). Łączna wartość 

projektu 120 166,77 zł. 

Projekt realizowany w ramach programu Edukacja w partnerstwie ze szkołą 

Teakniskolinn z Reykjaviku. W ramach zadania poniesiono wydatki na podróż trenerów 

z Islandii – 5 384,83 zł, zakup usług zakwaterowania, wyżywienia, transportu, najmu sal 

wykładowych, cateringu podczas szkoleń, obsługi informatycznej – 85 947,18 zł, 

wynagrodzenie trenerów – 23 326,79 zł, wykonanie materiałów promocyjnych 

i szkoleniowych – 5 459,97 zł, ubezpieczenie – 48,00 zł. 

Projekt został zrealizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy 

Powiatem Płońskim a Tækniskólann, Skólavörðuholt, Reykjavík, Iceland. Termin 

realizacji od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.10.2021 r. 

Intensywne szkolenia były skierowane do nauczycieli języka angielskiego oraz kadry 

zarządzającej szkół powiatowych. Wzięło w nich udział 31 osób, w tym 5 osób z kadry 

zarządzającej. Zajęcia były prowadzone przez 5 trenerów, którzy gościli w Płońsku od 

19 do 25 września 2021 r. Poza prowadzeniem szkoleń i warsztatów odwiedzili 

wszystkie szkoły biorące udział w projekcie. Mieli okazję zapoznać się z bazą lokalową, 

wymienić doświadczenia i spostrzeżenia. 

W trakcie trwania projektu pięciu ekspertów ze szkoły partnerskiej w dniach 20 - 24 

września 2021 r. przeprowadziło szkolenia w formie wykładów, warsztatów i prezentacji 

w zakresie metod nauczania leksyki, gramatyki, fonetyki i czytania za zrozumieniem. 
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Zajęcia były prowadzone wyłącznie w języku angielskim z wykorzystaniem 

nowoczesnych metod i technik multimedialnych. Uczestnicy mieli możliwość porównać 

efekty metod stosowanych w Polsce oraz Islandii. W trakcie wykładów nauczyciele 

naszych szkół mieli możliwość poznać metody i formy pracy islandzkich nauczycieli 

z uczniami ze specjalnymi potrzebami. Przedstawiono również autorski program 

nauczania języka angielskiego dla uczniów zdolnych. 

22 września 2021 r. odbyły się lekcje pokazowe z uczniami z pięciu szkół biorących 

udział w projekcie. Były to interaktywne warsztaty w formie pracy grupowej, podczas 

której uczniowie mieli przygotować prezentacje multimedialne na temat atrakcji 

turystycznych Islandii. Nasza młodzież znalazła uznanie w oczach trenerów wykazując 

się doskonałą znajomością języka i niezwykłą komunikatywnością. 

Goście w trakcie pobytu odwiedzili Płock, Ciechanów, Opinogórę oraz Warszawę. 

Realizację projektu zakończono uroczystą kolacją podsumowującą. 

Łączna wartość projektu wyniosła 120 316,00 złotych, w tym 85% dofinansowania 

w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz 15% z budżetu państwa. 

 

13)  Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Karolinowie (okres realizacji od 

roku 2019 do roku 2023). Łączna wartość projektu – 2 719 213,11 zł. 

W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej    

programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Powiat Płoński w dniu 26 listopada 2021 r. 

złożył wniosek o dofinansowanie na kwotę 2 719 213,11 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 z niepełnosprawnością. W związku z nowymi 

wymaganiami wnioskodawców w 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji 

projektowej za kwotę 19 999,80 zł niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę 

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Karolinowie. 

 

14)  Zakup samochodu osobowego „Mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych 

w Powiecie Płońskim (okres realizacji od roku 2021 do roku 2022). Łączna wartość 

projektu 197 350,00 zł. 

W 2021 roku Powiat Płoński pozyskał dofinansowanie w kwocie 105 000,00 zł ze 

środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III 
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w obszarze D na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowego „Mikrobus” do 

przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim”. 

W ramach zadania zakupione zostanie auto do transportu osób z niepełnosprawnością, 

z dźwignią do transportu osób na wózkach. Pojazd będzie przewoził podopiecznych 

Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy w ramach prowadzonej przez PŚDS 

działalności. Pojazd typu mikrobus pozwoli na realizację działań Ośrodka i wspieranie 

podopiecznych ŚDS w dotarciu na zajęcia.   

W 2021 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

zakup samochodu, ale z powodu braku ofert zostało ono unieważnione. W celu 

dokonania zakupu w 2022 roku postępowanie zostanie ogłoszone ponownie. 

 

15) Zakup wykładziny dywanowej do zabezpieczenia podłogi w sali gimnastycznej 

w I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.  

Na ten cel w 2021 roku w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 

15 989,51 zł  – na potrzeby szkoły została zakupiona wykładzina dywanowa w panelach, 

do zabezpieczenia podłogi w sali gimnastycznej podczas organizacji egzaminów 

i uroczystości szkolnych.  

 

 Przyznane środki finansowe 

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 3052W Wrońska – Omięciny – Joniec – 

w ramach płatności końcowej wpłynęła kwota 32 147,73 zł. 

 

2) Pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 130 000,00 zł 

na utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława 

Staszica w Płońsku przy ul. Henryka Sienkiewicza 8.  

 

3) Pozyskano darowiznę z Fundacji ORLEN w kwocie 161 000,00 zł na budowę Strefy 

Radości przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku. 

 

4) Otrzymano dofinansowanie z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 

1 500 000,00 zł na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku. To 
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pierwsza z trzech rocznych transz dofinansowania przyznanego na to zadanie o łącznej 

kwocie 4,5 mln zł. 

 

Powiat Płoński w 2021 roku realizował 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 (przebudowa i remonty nawierzchni bitumicznych):  

Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą 

1) Remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek 

Odcinek od km 8+700 do km 10+356 o długości 1,66 km (rok 2021/2022) 

Wartość zadania: 462 273,16 zł (etap I – 226 831,58 zł) 

Finansowanie: 

Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisła: 113 416,00 zł 

Środki Powiatu: 113 415,58 zł 

2) **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo – Przybojewo (rok 2022) 

Odcinek od km 0+000 do km 3+053,44 o długość 3,05 km  

Wartość inwestycji: 8 000 000,00 zł 

Finansowanie: 

Dofinansowanie zewnętrzne: Polski Ład – 7 600 000,00 zł 

Wkład własny: 400 000,00 zł 

Rozliczenie po zakończeniu zadania. 

Gmina Raciąż 

1) Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory – Koziebrody – 

Raciąż 

Odcinek od km 2+870 do km 3+990 o długości 1,12 km.(rok 2021/2022) 

Wartość zadania: 345 721,52 zł (etap I – 172 860,76 zł) 

Finansowanie: 

Gmina Raciąż:  60 000,00 zł 

Środki Powiatu: 112 860,76 zł 

2) Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo 

Odcinek od km 3 + 175 do km 3 + 675 o długości 0,50 km (rok 2021/2022) 

Wartość zadania: 144 965,58 zł (etap I – 72 187,59 zł) 

Finansowanie: 

Gmina Raciąż:  30 000,00 zł 
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Środki Powiatu: 42 187,59 zł 

3) Remont drogi powiatowej nr 4639W Krzeczanowo - Kodłutowo 

Odcinek od km 0+000 do km 1+370 o długości 1,37 km (rok 2021/2022) 

Wartość zadania: 342 197,84 zł (etap I – 179 877,67 zł) 

Finansowanie: 

Gmina Raciąż: 70 000,00 zł 

Środki Powiatu: 109 877,67 zł 

Gmina Naruszewo  

1) Remont drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo – 

do drogi nr 570 

Odcinek od km 7+620 do km 9+310 o długości 1,69 km (rok 2021/2022) 

Wartość zadania: 488 469,40 zł (etap I – 244 911,20 zł) 

Finansowanie: 

Gmina Naruszewo: 122 455,00 zł 

Środki Powiatu: 121 779,00 zł 

Gmina Załuski 

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Kamienica – Strzembowo – do 

drogi nr 570 (rok 2021) 

Odcinek od km 1+210 do km 4+060 o długość odcinka: 2,85 km  

Wartość inwestycji: 1 833 597,14 zł 

Finansowanie: 

Dofinansowanie zewnętrzne: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 100 158,28 zł  

Gmina Załuski: 123 000,00 zł 

Środki Powiatu: 610 438,86 zł  

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki  – Kamienica – Strzembowo – do 

drogi nr 570 – roboty uzupełniające (rok 2021) 

Odcinek od km 1+060 do km 1+210 oraz km 4+336 do km 5+200 o długości 1,01 km  

Wartość inwestycji: 680 223,46 zł 

Finansowanie: 

Środki Powiatu: 680 223,46 zł  

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki  – Kamienica – Strzembowo – do 

drogi nr 570 – Etap II (rok 2022) 

Odcinek od km 0+000 do km 1+060 o długość 1,06 km  

Wartość inwestycji: 796 051,22 zł 
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Finansowanie: 

Dofinansowanie zewnętrzne: Rezerwa Ogólna z Budżetu Państwa – 680 474,00 zł  

Wkład własny: 115 577,22 zł  

Rozliczenie po zakończeniu zadania. 

4) Remont drogi powiatowej nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice 

Odcinek od km 5+550 do km 6+180  o długości 0,63 km (rok 2021/2022) 

Wartość zadania: 196 003,20 zł (etap I – 98 001,60 zł) 

Finansowanie: 

Gmina Załuski: 49 001,00 zł 

Środki Powiatu: 49 001,60 zł 

Gmina Dzierzążnia 

1) Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów 

(rok 2021) 

Odcinek od km 1 + 900 do km 5 + 100 o długość odcinka: 3,20 km  

Wartość inwestycji: 1 285 314,95 zł 

Finansowanie: 

Dofinansowanie zewnętrzne: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 771 188,97 zł  

Gmina Dzierzążnia: 200 000,00 zł 

Środki Powiatu: 314 125,98 zł  

2) Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów 

(rok 2022) 

Odcinek od km 7 + 720 do km 9 + 320 o długość odcinka: 1,60 km  

Wartość inwestycji: 847 815,63 zł  

Wkład własny: 847 815,63 zł 

Finansowanie: 

Gmina Dzierzążnia: Rozliczenie po zakończeniu zadania 

Środki Powiatu: Rozliczenie po zakończeniu zadania 

Gmina Baboszewo 

1) Remont ronda w m. Baboszewo na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3021W 

Płońsk – Raciąż, 3026W Baboszewo - Rzewin – Polesie i 3029W Baboszewo - 

Bożewo – Szapsk (rok 2020/2021) 

Wartość zadania : 256 817,85 zł 

Finansowanie: 

Gmina Baboszewo: 100 500,00 zł 
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Środki Powiatu: 156 317,85 zł 

2) Remont drogi powiatowej nr 3028W Baboszewo - Dłużniewo 

Odcinek od km 0+875 do km 2+785 o długości 1,91 km (rok 2021/2022) 

Wartość zadania: 613 807,40 zł (etap I – 297 395,80 zł) 

Finansowanie: 

Gmina Baboszewo: 148 698,00 zł 

Środki Powiatu: 148 697,80 zł 

Gmina Joniec 

1) Remont drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec 

Odcinek od km 4+890 do km 5+890  o długości 1,00 km (rok 2021/2022) 

Wartość zadania: 314 634,00 zł (etap I – 157 317,00 zł) 

Finansowanie: 

Środki Powiatu: 157 317,00 zł 

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec – Sobieski – Kołoząb 

(rok 2021/2022) 

Odcinek od km 0+888 do km 3+100 o  długość 2,21 km  

Wartość inwestycji: 2 525 831,08 zł 

Finansowanie: 

Dofinansowanie zewnętrzne: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 

900 000,00 zł 

Wkład własny: 1 625 831,08 zł 

Rozliczenie po zakończeniu zadania. 

3) **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048W Królewo - Miszewo (rok 2022) 

Odcinek od km 0+000 do km 1+937,50 o długość 1,94 km  

Wartość inwestycji: 2 000 000,00 zł 

Finansowanie: 

Dofinansowanie zewnętrzne: Polski Ład – 1 900 000,00 zł 

Wkład własny: 100 000,00 zł 

Rozliczenie po zakończeniu zadania. 

Miasto Płońsk 

1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Płońsku 

na ul. Mikołaja Kopernika na drodze powiatowej nr 3075W oraz drodze gminnej 

(rok 2021) 

Wartość zadania: 312 203,75 zł 
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Finansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 211 330,48 zł 

Środki Powiatu: 100 873,27 zł 

2)  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia 

dla pieszych w Płońsku na ul. Sienkiewicza na drodze nr 3080W (rok 2021/2022) 

Wartość inwestycji: 271 780,80 zł 

Finansowanie: 

Dofinansowanie zewnętrzne: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 191 101,39 zł  

Środki Powiatu: 80 679,41 zł  

Miasto Raciąż 

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo - Drozdowo – Raciąż (parking) 

Długość odcinka: Przedmiotowy odcinek ma swój początek w km 12+974,35 

w pobliżu zjazdu publicznego na automyjnię natomiast koniec w km 13+041,00 

w pobliżu zjazdu publicznego do Zespołu Szkół w Raciążu (rok 2021) 

Wartość zadania: 101 352,68 zł 

Finansowanie: 

Środki Powiatu: 101 352,68 zł 

Gmina Nowe Miasto 

1) Remont drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto  

Odcinek od km 10+500 do km 12+690 o długości 2,19 km (rok 2021/2022) 

Wartość zadania: 634 507,31 zł (etap I – 300 734,51 zł) 

Finansowanie: 

Gmina Nowe Miasto: 150 367,00 zł 

Środki Powiatu: 150 367,50 zł 

Gmina Baboszewo (0,70 km) i Gmina Raciąż (0,77 km)  

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo – Bożewo - Szapsk (rok 2021) 

Odcinek od km 8+618 do km 10+092 o długość 1,47 km  

Wartość inwestycji: 899 340,60 zł 

Finansowanie: 

Dofinansowanie zewnętrzne: Urząd Marszałkowski - Dotacja ze środków 

związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 100 000,00 zł   

Finansowanie: 

Gmina Baboszewo: 192 000,00 zł 

Gmina Raciąż: 208 000,00 zł 

Środki Powiatu: 399 340,60 zł 
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Gmina Raciąż (0,9 km) i Miasto Raciąż (0,8 km) 

1) **Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 3014W Raciąż-

Radzanów-Liberadz (rok 2021/2022) 

Odcinek od km 0+500 do km 2+200 o długość 1,70 km  

Wartość inwestycji: 3 000 000,00 zł 

Finansowanie: 

Dofinansowanie zewnętrzne: Polski Ład – 2 850 000,00 zł 

Wkład własny: 150 000,00 zł 

Rozliczenie po zakończeniu zadania. 

Podsumowanie: 

** Powiat otrzymał dofinansowanie w 2021 roku z terminem realizacji w 2022 roku na 

drogi powiatowe o łącznej długości 8,90 km.  

Łączna wartość inwestycji 15 797 611,88 zł, w tym: 

 dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg – 191 101,39 zł, 

 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  – 900 000,00 zł, 

 dofinansowanie – Polski Ład – 12 350 000,00 zł, 

 wkład własny – 2 356 510,49 zł. 

W 2021 roku powiat złożył wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych 

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z terminem realizacji w 2022 roku, na 

zadania: 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody – 

Raciąż od km 2 + 243,19 do km 2 + 869,00 o długości 0,63 km (od  szkoły podstawowej 

w kierunku m. Raciąż), który przebiega przez teren gminy Raciąż.  

Szacunkowa wartość przebudowy przedmiotowej drogi powiatowej wynosi 

846 838,80 zł. 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W od drogi (Raciąż - Radzanów) - Szczepkowo - 

Unieck od km 0 + 000 do km 2 + 700,52 o długości 2,70 km, który przebiega przez teren 

gminy Raciąż. 

Szacunkowa wartość przebudowy przedmiotowej drogi powiatowej wynosi 

7 598 939,26 zł. 

W ramach zadań inwestycyjnych Zarząd Powiatu Płońskiego zdecydował 

o przygotowaniu dokumentacji technicznych, map podziałowych oraz dokumentów 

niezbędnych do uzyskania decyzji na realizację inwestycji dla następujących zadań: 



127 
 

 Rozbudowa  drogi  powiatowej  nr 3032W Arcelin – Jarocin – Galomin.  

Długość odcinka 1,90 km.  

Przygotowania do złożenia wniosku o ZRID. 

 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb – Biele.  

Długość odcinka 4,80 km.  

Przygotowania do złożenia wniosku o ZRID. 

  Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo – Ślepowrony – Kołoząb.  

Długość odcinka 5,28 km. 

Przygotowania do złożenia wniosku o ZRID. 

  Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż 

(ul. Młodzieżowa) z linią kolejową nr 27 w km 32+179  w Płońsku.  

 Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. 

 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3076W ul. Płocka  z linią kolejową nr 27 

w km 30+497 w Płońsku. 

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. 

 Budowa ciągu pieszo – rowerowego na drodze powiatowej nr 3014W Raciąż –  

Radzanów – Liberadz. 

Długość odcinka 1,70 km. 

Wystąpienie o pozwolenie wodnoprawne. 

 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szapsk.  

Długość odcinka 6,70 km. 

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż (ul. Warszawska w Raciążu). 

Długość odcinka: 0,66 km. 

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 3056W Radzyminek – Wichorowo – Postróże.  

Długość odcinka 5,20 km. 

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. 

 Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz  z dojazdami w ciągu drogi 

powiatowej nr 3036W Sochocin – Konradowo – Malużyn. 

Dojazdy długości 5,55 km.  

Uzyskano pozwolenie na budowę. 
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 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki – 

Kroczewo. 

Długość  odcinka 4,35 km.  

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż na odcinku od m. Baboszewo 

do m. Mystkowo. 

Długość odcinka 2,47 km. 

Przygotowanie do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 

 Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3074W (ul. Grunwaldzka) i 3081W 

(ul. ks. R. Jaworskiego) z drogą gminną nr 300855W (ul. Klonowa) wraz z rozbudową 

drogi powiatowej  nr 3081W ul. ks. R. Jaworskiego. 

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo – Przybojewo. 

Długość odcinka 3,13 km. 

Uzyskano zgłoszenie wykonywania robót budowlanych. 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W od drogi (Raciąż – Radzanów) – Szczepkowo 

– Unieck. 

Długość odcinka 2,70 km.  

Uzyskano zgłoszenie wykonywania robót budowlanych. 

 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Dłużniewo – Galominek. 

Długość odcinka 4,80 km. 

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. 

 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo – Bolino – Garwolewo. 

Długość odcinka 3,20 km. 

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody 

– Raciąż. 

Długość odcinka 0,63 km. 

Uzyskano zgłoszenie wykonywania robót budowlanych. 
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Zakup sprzętu i aparatury dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Płońsku  

 

W 2021 roku 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. Wszystkie rozpoczęte 

w 2021 r. zadania inwestycyjne zostały zakończone.  

 

Tabela Nr 31 Zakupy sprzętu i aparatury medycznej przez SPZZOZ w Płońsku:  

Zadania inwestycyjne w SPZZOZ  - 2021 

L.P. 

ZAKUP 

INWESTYCYJNY 

WARTOŚĆ 

ZAKUPU 

WARTOŚĆ 

DOTACJI 

INSTYTUCJA 

FINANSUJĄCA 

1. 

APARAT DO 

WYSOKOPRZEPŁYWO

WEJ TERAPII TLENEM 
32 000,00 zł  31 286,40 zł  

Gmina Miasto Płońsk 

Umowa Nr 

PS.S.3032.12.2021.IR 2. ELEKTRONARZĘDZIA  29 165,83 zł  28 515,43 zł  

3. 
VIDEOBRONCHOSKO

P 80 047,62 zł  78 262,56 zł  

4. 

APARATY DO 

WYSOKOPRZEPŁYWO

WEJ TERAPII TLENEM 62 000,00 zł  60 000,00 zł  

Powiat Płoński 

Umowa Nr 60/2021 

5. 
ZESTAW NARZĘDZI 

CHIRURGICZNYCH 17 144,33 zł  16 762,01 zł  

Powiat Płoński 

Umowa Nr 61/2021 

6. POMPY INFUZYJNE 

179 334,00 zł  179 334,00 zł  

SKARB PAŃSTWA -  

MINISTER ZDROWIA 

UMOWA NR 

DOI/ZOZ/COVID-

19/347/2021/175 

7. KARETKA 

505 000,00 zł  505 000,00 zł  

SKARB PAŃSTWA -  

MINISTER ZDROWIA 

UMOWA NR 

POIS.09.01.000-00-

0473/21 

8. 
CENTRALA 

TELEFONICZNA 24 600,00 zł  14 500,00 zł  

Powiat Płoński 

Umowa Nr 143/2021 

9. BILETOMAT 
38 363,70 zł  31 000,00 zł  

Powiat Płoński 

Umowa Nr 142/2021 

10. 

ANALIZATOR 

PARAMETRÓW 

KRYTYCZNYCH 102 384,00 zł  85 000,00 zł  

Powiat Płoński 

Umowa Nr 85/2021 

 Razem 
1 070 039,48 zł 1 029 660,40 zł   

Źródło: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Płońsku.  
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W trakcie 2021 roku władze Powiatu Płońskiego skupione były na zaplanowanych 

do realizacji zadaniach i celach inwestycyjnych, w szczególności tych ujętych w planie 

inwestycyjnym, mających na celu poprawę zakresu pomocy społecznej, stanu bazy 

oświatowo – sportowej oraz obiektów użyteczności publicznej. Większość działań 

założonych w budżecie na rok 2021 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 współprace 

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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VII PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY 

 

Powiat Płoński zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy 

o publicznym transporcie zbiorowym jest organizatorem publicznego transportu 

zbiorowego, zadania  organizatora wykonuje Starosta. 

Powiat  Płoński od lipca 2018 r. do 31 czerwca 2020 r. organizował Powiatowe 

przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej. Działania te wykonywał na 

podstawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Powiatu Płońskiego”, zwanego Planem Transportowym, który został uchwalony przez Radę 

Powiatu Płońskiego w dniu 24 maja 2018 roku. W drugiej połowie 2020 r.  publiczny 

transport zbiorowy finansowany z budżetu Powiatu został zastąpiony przez publiczny 

transport zbiorowy realizowany przez przewoźników na ich ryzyko ekonomiczne. 

Publiczny transport zbiorowy realizowany na obszarze Powiatu Płońskiego w roku 

2021 zapewniali przewoźnicy świadczący usługi na podstawie zezwoleń na wykonywanie 

regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Realizowana sieć 

połączeń komunikacyjnych stanowi kontynuację zadania przewozowego wypracowanego 

przez Powiat z przedsiębiorcami świadczącymi usługi transportowe w lipcu 2020 roku.  

Publiczny transport zbiorowy funkcjonujący w roku 2021 na podstawie wydanych 

przez Starostę Płońskiego zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób 

w krajowym transporcie drogowym wykonywało 6 podmiotów. Łączny przebieg roczny 

w ramach 26 linii komunikacyjnych wynosił 417 519,00 km.  

Zgodnie z art. 15 ust. 3 lit. e ustawy o publicznym transporcie zbiorowym powiat 

zapewnił odpowiednie warunki funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego 

w zakresie systemu informacji dla pasażera. Wszystkie obowiązujące rozkłady jazdy 

realizowane przez przewoźników na obszarze Powiatu Płońskiego są zamieszczone na 

stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku, w zakładce Rozkład połączeń 

autobusowych. 
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VIII DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku  

 

Zarząd Powiatu Płońskiego zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi 

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 32 Długość dróg i obiektów mostowych w Powiecie Płońskim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku realizuje zadania z zakresu utrzymania dróg 

i obiektów mostowych na terenie:  

1) miasta: Płońsk (10,3 km)  

     Raciąż (4,6 km)  

     Sochocin (4,75) 

2) gminy: Baboszewo (106,7 km)  

                Czerwińsk (55,5 km)  

                Dzierzążnia (49,9 km)  

                Joniec (36,7 km)  

                Naruszewo (70,1 km)  

                Nowe Miasto (56,3 km)  

                Płońsk (39,6 km)  

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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                Raciąż (102,2 km)  

                Sochocin (46,05 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 2021 roku w ramach bieżącego utrzymania zostało wykonane: 

 Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb – Biele odc. ok. 0,8 km. 

 Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3003W Raszewo – Radzikowo odc. ok. 0,2 km. 

 Dożwirowanie drogi powiatowej nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki – 

Kroczewo odc. ok. 0,2 km. 

Ponadto w 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. 

Przeprowadzane były przeglądy podstawowe, nie rzadziej niż raz w roku, gdzie 

szczegółowo oceniano stan techniczny obiektu pod względem przydatności do użytkowania, 

tj. bezpieczeństwa publicznego, estetyki i otoczenia obiektu. Po każdym sezonie zimowym 

występują duże uszkodzenia nawierzchni bitumicznych oraz rozmycia nawierzchni 

żwirowych i gruntowych. Przyczyną tego stanu są częste zmiany temperatur oraz opady 

śniegu i słaby stan nawierzchni, które były budowane w latach 70 – tych. Podobna sytuacja 

miała miejsce w 2021 roku i z chwilą wystąpienia uszkodzeń PZD w Płońsku podjęło 

natychmiastowe działania w zakresie ich remontu.  

Poza utrzymaniem dróg i mostów, PZD w Płońsku w 2021 roku, wykonał obowiązki 

statutowe zarządcy drogi, tj: 
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 wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego - 73 decyzje,  

 opiniowanie projektów technicznych urządzeń obcych lokalizowanych przy drogach 

powiatowych bądź w pasie drogowym - 73 decyzji, 

 wydawanie warunków na budowę ogrodzeń od strony drogi – 33 szt., 

 wydawanie decyzji na budowę lub przebudowę zjazdów - 62 szt., 

 wydawanie decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - 49 szt.,  

 wydawanie zezwoleń na imprezy - 16 szt., 

 opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji – 164 szt., 

 uzgadnianie projektów włączenia dróg gminnych do powiatowych - 9 szt., 

 przygotowywanie we własnym zakresie specyfikacji technicznych i prowadzenie 

przetargów – 30 postępowań,  

 przeglądy dróg i obiektów mostowych. 

  W roku 2021, jako organ zarządzający ruchem, PZD w Płońsku zrealizował zadania 

w zakresie inżynierii ruchu. Zadania z tego zakresu obejmowały:  

 kontrolę stanu oznakowania dróg – w pierwszym półroczu przeglądem oznakowania 

dróg objęto 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; odbyło się – 

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 2021 roku zostały 

zrealizowane inwestycje drogowe ze środków powiatu, pozyskanych zewnętrznych środków 

finansowych oraz współpracy z samorządami gminnymi, które zostały opisane w rozdziale 

VI. Zadania Inwestycyjne. 
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IX – 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 2021 roku.   

W roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 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, 

d) 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. 

3) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku. W strukturze szkoły -   

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, 

d) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciążu, 

e) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Raciążu, 

f) 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) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Płońsku, 



136 
 

d) Ponadpodstawowa Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Płońsku, 

e) Internat. 

6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu, w skład którego wchodziły: 

a) Szkoła Podstawowa Specjalna w Jońcu z Oddziałem Przedszkolnym, 

b) Ponadpodstawowa Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Jońcu, 

c) 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 (bez naboru), 

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 Zawodowego nr 1 w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8. 

Szkoły ponadpodstawowe o profilu zawodowym prowadzone przez Powiat Płoński 

w roku szkolnym 2020/2021 i  2021/2022 prowadzą kształcenie w następujących zawodach: 

1) Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku:  

a) Technikum nr 1: technik mechanik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik 

mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pojazdów samochodowych, technik 

żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik mechatronik, 

technik logistyk, technik informatyk, technik spawalnictwa. 

b) 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, fryzjer, elektryk, ślusarz, magazynier-logistyk, 

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) 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, technik przetwórstwa mleczarskiego. 
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b) Branżowa Szkoła I Stopnia: kucharz, ślusarz, operator maszyn przemysłu 

spożywczego, klasa wielozawodowa.  

4) Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku n/Wisłą:   

a) Technikum: technik agrobiznesu, technik logistyk, technik ogrodnik, technik 

ekonomista, technik rolnik, technik eksploatacji portów i terminali. 

b) Branżowa Szkoła I Stopnia: klasa wielozawodowa, 

c) Szkoła Policealna dla Dorosłych: technik logistyk. 

5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku: Branżowa Szkoła I Stopnia 

Specjalna: kucharz, ślusarz. 

Dane Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2020 r. i na dzień 30.09.2019 r. 

potwierdzają ustabilizowanie się liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Płoński po wzroście tej liczby w roku 2019/2020 wynikającym z naboru do klas pierwszych 

dwóch roczników absolwentów. 

W roku szkolnym 2020/2021, w relacji do roku 2019/2020, wzrosła liczba uczniów 

szkół dla młodzieży przy jednoczesnym spadku w szkołach dla dorosłych. Spadły również 

liczby wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych i internatów, co ma istotny 

wpływ na zadania oświatowe powiatu i subwencję oświatową, ponieważ wychowankowie 

ci przeliczani są wagami o wartości, odpowiednio – 6,5A i 1,5A. 

Zwraca jednak uwagę znaczący wzrost liczby uczniów publicznych szkół 

dotowanych przez powiat (prowadzonych przez inne organy) - szkół dla dorosłych 

stacjonarnych i dziennych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych przy jednoczesnym 

spadku liczby uczniów w szkołach zaocznych, co również ma wpływ na wysokość dotacji 

przekazywanej tym szkołom przez powiat. 

Poniżej zestawienie danych statystycznych Systemu Informacji Oświatowej 

wg stanu na dzień 30.09.2019 r. i 30.09.2020 r. 

Tabela Nr 33 Dane statystyczne Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 

30.09.2019 r. i na dzień 30.09.2020 r.: 

 
Lp. Jednostki Dane wg stanu na dzień Różnica 

(2020-

2019) 

30.09.2019 30.09.2020 

1.  Szkoły dla młodzieży: 

( w tym niepubliczne) 

3781 

(122) 

3836 

(149) 

+55 

(+27) 

2. Szkoły publiczne – dorośli zaoczne 667 553 -114 

3. Szkoły publiczne – dorośli stacjonarne 124 165 +41 
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4. Szkoły publiczne – dorośli dzienne 77 122 +45 

5. Szkoły niepubliczne – dorośli zaoczne 253 294 +41 

6. Kwalifikacyjne kursy zawodowe 169 324 +155 

Szkoły prowadzone przez Powiat Płoński 

5. Szkoły dla młodzieży 3659 3687 +28 

6. Szkoły dla dorosłych 121 87 -34 

7. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 65 54 -11 

8. Internaty 209,23 198,23 -11 

9. Kwalifikacyjne kursy zawodowe 19 48 +29 

10. Wczesne wspomaganie rozwoju 33 36 +3 

11. Uczniowie o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych – szkoły specjalne 

173 167 -6 

12.  Przedszkole specjalne. 9 8 -1 

Źródło: Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w  Płońsku.  

W szkołach powiatu na rok szkolny 2020/2021 utworzono 30 oddziałów klas 

pierwszych: 

 13 w liceach ogólnokształcących, 

 9 w technikach, 

 8 w branżowych szkołach I stopnia. 

W relacji do naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych nastąpił 

wyraźny wzrost liczby uczniów (o 71) i oddziałów (o 1) klas pierwszych. Zwraca uwagę 

fakt bardzo dobrego naboru  do szkół Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku, do szkół Zespołu Szkół 

nr 2 w Płońsku oraz znacznie lepszy niż w roku ubiegłym nabór do Zespołu Szkół w Raciążu. 

Z drugiej strony niesatysfakcjonującego naboru dokonało I Liceum Ogólnokształcące 

w Płońsku - na wniosek dyrektora, w trakcie naboru, Zarząd Powiatu podjął decyzję 

o zmniejszeniu liczby oddziałów klas pierwszych z 6 do 5.  

Tabela Nr 34 Podsumowanie naboru 2020/2021: 

Typ 

szkoły 

2020/2021 

Nazwa zespołu 

szkół 

2019/2020 

Liczba 

oddzia

łów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

LO 13 394 
I LO 

w Płońsku 
5 154 
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T 9 268 
ZS Nr 1                                                             

w Płońsku 
9 275 

BS I st. 8 218 
ZS Nr 2 

w Płońsku 
8 248 

 

Razem 
30 880 

ZS 

w Raciążu 
5 143 

 
ZS 

w Czerwińsku 
3 60 

Źródło: Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w  Płońsku.  

 

Tabela Nr 35 Zestawienie danych z zatwierdzonych organizacji szkół i placówek 

oświatowych za rok szkolny 2019/20 i 2020/2021: 

Lp. Szkoła/ 

placówka 
2020/2021 2019/2020 

Porównanie 2020/2021 do 

2019/2020 

ucznio

wie 

oddzia- 

ły 

godziny 

uśr. 
uczniowie oddziały 

godziny 

uśr. 

ucznio-

wie 

oddzia-

ły 

godzin

y uśr. 

1. I LO                               

w Płońsku 
701 23 1259,5 719 24 1324,5 -18 -1 -25 

2. ZS Nr 1 

w Płońsku 
1088 38 1751 1119 38 1733,7 -32 bz. +17,3 

3. ZS Nr 2 

w Płońsku 
995 37 1634 991 38 1654,5 -3 -1 -20,5 

4. 
SOSZW           

w Płońsku  

125    

+24W 
21+2P 1441,5 

124 

+14W 
19+2P 1385,5 +10 +2 +56 

5. 
ZS w 

Raciążu 

479 

+49D 
20+2D 932 437  +52D 19+2D 905 

+41 

- 3D 
+1 +27 

6. 

ZS 

w Czerwiń

sku 

248          

+38D 
14+2D 528 

211       

+69D 
14+3D 547,5 

+43        

-27D 
-1D -19,5 

7. 
SOSZW 

w Jońcu 
51 10 801 58 9 798,5 -7 +1 +2,5 

8. 
CKZ w 

Płońsku 
- 50 grup 411 - 

56,5 

grup 
438 - 

-6,5 

grup 
-27 

9. 

Poradnia 

P-P w 

Płońsku 

-  264 - - 264 - - bz. 

 

3687 

+87D 

 

163 

+4D 
9022 

3659            

+ 121D 

 

161    

+5D 
9051,2 

+28 

-34D 

+2 

-1D 
+10,8 

P – przedszkole specjalne 
W – w tym dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 
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D – liczba słuchaczy lub oddziałów szkoły dla dorosłych 

Liczba uczniów w roku 2019/20 wg SIO na dzień 30.09.2019 r. 

Liczba uczniów w roku 2020/2021 wg SIO na dzień 30.09.2020 r.  
Źródło: Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w  Płońsku.  

 

Rok szkolny 2020/2021 to rok ustabilizowania się zadań oświatowych powiatu 

w zakresie szkół, dla których jesteśmy organem prowadzącym. Nieznacznie (o 2) wzrosła 

liczba oddziałów i uczniów (o 28), praktycznie nie zmieniła się ogólna liczba godzin 

zatwierdzonych w aneksach do organizacji szkół i placówek obowiązujących od 1 września 

2020 roku (wzrost o 11 godzin  tygodniowo). 

 

 Powierzanie stanowiska dyrektorom szkół i placówek 

W roku 2021 w związku z kończącymi się kadencjami dyrektorów przeprowadzono 

konkursy, w wyniku których Zarząd Powiatu Płońskiego powierzył stanowiska dyrektorów 

na kolejnych 5 lat szkolnych (od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.08.2026 r.): w Centrum 

Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku Panu Włodzimierzowi Pająkowi, w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku Panu Jackowi Kostrzewie oraz Pani Renacie 

Kozakiewicz w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku n/Wisłą. 

 

 Finansowanie zadań oświatowych  

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2021 r. dla Powiatu Płońskiego wyniosła 

55 875 102 zł (w tym środki na funkcjonowanie szkół niesamorządowych w wysokości 

11 545 194 zł.) W stosunku do subwencji z roku 2020 kwota ta była wyższa o 4 377 479 zł. 

Dodatkowo z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej Powiat Płoński otrzymał: 

 kwotę 144 900 zł na organizację zajęć wspomagających w szkołach prowadzonych przez 

Powiat Płoński oraz dotowanych z budżetu Powiatu Płońskiego, 

 kwotę 30 000 zł 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 (Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku oraz Zespół Szkół 

im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą).  
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Tabela Nr 36 Podział subwencji oświatowej na szkoły i placówki oświatowe: 

Lp. Szkoła - placówka Uczniowie przeliczeniowi Subwencja należna 

2020 2021 2020 2021 

1. I LO 1062,28 1010,08 6 286 437 6 130 563 

2. ZS Nr 1 1726,83 1682,89 10 219 196 10 214 084 

3. ZS Nr 2 1391,85 1456,48 8 236 798 8 839 899 

4. SOSW Płońsk 1086,97 1065,32 6 432 552 6 465 851 

5. ZS Raciąż 660,76 718,54 3 910 323 4 361 090 

6. ZS Czerwińsk 347,23 392,06 2 054 843 2 379 551 

7. SOSW Joniec 608,12 545,76 3 598 814 3 312 424 

8. CKZ1) - - - - 

9. PPP 6,07 7,16 35 896 43 481 

10. Razem 6890,11 6878,29 40 774 859 41 746 943 

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 2020 odpis ten 

wyniósł 1 846 871 zł, a w roku 2021 – 1 898 224 zł. 
Źródło: Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Płońsku.  

 

Przy rosnących wskutek zmian w przepisach zadaniach oświatowych samorządu 

terytorialnego, wysokość subwencji oświatowej nie pozwala na pokrycie kosztów 

funkcjonowania powiatowej oświaty. Szczegółowa organizacja szkół wynika przede 

wszystkim z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7  lutego 

2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół – dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, a także 

Rozporządzenia dotyczącego organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w szkołach oraz warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów 

niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.  

Przepisy te określają m.in. minimalne liczby godzin na poszczególne przedmioty 

w szkołach, liczebności oddziałów szkolnych w szkołach specjalnych oraz zasady 

prowadzenia zajęć w podziale na grupy oraz nakładają obowiązki w zakresie organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia uczniów niepełnosprawnych 
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w szkołach ogólnodostępnych. Szkoły prowadzone przez Powiat Płoński zorganizowały 

swoją pracę zgodnie z ww. przepisami. 

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 2021 dotacji przedstawia poniższa tabela. 

Tabela Nr 37 Zestawienie kwot dotacji przekazanych szkołom niepublicznym i publicznym 

prowadzonym przez podmioty inne niż Powiat Płoński w roku 2021: 

L. p. Nazwa szkoły Dotacja należna 
Dotacja 

przekazana 
Różnica 

1. 

Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa Specjalna „Na 

dobry początek” w Płońsku 

2 175 762 zł 2 175 762 zł - 

2. 

Szkoła Podstawowa Specjalna 

„Odzyskać Radość” w 

Kraszewie Czubakach 

2 028 882 zł 2 028 882 zł -* 

3. 
Zaoczna Szkoła Policealna w 

Gościminie Wielkim 
34 498 zł 34 498 zł -* 

4. 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych  

w Płońsku 

137 970 zł 141 547 zł 3 577 zł* 

5. 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych  

w Sochocinie 

12 702 zł 13 724 zł 1 022 zł* 

6. 

Zaoczne Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Gościminie 

Wielkim 

67 096 zł  67 096 zł - 

7. 

Społeczne Liceum Ogólnokszt. 

Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego w Raciążu 

672 740 zł 672 740 zł - 

8. 

Społ. LO STO w Raciążu – 

uczniowie  

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

209 344 zł 209 344 zł - 

9. 

Publiczna Szkoła Policealna 

Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego w Raciążu, w 

tym: 

1 660 685 zł 1 661 463 zł 778 zł* 

a) słuchacze szkoły 926 148 zł 926 148 zł - 

b) 
kwalifikacyjne kursy 

zawodowe 
734 537 zł 735 315 zł 778 zł 

10. 
Publiczna Szkoła Policealna w 

Płońsku, w tym: 
4 263 034 zł 4 263 034 zł - 

a) słuchacze szkoły 3 907 530 zł 3 907 530 zł - 

b) 
kwalifikacyjne kursy 

zawodowe 
355 504 zł 355 504 zł - 

 Razem 11 262 713 zł 11 268 090 zł 5 377 zł 
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*(2) - Szkoła Podstawowa Specjalna „Odzyskać Radość” w Kraszewie Czubakach - organ 

prowadzący szkołę z tytułu dotacji niewykorzystanej w 2021 roku zwrócił na konto Powiatu 

Płońskiego kwotę 1628,37 zł, 

*(3) - Zaoczna Szkoła Policealna w Gościminie Wielkim – organ prowadzący szkołę z tytułu dotacji 

niewykorzystanej w 2021 roku zwrócił na konto Powiatu Płońskiego kwotę 1332,17 zł, 

*(4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku – różnica w wysokości 3 577 zł została 

zwrócona na konto Powiatu Płońskiego w grudniu 2021 roku, 

*(5) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochocinie - różnica w wysokości 1 022 zł (wraz z 

należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych), została zwrócona na konto Powiatu 

Płońskiego w 2021 roku. Dodatkowo organ prowadzący zwrócił z tytułu dotacji niewykorzystanej 

w 2021 roku kwotę 330,01 zł. W związku z brakiem naboru na rok szkolny 2021/2022 szkoła 

zakończyła działalność i została wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonej przez Powiat Płoński, 

*(9) Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – różnica 

w wysokości 778 zł została zwrócona na konto Powiatu Płońskiego w styczniu 2022 roku. 

Źródło: Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Płońsku.  

 

W 2021 roku Powiat Płoński przekazał szkołom niesamorządowym dotacje 

w wysokości 11 268 090 zł. W związku z powyższym w budżecie Powiatu Płońskiego 

pozostały środki w wysokości 277 104 zł. 

 

Władze Powiatu Płońskiego w 2021 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 2021 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 2020/2021 

opieką objętych było 701 uczniów, w tym 5 uczniów niepełnosprawnych. Gabinet 

pielęgniarki czynny był w godzinach 800-1500 od poniedziałku do piątku. Pielęgniarka 

realizowała profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły. 

Podstawowe świadczenia obejmowały: 

 wykonywanie i interpretację testów przesiewowych, 

 kierowanie postępowaniem przesiewowym (wraz z wynikami testów), 

 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, 
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 udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów 

i zatruć,  

 doradztwo w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów i warunków sanitarnych. 

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 personelem medycznym (pielęgniarką 

z przygotowaniem medycznym do opieki nad młodzieżą w środowisku wychowania 

i nauczania) – przez wszystkie dni nauki od 730 do 1500. W roku szkolnym 2020/2021 

opieką pielęgniarską objętych było 1063 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 2020/2021 opieką 

objętych było 995 uczniów. Zadania, które realizowała pielęgniarka w szkole, to: 

 wykonywanie testów przesiewowych – młodzież poddawana jest na terenie szkoły 

testom przesiewowym do wykrywania zaburzeń w okresie rozwoju, gdy możliwe 

jest jeszcze odwrócenie procesu chorobowego lub zahamowanie tempa jego 

rozwoju, 

 współpraca z dyrektorem szkoły, wychowawcami i pedagogiem szkoły, 

 promowanie zdrowia i zachowań prozdrowotnych, 

 udzielanie uczniom czynnego poradnictwa, 

 w momencie zaistnienia urazu w szkole podejmowanie decyzji o dalszym 

postępowaniu z poszkodowanym uczniem pod kątem zapewnienia dalszej opieki 

medycznej, 
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 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. W roku szkolnym 

2020/2021 opieką objętych było 133 uczniów. Miejscem realizacji usług był gabinet 

pielęgniarski znajdujący się na terenie szkoły, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 

800-1600. W zakres działań pielęgniarki wchodziło prowadzenie zadań profilaktycznych, 

wychowanie zdrowotne, porady w nagłych zachorowaniach, udzielanie pierwszej 

pomoc, prowadzenie profilaktyki fluorkowej u dzieci. 

5) Młodzież Zespołu Szkół w Raciążu objęta była opieką medyczną sprawowaną przez 

NZOZ „MADENT-MED” w Raciążu. Usługi realizowane były w gabinecie pielęgniarki 

na terenie szkoły w dniach nauki w godz. 830-1430. W roku szkolnym 2020/2021 opieką 

objętych było 468 uczniów. Pielęgniarka szkolna: 

 realizowała zadania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, 

 świadczyła usługi pielęgnacyjno-lecznicze i udzielała pierwszej pomocy, 

 prowadziła dokumentację medyczną. 

6) Opiekę medyczną nad młodzieżą Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku 

n/Wisłą sprawował Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITAMED” 

w Czerwińsku n/Wisłą. Miejscem realizacji usług był szkolny gabinet pielęgniarski 

(czynny w poniedziałki i piątki w godz. 1200-1600). W roku szkolnym 2020/2021 opieką 

objętych było 256 uczniów, tj. 60 uczniów branżowej szkoły I stopnia, 116 uczniów 

technikum logistyki, 62 uczniów technikum agrobiznesu oraz 18 uczniów technikum 

ekonomicznego. 

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 43 uczniów i wychowanków 

Ośrodka. Z usług lekarskich Ośrodek Szkolno-Wychowawczy korzystał w przypadkach 

nagłych zachorowań dzieci i młodzieży.  
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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, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Płoński” (zmienionej Uchwałą Nr XXVII/147/2016 

z dnia 28 września 2016 r., Uchwałą Nr XXXIX/216/2017 z dnia 26 września 2017 r. oraz 

Uchwałą Nr XXII/138/2020 z dnia 12 maja 2020 r.), Starosta Płoński przyznał, za 

osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2020/2021, stypendia 44 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. 

Uroczystość wręczenia uczniom – stypendystom Starosty Płońskiego, 

okolicznościowych dyplomów, odbyła się podczas uroczystości Powiatowego Dnia 

Edukacji Narodowej w dniu 13 października 2021 roku. 

Stypendia mają charakter finansowy (wypłacane przelewem na rachunek bankowy), 

a ich wysokość za rok szkolny 2020/2021 wyniosła od 300 zł do 2000 zł, a całkowita kwota 

przeznaczona na ten cel wyniosła 34 900 zł. 

 

Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. 

 

W 2021 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 
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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 otrzymał dotację w łącznej 

wysokości 861 640,00 zł (w pięciu transzach).  

W roku 2021 wysokość otrzymanej na ten cel dotacji wyniosła 273 600,00 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 273 000,00 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 2021 roku prowadziła następujące zadania: 

1) Udzielanie dzieciom i rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia 

niepełnosprawności oraz dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością poprzez udział 

w zajęciach specjalistycznych, w tym zajęciach logopedycznych, zajęciach integracji 

sensorycznej, zajęciach terapeutycznych, zajęciach rehabilitacyjnych 

i fizjoterapeutycznych oraz innych wynikających z potrzeb dzieci.  

2) Organizowanie dodatkowych usług terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, 

psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów dla dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju na warunkach i w formach określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r.- Prawo oświatowe w szczególności: 

a) Neurologopedia - 658 godzin, 

b) Logopedia - 83 godzin, 

c) Rehabilitacja - 472 godzin, 

d) EEG Biofeedback - 363 godzin, 

e) Integracja sensoryczna - 766 godzin, 

f) Zajęcia oligofrenopedagogiczne – 274, 

g) Zajęcia surdopedagogiczne – 18, 

h) Inne wynikające z potrzeb, w tym Trening Umiejętności Społecznych TUS -

1044 godzin, 

Łączna liczba godzin: 3678. 

3) Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych 

dziecka. 
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4) Prowadzenie akcji informacyjnej poprzez udział Dyrektora PPP w Płońsku 

w spotkaniach na terenie przedszkoli i szkół, informacji w prasie lokalnej, informacji na 

stronie internetowej Poradni oraz Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz na portalu 

społecznościowym. 

5) Monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i rodzinom. 

6) Współpraca z instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie. 

Łączna liczba dzieci objętych wsparciem – 52. 

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. Na lata 2022-2026 przygotowywane jest porozumienie w tym zakresie pomiędzy 

Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Płońskim. 

 

Realizacja Programu Laboratoria Przyszłości. 

 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Celem inicjatywy jest wsparcie szkół 

podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 

STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).  

W ramach Laboratoriów Przyszłości Powiat Płoński pozyskał dla szkół podstawowych 

w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Płońsku i Jońcu wsparcie finansowe 

w wysokości 60 000 zł na wyposażenie tych szkół w nowoczesne drukarki 3D oraz inny 

sprzęt, dzięki któremu zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów, 

którzy będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób 

praktyczne umiejętności oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu 

zainteresowań.  
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X OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

 

Powiat Płoński nie posiada instytucji kultury. 

Powiat nie jest również właścicielem obiektów zabytkowych, natomiast Starosta 

Płoński, w imieniu Skarbu Państwa, realizuje funkcje właścicielskie dla zabytków będących 

własnością Skarbu Państwa i zlokalizowanych na terenie Powiatu Płońskiego. Dotyczy to 

głównie parków podworskich. 

W związku z upływem terminu obowiązywania poprzedniego programu 

przygotowany został projekt „Programu opieki nad zabytkami dla powiatu płońskiego na 

lata  2021 – 2024”. Projekt zawiera wykaz zabytków znajdujących się na terenie powiatu 

i pozostających w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków oraz w gminnych ewidencjach zabytków określonych przez samorządy miast 

i gmin powiatu. Poza tym projekt ten określa obowiązki właścicieli i zarządzających 

w zakresie opieki nad zabytkami. Ponadto wskazuje główne zamierzenia i kierunki działania 

powiatu w zakresie opieki nad zabytkami, za które uznano wspieranie działań właścicieli 

lub posiadaczy, a także podejmowanie samodzielnych działań w celu: 

1) zahamowania procesów degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich 

zachowania, 

2) wyeksponowania poszczególnych zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich 

zachowania, 

3) zwiększenia atrakcyjności zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, 

4) wspierania inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 

zabytkami, 

5) realizacji przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką 

nad zabytkami, 

6) zapobieżenia dewastacji ujawnionych stanowisk archeologicznych. 

  Zadania określone w programie będą wykonywane przy pomocy następujących 

instrumentów:  

1) prawnych: wynikających z przepisów ustawowych, w tym z postanowień 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tworzenie strategii rozwoju 

z uwzględnieniem kwestii dotyczących ochrony zabytków, 

2) finansowych: możliwość udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub 
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znajdujących się na obszarze Powiatu Płońskiego na podstawie uchwały Rady Powiatu 

Płońskiego w przedmiotowej sprawie,  

3) koordynacji: realizacja programów i założeń wynikających z krajowych, wojewódzkich 

strategii rozwoju, planów opieki nad zabytkami, współpraca z ośrodkami naukowymi, 

organizacjami wyznaniowymi, 

4) społecznych: działania edukacyjne, promocyjne, współdziałanie z organizacjami 

społecznymi, 

5) kontrolnych: aktualizacja powiatowego programu opieki nad zabytkami, monitoring 

realizacji zapisów. 

  Realizacja powyższego programu jest możliwa poprzez ścisłą współpracę 

z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie (Delegatura 

w Ciechanowie). Aktualnie, zgodnie z przepisami, projekt programu został skierowany do 

zaopiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W roku 2021 otrzymano 116 pism od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, w tym zawiadomienia i decyzje dotyczące ustanowienia nowych zabytków na 

terenie Powiatu Płońskiego. 
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XI OCHRONA ZDROWIA 

 

W 2021 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. 

W dniu 21.05.2021 r. Zarząd Powiatu Płońskiego Uchwałą Nr 724/2021, w związku 

ze złożoną rezygnacją, odwołał z dniem 30.06.2021 r. ze stanowiska  Dyrektora SPZZOZ 

w Płońsku – Pana Marcina Ozdarskiego. Uchwałą Nr 725/2021 z tego samego dnia 

wyznaczył do pełnienia obowiązków Dyrektora SPZZOZ w Płońsku,  Pana Witolda 

Achcińskiego – Koordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SPZZOZ. 

Wyznaczenie dotyczyło okresu do dnia nawiązania stosunku pracy lub zawarcia umowy 

cywilnoprawnej z nowym dyrektorem wyłonionym w drodze konkursu, nie dłużej jednak 

niż na okres 6 miesięcy od dnia odwołania ze stanowiska M. Ozdarskiego. 

W następstwie ww. czynności Rada Powiatu Płońskiego Uchwałą 

Nr XXXVIII/232/2021 z dnia 29.06.2021 r. powołała komisję do przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Płońsku. 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Płońskiego Nr 767/2021 z dnia 08.07.2021 r. 

ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Płońsku. Do konkursu przystąpiło 

5 kandydatów. Wszyscy przeszli ocenę formalną, ale ze względu na fakt, iż żaden z nich nie 

uzyskał bezwzględnej większości głosów, konkurs nie został rozstrzygnięty. 

W związku z powyższym konkurs ogłoszono ponownie – Uchwałą Zarządu Powiatu 

Płońskiego Nr 794/2021 z dnia 18.08.2021 r. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Zarząd 

Powiatu Płońskiego Uchwałą Nr 818/2021 z dnia 10.09.2021 r. powołał na stanowisko 

Dyrektora SPZZOZ w Płońsku Panią Liliannę Kraśniewską. 

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 
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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 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.  

SPZZOZ w Płońsku, według sprawozdania finansowego za rok 2020, uzyskał wynik 

finansowy ujemny, tj. – 4 002 031,79 zł. Sprawozdanie finansowe SPZZOZ w Płońsku za 

rok 2020 zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Płońskiego Uchwałą Nr 782/2021 

z dnia 27 lipca 2021 roku. 

Dokonano negatywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZZOZ w Płońsku 

za rok 2020 na podstawie przekazanego przez Dyrektora SPZZOZ raportu o sytuacji 

ekonomiczno-finansowej. 

W związku z wystąpieniem straty netto za rok obrotowy 2020, Dyrektor SPZZOZ 

zobowiązany jest do sporządzenia programu naprawczego do dnia 31 grudnia 2021 roku 

i przedstawienia go Radzie Powiatu w celu zatwierdzenia. 

Na terenie Powiatu Płońskiego w 2021 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 2021 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: 
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 gastroskopii, 

 kolonoskopii,  

 tomografii komputerowej. 

3) Rehabilitacja Lecznicza, w zakresie: 

 Lekarskiej Ambulatoryjnej Opieki Rehabilitacyjnej. 

4) Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień, w zakresie: 

 Świadczeń Psychiatrycznych Ambulatoryjnych dla Dorosłych. 

Usługami zdrowotnymi zaspokajającymi potrzeby mieszkańców powiatu są 

świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii (obie poradnie są czynne codziennie), 

urologii, reumatologii (obie poradnie czynne są cztery dni w tygodniu), onkologii (w poradni 

pracuje trzech lekarzy onkologów), dermatologii i psychiatrii. 

Podobnie jest z dostępnością do badań tomografii komputerowej, które od kwietnia 

2019 r. są świadczeniami nielimitowanymi, a więc wszystkie wykonane usługi finansuje 

Narodowy Fundusz Zdrowia. Od lipca 2021 r. zniesiono także limity na badania gastroskopii 

i kolonoskopii. NFZ finansuje również wszystkie porady udzielone osobom do 18. roku 

życia.  

Od 1 lipca 2021 r. zakontraktowano cztery nowe poradnie: chirurgii onkologicznej, 

leczenia osteoporozy, pediatryczną i chorób wewnętrznych. Z przyczyn kadrowych, tylko 

poradnia leczenia osteoporozy zacznie przyjmować pacjentów od 28 września. 

Głównym problemem Szpitala jest brak specjalistów – szczególnie lekarzy 

kardiologów, endokrynologów i diabetologów. Z powodu braku lekarza specjalisty 

neonatologa od sierpnia została zawieszona praca w poradni neonatologicznej. 

Ponadto w 2021 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. 
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XII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

 

Powiat Płoński w 2021 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. 

 

Realizacja „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego dla powiatu płońskiego na lata 2021-2024” 

 

„Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego dla powiatu płońskiego na lata 2021-2024”, do którego załącznik 

stanowi „Plan realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu płońskiego na lata                    

2021 – 2024”, został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Płońskiego Nr XLIV/259/2021 z dnia 

24 listopada 2021 roku. 

Przyjęto pięcioletni okres funkcjonowania „Programu”, który stanowi kontynuację 

„Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego dla powiatu płońskiego na lata 2014-2015” oraz „Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu 

płońskiego na lata 2016-2020”.  

Podstawowym celem „Programu” jest utrzymywanie na wysokim poziomie poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania, 

poprzez wspieranie i koordynację działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. 

W celu utrzymania na wysokim poziomie ww. założeń oraz poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu, działania wszystkich służb, inspekcji, publicznych i społecznych 

realizatorów „Programu” w 2021 roku były ukierunkowane na: 

1) aktywizację i integrację społeczności lokalnych w zakresie działań na rzec poprawy stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
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2) promowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników 

ruchu drogowego; 

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 lokalnych mediów w działalność edukacyjno-informacyjną; 

7) ciągłe monitorowanie społecznych oczekiwań i potrzeb w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego (bieżąca aktualizacja powiatowej mapy zagrożeń 

bezpieczeństwa); 

8) tworzenie lokalnych programów bezpieczeństwa w miastach i gminach Powiatu 

Płońskiego. 

Działania na rzecz zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego były realizowane w czterech obszarach: 

1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania – koordynator 

Komendant Powiatowy Policji w Płońsku; 

2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – koordynator Dyrektor Powiatowego Zarządu 

Dróg w Płońsku; 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży – koordynator 

Naczelnik Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Płońsku; 

4. Ochrona rodziny poprzez zapobieganie przemocy domowej – koordynator Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku. 

Główni realizatorzy „Programu” w 2021 roku podejmowali przedsięwzięcia, mające 

na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Płońskiego. 

1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania – koordynator - 

Komendant Powiatowy Policji w Płońsku. Działania w tym obszarze były 

ukierunkowane na: 

 prowadzenie bieżących analiz stanu bezpieczeństwa i kierowanie sił policyjnych 

w rejony najbardziej zagrożone wykroczeniami i przestępczością na terenie powiatu; 

 określanie realnych potrzeb społeczności w zakresie bezpieczeństwa; 

 promowanie i bieżącą aktualizację „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa”; 
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 stałe zwiększanie aktywności dzielnicowych w zakresie identyfikacji lokalnych 

problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa; 

 inicjowanie przedsięwzięć mających na celu integrację mieszkańców; 

 promowanie zasad wzajemnej pomocy oraz środków i sposobów zabezpieczenia 

mienia; 

 opiniowanie i promowanie budowy nowych oraz rozbudowa istniejących lokalnych 

systemów monitoringu wizyjnego; 

 promowanie i budowę „bezpiecznej architektury”; 

 monitorowanie zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych oraz ich 

zabezpieczanie; 

 prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych skierowanych do seniorów 

dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa; 

 organizowanie spotkań ze społecznością lokalną w celu wspólnego 

wypracowywania rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa i eliminacji 

zagrożeń; 

 wykorzystywanie lokalnych mediów, portali społecznościowych, stron 

internetowych instytucji do publikowania artykułów o treściach profilaktycznych. 

2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – koordynator - Dyrektor Powiatowego Zarządu 

Dróg w Płońsku. Działania w tym obszarze były ukierunkowane na: 

 kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego; 

 ochronę pieszych i rowerzystów; 

 ujawnianie miejsc niebezpiecznych na drogach i w zakresie braków 

i nieprawidłowości w oznakowaniu dróg, uszkodzeń nawierzchni drogowej 

i braków wyposażenia; 

 upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy; 

 modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej, wprowadzanie bezpiecznych 

i nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych; 

 prowadzenie kampanii informacyjnych, organizowanie konkursów, prowadzenie 

prelekcji i pogadanek w celu ciągłego edukowania uczestników ruchu drogowego. 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży - koordynator - 

Naczelnik Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Płońsku. Działania w tym obszarze były ukierunkowane na: 
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 inicjowanie działań mających wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw dzieci 

i młodzieży; 

 zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych do działań zapewniających 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży; 

 popularyzację profilaktyki rówieśniczej i wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa, 

promocji zdrowia i profilaktyki ryzykownych zachowań; 

 organizację przedsięwzięć w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci 

i młodzieży; 

 organizację przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia dostępu dzieci i młodzieży 

do używek i substancji psychoaktywnych; 

 organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa 

w cyberprzestrzeni; 

 zapobieganie przemocy rówieśniczej; 

 identyfikację problemów bezpieczeństwa szkolnego; 

 ograniczanie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach. 

4. Ochrona rodziny poprzez zapobieganie przemocy domowej – koordynator - Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Działania w tym obszarze były 

ukierunkowane na: 

 realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w Powiecie Płońskim; 

 promowanie wzorców życia rodzinnego opartych na wzajemnej pomocy, szacunku 

i umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy; 

 zwiększenie skuteczności stosowania procedury „Niebieska Karta”; 

 wspieranie lokalnych inicjatyw realizowanych na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

 zwiększenie roli organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia poradnictwa 

i szkoleń oraz pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie; 

 edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie procedury prawnej. 

Nadzór nad właściwą realizacją „Programu” sprawuje Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku Powiatu Płońskiego powołana na okres 3-letni przez Starostę Płońskiego. 

Monitorowanie realizacji programu prowadzone jest poprzez: 
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 analizę danych statystycznych dotyczących zagrożeń przestępczością i patologiami – 

przedstawianych corocznie Radzie Powiatu w sprawozdaniu Komendanta Powiatowego 

Policji; 

 monitorowanie ocen i oczekiwań społecznych; 

 omawianie realizacji podczas posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Płońskiego oraz merytorycznych Komisji Rad Miast i Gmin Powiatu. 

Finansowanie realizacji programu odbywa się 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. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku  Powiatu  Płońskiego, zgodnie z art. 38a ustawy 

o samorządzie powiatowym, w 2021 roku monitorowała realizację zadań Starosty 

określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Działania Komisji w 2021 roku były ukierunkowane 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 2021-2024”.  

W 2021 roku sytuacja epidemiczna na terenie kraju wymusiła ograniczenie 

osobistych kontaktów do absolutnego minimum. Pomimo braku osobistych spotkań 

i posiedzeń, członkowie komisji angażowali się w przedsięwzięcia podnoszące poziom 

poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. 

W 2021 roku odbyło się jedno posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Płońskiego, przeprowadzone w trybie obiegowym.  

Głównymi tematami posiedzenia były: 

1) Zajęcie stanowiska w sprawie sprawozdania z realizacji w 2021 r. „Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego dla powiatu płońskiego na lata 2021-2025”; 

2) Wypracowanie propozycji tematów do planu pracy komisji na 2022 rok. 
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W grudniu 2021 r. skierowano do wszystkich członków komisji pismo z prośbą 

o zajęcie stanowiska w zakresie przesłanego w załączeniu sprawozdania z realizacji 

w 2021 r. „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego dla powiatu płońskiego na lata 2021-2024” oraz przesłanie 

propozycji tematów do planu pracy komisji na 2022 rok. W pisemnych odpowiedziach 

członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag do przesłanego sprawozdania, natomiast 

przekazane propozycje tematów uwzględniono podczas sporządzania stosownego planu. 

Propagowanie bezpiecznych zachowań oraz ocena zagrożeń na bieżąco była 

realizowana przez służby, inspekcje i straże. Koordynację przedsięwzięć zapewniała 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego. W związku z koniecznością 

zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży zrealizowane zostały 

następujące przedsięwzięcia: 

W dniu 4 stycznia 2021 roku skierowano pismo do kierowników powiatowych służb, 

inspekcji i straży oraz burmistrzów i wójtów z prośbą o aktywizację przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii 

zimowych na terenie powiatu. W okresie trwania ferii zimowych, tj. w dniach 18 stycznia - 

31 stycznia 2021 r., zrealizowano m.in. następujące działania: 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku nie prowadziła spotkań 

dla dzieci i młodzieży uczestniczących w półkoloniach z uwagi na zagrożenia 

epidemiczne. Na stronie internetowej jednostki umieszczono artykuł 

pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych”.  

 Komenda Powiatowa Policji w Płońsku na stronie internetowej oraz portalu 

społecznościowym Facebook umieściła informację o przygotowanym konkursie 

plastyczno-filmowym  pn. ,,Śnieżny Dekalog” i akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo 

na stoku’’. Opublikowano również porady dla dzieci i rodziców odnośnie 

bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, przekazano je w celu publikacji lokalnym 

mediom. Za pośrednictwem mediów lokalnych przekazane zostały informacje dotyczące 

realizowanych zajęć on-line dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, 

organizowanych przez MCK Płońsk.   

W dniu 15.01.2021 roku w ramach obchodów dnia pn.: „Krajowa Mapa Zagrożeń 

Bezpieczeństwa ” - Widzisz ? Reaguj!” - przekazano lokalnemu społeczeństwu ulotki 

edukacyjno-informacyjne promujące KMZB, dodatkowo w obiektach użyteczności 

publicznej w Powiecie Płońskim wywieszono plakaty dotyczące funkcjonowania 

KMZB. Informację o obchodach dnia KMZB przekazano do lokalnych mediów.   
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W trakcie trwania ferii zimowych funkcjonariusze Policji podczas codziennych służb 

realizowali zadania związane z kontrolą miejsc, tzw. „dzikich lodowisk”, placów 

szkolnych, terenów dworców, blokowisk, parków, hali sportowej, sklepów 

wielkopowierzchniowych. Równolegle Wydział Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Płońsku prowadził działania pn. ,,Bezpieczne Ferie-Bierność 

Zabija-Reaguj” mające na celu zwrócenie uwagi na przestrzeganie przepisów ruchu 

drogowego, m.in. stosowania się do ograniczeń prędkości, korzystania z pasów 

bezpieczeństwa, przewożenia dzieci w fotelikach i urządzeniach służących do ich 

przewożenia, bezpieczeństwa pasażerów, stanu psychofizycznego osób kierujących 

pojazdami oraz korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania 

samochodem. Przeprowadzono działania pn. „Świeć przykładem”, których celem było 

przypomnienie osobom pieszym, w szczególności seniorom, o noszeniu  elementów 

odblaskowych podczas korzystania z dróg w porze wieczorowo-nocnej. W przypadku 

ujawnienia osób łamiących zasady bezpieczeństwa, przekazywano takiej osobie zestaw 

elementów odblaskowych. Ponadto prowadzono działania pn. „Nie zabijaj” skierowane 

do kierujących pojazdami odnośnie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, 

w szczególności przekraczania dozwolonej prędkości. Prowadzono działania 

prewencyjne pod kątem egzekwowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, skontrolowano 34 placówki handlowe, szczególną 

uwagę zwracano na przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania alkoholu osobom 

niepełnoletnim. Nie ujawniono przypadków naruszenia art. 43 ust. 1 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontrolowano miejsca 

ewentualnej dystrybucji środków psychotropowych oraz miejsca, gdzie mogą się 

skupiać osoby używające tego typu środki, miejsca gromadzenia się młodzieży, tj. tereny 

przyległe do akwenów wodnych, parki, klatki schodowe, puby, punkty sprzedaży 

alkoholu itp., gdzie mogłoby dochodzić do niebezpiecznych sytuacji dla dzieci i 

młodzieży. 

 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Płońsku w ramach działań 

profilaktycznych, w dwóch placówkach prowadzących półkolonie, przekazała 

organizatorom pismo zachęcające do włączenia się w działania dotyczące zasad 

postępowania w czasie pandemii COVID-19 ujęte na stronie internetowej GIS, 

przestrzegania zasad higieny podczas wypoczynku, zapobiegania uzależnieniom. 

Nadzorem sanitarnym objęto 2 placówki, w których przebywało 57 uczniów. 

Przeprowadzono 1 wspólną kontrolę z pracownikami pionu higieny żywności, żywienia 
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i przedmiotów użytku oraz z pracownikiem oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia; nie 

stwierdzono uchybień i nieprawidłowości sanitarnych.  

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płońsku przeprowadził 2 kontrole 

obiektów budowlanych przeznaczonych do wypoczynku podczas ferii, w których nie 

stwierdzono uchybień. 

  Z ofertą spędzenia czasu wolnego przez dzieci i młodzież podczas ferii zimowych 

wystąpiły również niektóre samorządy i placówki im podległe.  

  W mieście Płońsk, Miejskie Centrum Kultury przygotowało bezpieczną ofertę 

w formie on-line. Realizowano m.in. następujące przedsięwzięcia: 

 pracownia artystyczna „I piętro” przygotowała zajęcia plastyczno-manualne oraz zajęcia 

krawieckie, które były zamieszczane na FB w formie prezentacji/filmiku, uczestnicy 

mogli nadsyłać zdjęcia wykonanych prac, które zostały zaprezentowane w formie mini 

wystawy na FB, 

 konkursy z nagrodami: plastyczny – „Podróż do zimowej krainy”, fotograficzny – 

„Piękno codzienności – niezwykły świat zwykłych rzeczy”, wokalny – „Co mi w duszy 

gra-rozśpiewane ferie”, projekt „MCK od kuchni’, projekt „Opera w pigułce”, projekt 

„Zwiedzanie na ekranie”. 

  Ubiegłoroczny wypoczynek w ramach ferii zimowych znacząco różnił się od 

organizowanego w latach ubiegłych. Zakazy obowiązujące w związku z pandemią 

koronawirusa Sars-Cov-2 spowodowały ograniczenie działalności instytucji i organizacji 

zapewniających ofertę spędzenia czasu wolnego. 

  Propagowanie bezpiecznych zachowań oraz ocena zagrożeń jest na bieżąco 

realizowana przez służby, inspekcje i straże. Koordynację przedsięwzięć zapewnia Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego.  

W czerwcu 2021 roku Starosta Płoński skierowała pismo do jednostek samorządu 

terytorialnego oraz do instytucji, straży i służb powiatowych z prośbą o maksymalne 

zaangażowanie w zakresie podjęcia przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo 

dzieciom i młodzieży w trakcie wakacji. Jednocześnie Starosta zobowiązała do przesłania 

pisemnej informacji z realizacji podjętych działań. 

W okresie trwania wakacji, tj. w dniach 25 czerwca - 31 sierpnia 2021 r., Komenda 

Powiatowa Policji w Płońsku realizowała m.in. następujące działania: 

  w dniu 8 lipca i w dniu 13 sierpnia 2021 r. przeprowadzono działania pod nazwą 

,,Prędkość’’, ukierunkowane na przekraczanie dopuszczalnej prędkości, 
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 w dniu 28 lipca 2021 roku przeprowadzono działania pod nazwą ,,Kaskadowy Pomiar 

Prędkości’’ ukierunkowane na egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń 

prędkości na drogach, 

 w dniu 25 czerwca i 20 sierpnia 2021 roku wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei 

prowadzono akcję prewencyjno-edukacyjną pn. ,,Bezpieczny piątek’’ w ramach 

kampanii Bezpieczny przejazd - ,,Szlaban na ryzyko!’’. Akcja była prowadzona przy 

przejazdach kolejowo-drogowych, uczestnikom ruchu drogowego w ramach tej akcji 

przekazywano ulotki edukacyjne, 

 w dniach od 27 do 29 sierpnia  2021 r. przeprowadzono działania pod nazwą ,,Ostatni 

weekend sierpnia POWROTY’’, ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym na głównych ciągach komunikacyjnych, 

 w ramach codziennej służby w okresie wakacyjnym prowadzono działania ,,SPEED’’ 

mające na celu przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drogach. 

Ponadto na terenie powiatu realizowane były poniższe przedsięwzięcia: 

 W rejonie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie całego powiatu 

prowadzono działania pn. ,,Lustracja oznakowania przy szkołach’’. Działania te 

prowadzono wspólnie z przedstawicielami organów zarządzających drogami lub ruchem 

(krajowych, powiatowych) oraz z przedstawicielami szkół. Poddano lustracji 

45 placówek szkolnych. 

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców naszego powiatu, 

policjanci zabezpieczali imprezy artystyczno-rozrywkowe, sportowe i inne. 

Zabezpieczali mecze piłki nożnej organizowane na terenie działania KPP w Płońsku, 

wyścigi kolarskie, „IV bieg Kraszewski” oraz inne imprezy takie jak: VIII Jarmark 

Raciąski w Raciążu, Festiwal ,,Campo-Bosco 2021’’ organizowany na terenie klasztoru 

w Czerwińsku nad Wisłą, ,,Most Jagiełły’’ w Czerwińsku nad Wisłą ”, „Święto gminy 

Załuski’’- festyn w Kroczewie, ,,Piknik Rodzinny w Krajkowie”. 

 Przez całe wakacje policjanci sprawdzali miejsca sprzedaży alkoholu pod kątem 

przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Skontrolowano 386 punktów sprzedaży alkoholu. Kontrolowano 

również miejsca grupowania się młodzieży, tj. okolice szkół, stadionu sportowego, 

dworce, parki, itp.  

 Strażnicy miejscy w Płońsku ze szczególną uwagą kontrolowali miejsca gromadzenia 

się młodzieży, tj. parki, place zabaw m.in.: Ogródek Jordanowski, boiska sportowe, 
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rejony MCK i MCSiR oraz inne miejsca na terenie miasta Płońsk w celu zapobiegania 

zjawiskom patologicznym. 

 Funkcjonariusze policji sprawdzali miejsca grupowania się nieletnich pod kątem 

występowania, ujawniania i zapobiegania czynom karalnym, a także zachowaniom 

świadczącym o demoralizacji. 

 Nawiązano kontakt z władzami samorządowymi, dyrekcjami szkół odnośnie 

planowanych form wypoczynku podczas wakacji. Ustalono, że na terenie podległym 

były organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkołach podstawowych oraz 

kolonie, półkolonie i obozy dla dzieci i młodzieży.  

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku objął nadzorem 10 turnusów, 

w których uczestniczyło 219 osób, w tym w miejscu zamieszkania 27. Uchybień 

i nieprawidłowości sanitarnych nie stwierdzono. W związku z trwającą pandemią 

zakażeń koronawirusem SARS-Cov 2, liczba kontroli turnusów wypoczynku została 

ograniczona do jednej kontroli w każdej placówce. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Budowlany w Płońsku przeprowadził w okresie 

wakacji kontrole 3 budynków, w których realizowany był wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Ogólny stan techniczny wszystkich kontrolowanych budynków uznano 

jako zadowalający. Jeden z budynków nie posiadał na dzień kontroli aktualnych 

przeglądów stanu technicznego instalacji gazowej oraz przewodów kominowych. Nie 

stwierdzono podstaw do prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie 

stanu technicznego żadnego z kontrolowanych obiektów. 

 W elektronicznej bazie wypoczynku MEN w Powiecie Płońskim zarejestrowanych 

zostało 17 turnusów wypoczynku letniego, w tym 11 organizowanych w obiektach 

hotelowych, 4 w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku i 2 formy 

wypoczynku w miejscu zamieszkania (półkolonie). 

 Przez cały okres wakacji policjanci Wydziału Prewencji systematycznie kontrolowali 

miejsca wykorzystywane do kąpieli. Na terenie działania KPP w Płońsku są akweny 

wodne, które zostały oznaczone tablicami ,,Czarny punkt’’. Policjanci nawiązywali 

kontakty z właścicielami oraz zarządcami akwenów wodnych, celem ich właściwego 

oznakowania. Informowali również o istniejących zagrożeniach utonięciami na 

tzw. ,,dzikich kąpieliskach’’. Ponadto policjanci byli zadaniowani podczas służby 

prewencyjnej do kontroli wszelkiego rodzaju kąpielisk pod kątem zwrócenia uwagi na 
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osoby kąpiące się i ich bezpieczeństwo, jak również osób spożywających alkohol, bądź 

pod jego wpływem korzystających z akwenów wodnych.  

 W ramach akcji pn. ,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą’’ policjanci  prowadzili 

spotkania z właścicielami wypożyczalni sprzętu pływającego (kajaków). 

 W okresie wakacji przeprowadzono spotkania edukacyjno-profilaktyczne z osobami 

starszymi, m.in. w Kole Związków Emerytów i Rencistów w Sochocinie, gdzie 

omówiono przestępstwa popełniane na szkodę osób starszych, ich bezpieczeństwo 

w miejscu zamieszkania oraz w miejscach publicznych. Promowano KMZB i aplikację 

„Moja Komenda”. W ramach akcji informacyjnej KWP zs. w Radomiu oraz Okręgu 

Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców na terenie Powiatu Płońskiego 

dzielnicowi prowadzili spotkania z działkowcami na terenie Rodzinnych Ogródków 

Działkowych, podczas których omawiali tematykę dotyczącą kradzieży i wyłudzeń 

pieniędzy, a także oszustw dokonywanych na seniorach. Za pośrednictwem 

dzielnicowych został przekazany list otwarty Komendanta Powiatowego Policji 

w Płońsku do parafii na terenie Powiatu Płońskiego w zakresie zagrożeń oszustwami 

popełnianymi na szkodę osób starszych, z prośbą o jego odczytanie przez księży podczas 

niedzielnych mszy.  

 W okresie wakacji prowadzono również spotkania z organizatorami, członkami klubów 

sportowych odnośnie zachowania bezpieczeństwa podczas rozgrywek piłkarskich.  

 Dodatkowo dzielnicowi prowadzili spotkania z przedstawicielami samorządów, 

sołtysami, dyrektorami szkół oraz z przedstawicielami obiektów handlowo – 

usługowych na temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz w miejscach 

publicznych podczas wakacji, przekazywali informacje dotyczące kampanii ,,Stop 

włamaniom do domów’’. 

 W trakcie codziennych służb obchodowych dzielnicowi, w kontaktach z mieszkańcami,  

propagowali bezpieczne zachowania w trakcie wypoczynku wakacyjnego, jak również 

przestrzeganie przepisów dotyczących obostrzeń sanitarnych. 

W ramach akcji, kampanii oraz działań edukacyjnych, propagujących bezpieczne 

zachowania w okresie wakacyjnym podejmowano następujące działania:  

 Na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Płońsku w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2021” zamieszczono 

materiały edukacyjno-informacyjne na temat bezpiecznych zachowań w okresie letniego 

wypoczynku. 
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 Pracownicy Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Płońsku przekazali organizatorom 

zorganizowanego wypoczynku letniego pismo Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Płońsku wraz z materiałami edukacyjnymi (ulotki, broszury, składanki) 

w zakresie: profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV -2, „Patent na bezpieczne 

wakacje”, „Ciesz się latem-bezpieczne wakacje”, „Profilaktyka zatruć pokarmowych”, 

„Kleszczowe zapalenie mózgu, „Wirus KZM”, „Meningokoki, Pneumokoki”, „ABC 

grzybiarza”, „Wszystko o wszawicy”, ,,Fiszki edukacyjne- profilaktyka 

antynikotynowa”, „Druga strona wakacji – HIV/AIDS”, „Pamiętaj przekraczając 

granice-HIV nie zna granic”, „HIV/AIDS o co kaman?”, „Kampania jasna jak słońce”, 

film „Dopalacze-narkotyki-nie warto ryzykować”. W związku z trwającą pandemią 

zakażeń koronawirusem zwrócono się do organizatorów wypoczynku zbiorowego 

z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w tym zakresie i postępowanie zgodnie 

z „Wytycznymi GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży”, 

prosząc jednocześnie o prowadzenie obserwacji stanu zdrowia uczestników. 

 Placówki edukacyjne z terenu powiatu w czasie zajęć szkolnych przesyłały swym 

uczniom prezentacje i filmiki dotyczące bezpiecznego spędzania wakacji. 

W ramach inicjatyw i współpracy prowadzonej z jednostkami administracji 

zespolonej i innymi instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa podejmowano 

następujące działania:  

Samorząd Miasta Płońska w ramach akcji Lato w mieście Płońsk 2021 zorganizował 

szereg działań kulturalno-sportowych pod hasłem Postaw na rodzinę. Były to wspólne 

przedsięwzięcia jednostek miejskich oraz płońskich szkół podstawowych, Miejskiego 

Centrum Kultury w Płońsku, Punktu Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie, 

Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku, Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Płońsku. Większość działań realizowanych była w plenerze m.in. w Ogródku 

Jordanowskim, na terenie zielonym przy MCK i MCSiR oraz na tarasie MCK. Wszystkie 

działania prowadzone były z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego. W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa akcję wspierała Komenda Powiatowa Policji w Płońsku oraz 

Straż Miejska w Płońsku. 

W okresie wakacji nieodpłatnie udostępniano dzieciom i młodzieży następujące 

obiekty z terenu gminy Baboszewo: obiekty Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie, 

plac zabaw w Baboszewie oraz siłownie zewnętrzne, świetlicę środowiskową 

w Baboszewie, świetlicę wiejską w Goszczycach Średnich. 
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Na terenie miasta Raciąż w ramach „Bezpiecznych Wakacji 2021” realizowano 

następujące przedsięwzięcia: Spotkanie z policjantem raciąskiego Komisariatu Policji; 

Biblioteczne wakacje z sówką Raciążówką, Zajęcia dziennikarstwa radiowego, Dzień 

z Jednostką Strzelecką, Dzień ze Strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu, 

Biblioteczne wakacje z sówką Raciążówką, Podchody z Plutonem Strzeleckim, „Dbajmy 

o czysty las” – warsztaty i spektakl, Zajęcia dziennikarstwa radiowego, Biblioteczne 

wakacje z sówką Raciążówką. 

Dodatkowo oprócz powyższych zajęć, odbyły się także inne edukacyjno-rekreacyjne 

zajęcia. Przez cały okres wakacji około 362 dzieci i młodzieży brało udział w powyższych 

działaniach. Wymienione spotkania miały charakter edukacyjny, propagujący bezpieczne 

zachowania w okresie wakacyjnym.   

Gmina Miasto Płońsk wsparła podejmowane przez poniżej wskazane organizacje 

pozarządowe działania na rzecz organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

W 2021 r. na ten cel przekazano dotację celową.  

1) Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk w ramach zadania publicznego podtrzymywanie 

tradycji narodowej, pielęgnowanie oraz rozwój świadomości obywatelskiej, kulturowej 

oraz tożsamości lokalnej poprzez organizację niedzielnych imprez dla mieszkańców 

miasta zorganizowała: Płoński PRL, Gra terenowa w formie zawodów marszowych, 

Piknik Strzelecki, Płoński Spacer Historyczny.  

2) Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” w ramach zadania publicznego 

zorganizowało „Harcerski obóz letni zgodnie z pedagogiką Skautów Europy” 

w miejscowości Bądze.   

  Przykładem wspólnych działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa 

w okresie letnim jest współpraca Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku ze Stanicą Harcerską 

Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Gorzewie, mająca na celu wsparcie organizacyjne 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (około 100 uczestników).  

 

Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w 2021 roku 

 

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca 

elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu 

sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 

zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 

usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. 
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W Referacie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Płońsku wykonano nw. czynności:  

1) Opracowano plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa 

powiatu płońskiego i obrony cywilnej na rok 2021. 

2) W miesiącu styczniu opracowano Uchwałę Zarządu Powiatu Płońskiego w sprawie 

przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania w Starostwie Powiatowym 

w Płońsku w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz Zarządzenie 

Starosty Płońskiego w sprawie sposobu przygotowania Głównego Stanowiska 

Kierowania. 

3) W miesiącu marcu, na podstawie danych z jednostek administracji samorządowych 

z terenu powiatu, opracowywano informację dla Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie na potrzeby realizacji zadań wsparcia przez państwo 

gospodarza (CBD HNS). 

4) Zorganizowano 2 posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

dotyczące zagrożenia powodziowego na rzece Wiśle na terenie gminy i miasta 

Czerwińsk nad Wisłą: 

 W dniu 11.02.2021 r. odbyło się posiedzenie PZZK zwołane przez Starostę 

Płońskiego w trybie doraźnym, którego głównym celem było przedstawienie 

aktualnej sytuacji hydrologicznej na terenie powiatu przez przedstawicieli miast 

i gmin, przez które przepływają rzeki Wisła, Wkra i Sona. 

 W dniu 23.02.2021 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie PZZK zwołane przez 

Starostę Płońskiego w trybie doraźnym w urzędzie Miasta i Gminy Czerwińsk nad 

Wisłą. Celem spotkania było przedstawienie aktualnego zagrożenia hydrologicznego 

dotyczącego rzeki Wisły na terenie miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz 

opracowanie zasad koordynacji i sposobów postępowania w trakcie ww. zagrożenia. 

W posiedzeniu wzięli udział Starosta Płoński, Wicestarosta Płoński, Burmistrz 

Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, przedstawiciele Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku oraz 51. batalionu Lekkiej Piechoty 

5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. 

3) W miesiącu maju, na podstawie danych z jst. z terenu Powiatu Płońskiego, 

opracowano wykaz ilości wykorzystywanych pojazdów i rodzajów paliw przez 

podmioty szczególnego znaczenia dla jednostek samorządu terytorialnego, które 

powinny mieć prawo pierwszeństwa  w zaopatrzeniu w paliwa na podstawie ustawy 

o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 
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postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 

i zakłóceń na rynku naftowym. 

4) W miesiącu wrześniu sporządzono „Plan dystrybucji jodku potasu w przypadku 

zdarzeń radiacyjnych na terenie powiatu płońskiego”, zawierający szczegółowe 

informacje dotyczące obowiązków osób zaangażowanych w dystrybucję oraz sposób 

i zasady wydawania tabletek jodowych w wyznaczonych punktach. 

5) W miesiącu październiku 2021 r. opracowano „Informację o aktualnym stanie 

organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu płońskiego” dla 

Rady Powiatu Płońskiego. 

6) W miesiącu listopadzie dokonano aktualizacji całości Planu Zarządzania 

Kryzysowego Powiatu Płońskiego i przesłano do konsultacji do Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

7) Na bieżąco aktualizowano stroną internetową Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego wprowadzając dane dotyczące ostrzeżeń i komunikatów 

meteorologicznych oraz obostrzeń związanych sytuacją pandemiczną. 

8) Codziennie opracowywano dobową informację o zdarzeniach i zaangażowaniu sił 

oraz środków na terenie powiatu za pomocą elektronicznego system raportowania 

o zdarzeniach noszących znamiona sytuacji kryzysowych (Centralnej Aplikacji 

Raportującej – CAR). 

9) Za pośrednictwem aplikacji SerwerSMS oraz innych środków łączności wysłano 124 

ostrzeżenia i komunikaty o niebezpiecznych zjawiskach do UM i UG z terenu 

powiatu, jednostek organizacyjnych powiatu i członków Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. 

10) Przeprowadzano cotygodniowe testy łączności w „Radiowej sieci zarządzania 

Wojewody Mazowieckiego” z jednostkami administracyjnymi z terenu Powiatu 

Płońskiego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

11) Na bieżąco dokonywano aktualizacji dokumentacji pomocniczej dla potrzeb 

zarządzania w sytuacji kryzysowej. 

12) Na podstawie wydanego zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

wprowadzenia stopni alarmowych, przekazywano codzienne raporty o stanie 

realizacji zadań wynikających z wprowadzonych stopni alarmowych (raporty 

zbiorowe do WCZK w Warszawie z jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
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z UMiUG z terenu Powiatu Płońskiego: w dniach od 05.12.2021 r. do 10.12.2021 r. 

– pierwszy stopień alarmowy pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP. 

13) W miesiącu grudniu dokonano przeglądu jakościowego i ilościowego sprzętu 

w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym. 

 

Ochrona przeciwpowodziowa  

 

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”. 

Plan ten jest pomocny Staroście Płońskiemu i Powiatowemu Zespołowi Zarządzania 

Kryzysowego w procesie podejmowania decyzji, w sytuacjach wystąpienia zagrożenia 

powodziowego na terenie Powiatu Płońskiego. „Plan operacyjny bezpośredniej ochrony 

przed powodzią powiatu płońskiego” określa struktury oraz zasady działania organów 

powiatu, służb, inspekcji i straży w sytuacji zagrożenia powodziowego. 

Plan jest dokumentem, w którym sprecyzowano ramy i kierunki działań oraz główne 

zadania w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodzią. Natomiast szczegółowe rozwiązania, 

jakie należy zastosować w konkretnej sytuacji, muszą wynikać z bieżącej oceny zdarzenia 

i możliwości reagowania na nie. 

Celem „Planu” jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego 

reagowania powiatu na wypadek wystąpienia powodzi, a w szczególności: 

 określenie rozmiarów potencjalnego zagrożenia powodziowego mogącego wystąpić na 

terenie powiatu; 

 określenie zadań poszczególnych organów i jednostek organizacyjnych powiatu podczas 

prowadzenia akcji ratowniczej zapewniających właściwe współdziałanie głównie 

w zakresie dotyczącym łączności, opieki medycznej, ewakuacji, zaopatrzenia w wodę 

i żywność, pomocy społecznej, transportu, energetyki, alarmowania i ostrzegania, 

współpracy z mediami, finansowania, porządku publicznego i prawa; 

 uściślenie zasad współdziałania na szczeblu gminy lub powiatu oraz sposobu zwracania 

się o pomoc do szczebla wojewódzkiego w zależności od zakresu powstałego zagrożenia 

powodziowego; 

 ujednolicenie zasad prowadzenia działań ratowniczych przez różne rodzaje służb. 

Ochrona przeciwpowodziowa jest jednym z priorytetów działania organów powiatu. 
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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 oraz inne będące w dyspozycji Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego. 

 

 Infrastruktura przeciwpowodziowa 

Wały przeciwpowodziowe w Powiecie Płońskim usytuowane są wyłącznie na terenie 

gminy Czerwińsk n. Wisłą (prawy brzeg Wisły na wysokości miejscowości Wychódźc 

i Wilkówiec). 

Tereny zalewowe chronione są przez 4,400 mb. wałów przeciwpowodziowych, 

w których znajdują się trzy przepusty wałowe. 

Wały przeciwpowodziowe chroniące dolinę Wychódźc-Wilkówiec w gminie 

Czerwińsk nad Wisłą są w złym stanie technicznym, co potwierdzają ekspertyzy Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeprowadzone w roku 2012 oraz w roku 2013.  

Znaczącym utrudnieniem w prowadzeniu akcji przeciwpowodziowej jest brak drogi 

przywałowej. Brak drogi uniemożliwia dowóz materiałów do zabezpieczenia wałów. Do 

naprawy kwalifikują również 3 przepusty wałowe. 

Na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych podjęto 

realizację inwestycji pn. ,,Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły chroniącego 

dolinę Wychódźc-Wilkówiec, gm. Czerwińsk nad Wisłą”. Wał ze względu na 

bezpieczeństwo powodziowe wymaga rozbudowy. W celu prawidłowego przygotowania do 

realizacji ww. zadania inwestycyjnego Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Warszawie Oddział Ciechanów zlecił w kwietniu 2017 r. wykonanie koreferatu (opinii) 

do opracowanej dokumentacji projektowej. Koreferat został opracowany na przełomie maja 
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i czerwca 2017 r. i przedstawiony zainteresowanym na posiedzeniu Rady Technicznej 

ds. opiniowania projektów budowlanych i wykonawczych z zakresu gospodarki wodnej, 

melioracji oraz ochrony przeciwpowodziowej w dniu 11 września 2017 roku. Koreferent 

ocenił przyjęte rozwiązania projektowe, ich poprawność w świetle obowiązujących 

przepisów oraz sformułował wnioski i uwagi. 

Samorząd powiatu nie jest administratorem urządzeń obiektów hydrotechnicznych 

służących ochronie przeciwpowodziowej. 

Pismem z dnia 12 kwietnia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

Zarząd Zlewni we Włocławku, poinformował Zarząd Powiatu Płońskiego o zamiarze 

realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowli przeciwpowodziowych 

pn.: „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły chroniącego dolinę Wychódźc –

Wilkówiec, gm. Czerwińsk nad Wisłą, pow. płoński” oraz zwrócił się o wydanie opinii 

dotyczącej rozwiązań projektowych niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji. 

Zarząd Powiatu podtrzymał swoją wcześniejszą pozytywną opinię, dotyczącą 

ww. inwestycji. 

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie: rozbudowy korpusu wału (wał kl. III) 

wraz z ławą przywałową i rowem, uszczelnienie korpusu i podłoża wału, pasa 

eksploatacyjnego na koronie wału i ławie przywałowej, nowych budowli wałowych, 

rozbiórkę i budowę przepustów wałowych, schodów skarpowych, mijanek na pasie 

eksploatacyjnym, przejazdów, wjazdów i zjazdów wałowych. Inwestycja realizowana 

będzie głównie na działce istniejącego wału przeciwpowodziowego oraz w pasie działek 

prywatnych właścicieli od strony zawala (odpowietrznej).  

Zadania z zakresu modernizacji (rozbudowy) wału przeciwpowodziowego, po 

zmianach organizacyjnych związanych z nowelizacją ustawy Prawo Wodne, przejął Zarząd 

Zlewni we Włocławku. 

Utrzymanie w należytym stanie technicznym wału przeciwpowodziowego, a także 

prace konserwacyjne i remontowe, są obowiązkiem administratora obiektu (wału 

przeciwpowodziowego), czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Zarządu Zlewni we Włocławku.  

W 2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie Powiatu 

Płońskiego wykonywało prace konserwacyjne na ciekach wodnych oraz wale 

przeciwpowodziowym na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą.  
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W celu usprawnienia wczesnego ostrzegania struktur zarządzania kryzysowego 

przed groźnymi zjawiskami remontowany i konserwowany jest wodowskaz 

w m. Wychódźc. 

 

 Zarządzanie ryzykiem powodziowym 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie opracował Plan Zarządzania 

Ryzykiem Powodziowym dla Rejonu Wodnego Środkowej Wisły.  

Plan ten jest integralną częścią Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla 

Obszaru Dorzecza Wisły i wraz z nim stanowi główne narzędzie planistyczne w zakresie 

ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Wisły. 

Według Dyrektywy Powodziowej plany zarządzania ryzykiem powodziowym 

(PZRP) obejmują wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym kładąc 

szczególny nacisk na zapobieganie, ochronę i stan należytego przygotowania, w tym 

prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania a także uwzględniają cechy 

danego dorzecza lub zlewni. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym zawiera: 

 mapę obszaru dorzecza z naniesionymi obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo 

powodzi, 

 mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego, 

 opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym, 

 katalog działań służących osiągnięciu tych celów wraz z uwzględnieniem priorytetów. 

W ramach konsultacji społecznych dodano do listy inwestycji planowanych 

w I cyklu planistycznym rozbudowę wału przeciwpowodziowego Wychódźc – Wilkówiec, 

gm. Czerwińsk nad Wisłą. 

W miesiącu czerwcu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

przekazał Staroście Płońskiemu mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka 

powodziowego wydanie IV 2019. Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka 

powodziowego (MRP) zostały opracowane w ramach projektu „Informatyczny system 

osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – Centra Modelowania Powodzi 

i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu. 

„Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły” znajduje się 

na stronie internetowej www.powodz.gov.pl. 

 

http://www.powodz.gov.pl/


173 
 

 Zagrożenie powodziowe w 2021 roku 

W dniu 9 lutego 2021 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy 

Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie Hydrologiczne O:3 dotyczące wezbrania 

z przekroczeniem stanów alarmowych dotyczące rzeki Wisły w rejonie Kępy Polskiej. 

W rejonie gminy i miasta Czerwińsk nad Wisłą poziom wody w rzece Wiśle zaczął 

stopniowo podnosić się od 13 lutego 2021 r. i wynosił wówczas 403 cm (wodowskaz na 

rzece Wiśle w miejscowości Wychódźc). 

W dniu 15.02.2021 r. w związku ze stałym podnoszeniem się poziomu wody w rzece 

Wiśle (stan 556 cm, dobowy wzrost poziomu o 123 cm) Burmistrz Miasta i Gminy 

Czerwińsk nad Wisłą wydał Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie ogłoszenia pogotowia 

przeciwpowodziowego. W następnych dniach stan wody na rzece Wiśle wynosił: 

 16.02.2021 r. – 604 cm, 

 17.02.2021 r. – 602 cm, 

 18.02.2021 r. – 610 cm, 

 19.02. – 20.02 2021 r. – 608 cm, 

 21.02.2021 r. – 614 cm, 

 22.02.2021 r. – 619 cm, 

 23.02.2021 r. – 640 cm. 

W dniu 23.02.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą wydał 

Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego. 

Podczas pomiaru w dniu 24.02.2021 r. odnotowano poziom wody w Wiśle 

w wysokości 595 cm, co stanowiło spadek dobowy o 45 cm. W związku z powyższym 

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą wydał Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie 

odwołania alarmu przeciwpowodziowego z jednoczesnym utrzymaniem pogotowia. 

W związku z dalszym spadkiem poziomu wody do 501 cm, tj. o 94 cm, w dniu 

25.02.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą wydał Zarządzenie 

Nr 19/2021 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego i zakończenia działań 

kryzysowych. 

Z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia powodziowego w 2021 r. za 

pośrednictwem aplikacji SerwerSMS przekazano łącznie 19 ostrzeżeń hydrologicznych 

wydanych przez IMGW-PIB Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie. Ostrzeżenia te 

były również publikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego oraz przekazywane pocztą elektroniczną. 
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W bieżącym okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia PZZK dotyczące 

zagrożenia powodziowego: 

1. W dniu 11.02.2021 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego zwołane przez Starostę Płońskiego którego głównym celem było 

omówienie aktualnej sytuacji hydrologicznej w rzekach na terenie Powiatu Płońskiego. 

Na ww. posiedzenie zaproszeni zostali: Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, 

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin, Wójt Gminy Nowe Miasto oraz Wójt Gminy Joniec. 

Przedstawiciele Miasta i Gminy Sochocin, Gminy Joniec oraz Gminy Nowe Miasto 

poinformowali o stabilnej sytuacji na rzekach Wkra i Sona. 

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą poinformował o prowadzeniu stałego 

monitoringu rzeki Wisły, ilości płynącej nią kry oraz o stanie obwałowań wraz 

z infrastrukturą techniczną. Ponadto nadmienił, że w swojej dyspozycji posiada właściwe 

siły i środki możliwe do użycia w sytuacji zaistnienia zagrożenia. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej zapewnił o gotowości do działań 

ratowniczych, a także przekazał informację w zakresie posiadanego w dyspozycji sprzętu. 

2. W dniu 23.02.2021 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą. Celem 

zwołanego przez Starostę Płońskiego posiedzenia była sytuacja powodziowa na rzece 

Wiśle spowodowana zatorem lodowym od zbiornika wodnego we Włocławku. 

W posiedzeniu brali udział: Starosta Płoński, Wicestarosta, Burmistrz Miasta i Gminy 

Czerwińsk nad Wisłą, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku, Dowódca 

oraz Zastępca Dowódcy 51 Batalionu Lekkiej Piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony 

Terytorialnej w Ciechanowie. 

Spotkanie miało na celu usystematyzowanie dalszych działań w przypadku zagrożenia 

spowodowanego piętrzeniem się kry lodowej w rzece Wiśle na terenie Miasta i Gminy 

Czerwińsk nad Wisłą. Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą powiadomił 

Strażaków z PSP oraz dowódców 51 Batalionu Lekkiej Piechoty 5 MBOT 

o newralgicznym (najbardziej niebezpiecznym) miejscu, które może stworzyć 

największe zagrożenie. Omówiono przygotowanie wszystkich służb do działań 

ratowniczych w tym możliwość ewakuacji ludności i zwierząt. Wojskowi przedstawili 

zebranym możliwości zadysponowania swoich sił i środków z czasem 12 godzin na 

zmobilizowanie. Po spotkaniu uczestnicy posiedzenia udali się na wizję lokalną. 

W budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Popiełuszki 14 znajduje się 

powiatowy magazyn przeciwpowodziowy. Zgromadzenie sprzętu przeciwpowodziowego 
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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. 

Starostwo Powiatowe w Płońsku w miarę możliwości dokonuje zakupu sprzętu 

przeciwpowodziowego niezbędnego do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.  

 

Realizacja zadań w zakresie spraw obronnych 

 

W terminie do dnia 25.01.2021 r. opracowano i wysłano do Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie ankietę Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań 

Obronnych za 2020 rok oraz sprawozdanie z realizacji zadań w ramach akcji kurierskiej.  

Do dnia 24 marca 2021 r. opracowano dokumentację szkolenia obronnego Starostwa 

Powiatowego, w skład której wchodzą: 

a) plan szkolenia obronnego powiatu płońskiego na 2021 rok, 

b) plan szkolenia obronnego powiatu płońskiego na lata 2021-2023, 

c) tematyczny plan szkolenia dla poszczególnych przedsięwzięć szkoleniowych, 

d) listy obecności uczestników szkolenia, 

  Ww. dokumenty w dniu 24.03.2021 r. przesłano pocztą elektroniczną do Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie celem uzgodnienia.  

  W terminie do dnia 08.04.2021 r. przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie załączniki do powiatowego planu 

przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.  

  Zgodnie z planem szkolenia obronnego w powiatu płońskiego na 2021 r. i mając na 

względzie stan epidemii ogłoszony na terytorium RP, ograniczający do minimum osobiste 

kontakty, Referat PCZK opracował i przeprowadził w dniu 23 grudnia 2021 roku za 

pośrednictwem przesłanych prezentacji szkolenia z zakresu: 

 Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja zadań operacyjnych 

przez Starostwo Powiatowe w Płońsku i jednostki organizacyjne powiatu. 

 Zasady funkcjonowania Stałego Dyżuru i Głównego Stanowiska Kierowania Zarządu 

Powiatu Płońskiego w warunkach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej 

państwa. 

 

 



176 
 

 Realizacja zadań w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 

Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Płońskiego została przeprowadzona 

w okresie od 7 października do 2 listopada 2021 roku. W celu realizacji 

ww. przedsięwzięcia, wykonano: 

 z Dyrektorem SPZZOZ w Płońsku ustalono skład osobowy PKLek. oraz uzgodniono 

warunki najmu lokalu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku; 

 do urzędów miast i gmin przekazano obwieszczenia i wytyczne Wojewody dotyczące 

przeprowadzenia kwalifikacji na terenie województwa mazowieckiego w 2021 roku; 

 w oparciu o dane przekazane przez UM i UG ustalono ilość osób podlegających 

wezwaniu do kwalifikacji wojskowej oraz sporządzono plan przeprowadzenia 

kwalifikacji na terenie Powiatu Płońskiego;  

 z Dyrektorem SPZZOZ zawarto umowę najmu pomieszczeń do przeprowadzenia 

kwalifikacji; 

 zakupiono wyposażenie materiałowo techniczne niezbędne do pracy Powiatowej 

Komisji Lekarskiej; 

 uwzględniając zmiany przepisów prawnych przygotowano wzory druków orzeczeń 

Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz druki skierowań na badania dodatkowe; 

 wskazano przychodnie lekarskie, z którymi Wojewoda zawarł umowy na wykonywanie 

badań specjalistycznych i dodatkowych osób skierowanych przez PKLek; 

 podpisano umowy na wykonywanie dodatkowych badań specjalistycznych dla osób 

skierowanych przez PKLek; 

 sporządzono zbiorczą listę osób stających do komisji lekarskiej; 

 opracowano dokumentację techniczną, konieczną do przeprowadzenia kwalifikacji; 

 zatrudniono 5 osób na umowę zlecenie do obsługi administracyjnej osób wzywanych do 

kwalifikacji wojskowej; 

 przygotowano i sporządzono dla potrzeb Wydziału Finansowego Starostwa wykaz osób 

z danymi niezbędnymi do naliczenia płacy dla członków PKLek. i osób zatrudnionych 

przez Starostę do obsługi administracyjnej komisji; 

 przesłano do Oddziału Spraw Obywatelskich MUW w Warszawie dane niezbędne do 

naliczenia należności za wykonane badania dodatkowe; 

 opracowano dane dotyczące kosztów przeprowadzenia kwalifikacji na terenie powiatu; 
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 wykonano i przesłano w dniu 18.11.2021 r do Wydziału Spraw Obywatelskich 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie sprawozdanie z wyników pracy 

PKLek. 

Tabela Nr 38 Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej: 

Lp. Wyszczególnienie 

Mężczyźni 

Kobiety roczn

ik 

podstaw

owy 

roczni

ki 

starsz

e 

1 2 3 4 5 

1 

Wpisano na listach 480 68 9 

Dopisano po sporządzeniu list 1 3 1 

Skreślono po sporządzeniu list 20 3  

Ostatecznie figuruje na listach 461 68 10 

2 Stawiło się 438 23 10 

3 Nie stawiło się – nieusprawiedliwieni 12 24  

4 

Nie stawiło się – usprawiedliwieni (razem), z tego: 11 21  

a) przebywało w zakładach karnych  1  

b) przebywało w zakładach lecznictwa zamkniętego    

c) inne przyczyny 11 20  

5 
Skierowano na dodatkowe badania lub obserwacje, z tego 8   

nie powróciło z badań 2   

6 

Uznano za zdolnych (kat. A) 390 18 9 

Uznano za czasowo niezdolnych (kat. B) 4   

Uznano za niezdolnych w czasie pokoju (kat. D) 25 5 1 

Uznano za trwale niezdolnych (kat. E) 19   

7 

Przyczyny dopisania do list – (razem), z tego: 1 3  

a) pominięto przy sporządzaniu list    

b) przybyli po sporządzeniu list 1   

c) wykazani dodatkowo przez WKU  3  

d) zgłosili się samorzutnie po raz pierwszy    

e) inne przyczyny    

8 

Przyczyny skreślenia z list – (razem), z tego: 20 3  

a) stawali przed inną powiatową komisją lekarską 15   

b) na podstawie zawiadomienia WKU    

c) błędy przy sporządzaniu list 3 2  

d) inne 2 1  

Źródło: Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płońsku.  

 

Tabela Nr 39 Pozostałe dane dotyczące kwalifikacji wojskowej:  

Lp. Wyszczególnienie powiat 

1 2 3 

1 Liczba powołanych powiatowych komisji lekarskich 1 
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2 Liczba dni pracy powiatowej komisji lekarskiej 18 

3 

Liczba orzeczeń powiatowej komisji lekarskiej – razem**, z tego 471( w tym 1 zmienione 

po odwołaniu) 

wydanych osobom skierowanym na dodatkowe badania, 

które nie zgłosiły się z wynikami badań, a możliwe było 

wydanie orzeczenia na podstawie już przeprowadzonego 

badania i udostępnionej dokumentacji medycznej 

2 

4 

Liczba niewydanych orzeczeń lekarskich osobom, które 

stawiły się do kwalifikacji wojskowej*** 

 

5 

Środki dyscyplinujące, z tego:  

a) liczba wniosków o doprowadzenie przez Policję, z tego  

liczba doprowadzonych  

b) liczba nałożonych kar grzywny  

c) liczba doniesień do prokuratury (sądów) o popełnieniu 

przestępstwa z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy 

 

6 Liczba odwołań od orzeczeń powiatowej komisji lekarskiej 1 

7 Liczba posiedzeń wojewódzkiej komisji lekarskiej*  

8 

Liczba orzeczeń wydanych przez wojewódzką komisję 

lekarską (po odwołaniu / w trybie nadzoru)* 

 

9 Liczba kontroli przeprowadzonych przez wojewódzką komisję 

lekarską 

 

10 Liczba kontroli z udziałem przedstawicieli MON  

11 Liczba zarządzeń wojewody w sprawie zmiany składu komisji 

lekarskich* 

1 

Źródło: Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płońsku.  

 

 Realizacja zadań w zakresie funkcjonowania kancelarii materiałów niejawnych 

W miesiącu sierpniu 2021 r. zakończono prace dotyczące dokumentacji niezbędnej 

do uruchomienia systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Płońsku 

i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego dla 

systemu teleinformatycznego „BEZPIECZNY KOMPUTER”, przeznaczonego do 

przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone”. 

 

 Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej 

W miesiącu marcu 2021 r.:  

1) opracowano i przesłano do akceptacji WBiZK MUW: 

 „Plan działania w zakresie obrony cywilnej powiatu płońskiego na 2021 rok” oraz 

wdrożono go w jednostkach samorządu terytorialnego, 
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 „Harmonogram szkoleń z zakresu obrony cywilnej na 2021 rok”, 

 „Plan kontroli na 2021 rok”.  

2) uzgodniono miejskie i gminne „Plany działania w zakresie obrony cywilnej na 2021 rok” 

oraz miejskie i gminne „Harmonogramy szkoleń z zakresu OC na 2021 rok”, 

3) dokonano oceny stanu przygotowań obrony cywilnej (sporządzone sprawozdanie 

przesłano do WBiZK MUW). 

Od miesiąca czerwca brano udział w comiesięcznych treningach ostrzegania 

ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. 

W grudniu 2021 roku zaktualizowano „Plan obrony cywilnej powiatu  płońskiego”. 

W dniu 8 grudnia przeprowadzono szkolenie dla członków formacji powiatowej POADA, 

komendantów formacji OC z terenu powiatu oraz pracowników jst. z terenu powiatu 

realizujących zadania z zakresu OC nt. : 

1) Założenia i funkcjonowanie systemu alarmowania i ostrzegania: 

 system wykrywania skażeń i alarmowania oraz system wczesnego ostrzegania na 

poziomie kraju, województwa, powiatu, miasta, gminy, 

 system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu z powietrza. 

2) Międzynarodowe prawo humanitarne w aspektach dotyczących ochrony ludności 

i obrony cywilnej oraz ochrony dóbr kultury: 

 Geneza Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, 

 ochrona ludności cywilnej, 

 status Obrony Cywilnej, 

 zadania Obrony Cywilnej. 

 Szkolenie zrealizowano ze środków z dotacji Wojewody Mazowieckiego 

 Zgodnie z planem działania w zakresie Obrony Cywilnej szefa OC Powiatu 

Płońskiego na 2021 r. i mając na względzie stan epidemii ogłoszony na terytorium RP, 

ograniczający do minimum osobiste kontakty, Referat PCZK opracował i przeprowadził 

w dniu 29 grudnia 2021 roku za pośrednictwem przesłanych prezentacji szkolenie 

nt. „Charakterystyka poszczególnych rodzajów ewakuacji, zasady ich przygotowania i ich 

prowadzenia” skierowane do burmistrzów, wójtów oraz pracowników jst. realizujących 

zadania z zakresu OC. Materiały przekazano również komendantom Policji i Państwowej 

Straży Pożarnej i funkcjonariuszom realizującym zadania z zakresu przeciwdziałania 

masowym zagrożeniom. 
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 Ponadto w 2021 r. nadzorowano realizację zadań OC w jednostkach samorządu 

terytorialnego (wg „Planu kontroli na 2021 rok”) oraz w każdą środę sprawdzano łączność 

w sieci Wojewody Mazowieckiego. 

 Funkcjonowanie powiatowego centrum zarządzania kryzysowego 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym od 

lutego 2009 r. w Referacie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Płońsku przy ul. Popiełuszki 14A funkcjonuje Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego (PCZK).  

Starosta Płoński Zarządzeniem Nr 53/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie 

organizacji i zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w Płońsku wprowadziła nowy Regulamin Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

PCZK stanowi całodobową służbę dyżurną Starosty Płońskiego, a jednocześnie 

zintegrowane stanowisko dyspozytorskie przeznaczone do kierowania działaniami 

związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków sytuacji 

kryzysowych oraz innych zagrożeń na terenie powiatu. 

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego zapewnia przepływ informacji na potrzeby zarządzania 

kryzysowego oraz wykonuje takie zadania, jak: 

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego; 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania ludności; 

4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 

i humanitarne; 

6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum; 

7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

Obsługę PCZK w systemie całodobowym zapewnia Referat Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz w ramach porozumienia, 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku. 

Po godzinach pracy Starostwa Powiatowego obowiązują dyżury telefoniczne pracowników 

Referatu, które prowadzone są zgodnie z grafikiem. 
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W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych Starosta może podjąć decyzję 

o wprowadzeniu całodobowych dyżurów w PCZK przez pracowników Referatu Powiatowe 

Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Płońsku oraz zapewnienia łączności ze służbami ratowniczymi 

podczas zdarzeń kryzysowych, zwłaszcza awarii sieci energetycznej, utworzono zapasowe 

miejsce pracy PCZK w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Płońsku.  

W związku z realizacją przez Wojewodę Mazowieckiego projektu pod nazwą 

„Mazowieckie Syreny + - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania 

ludności” realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii 

Europejskiej – instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, 

zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020, 

Powiat Płoński podpisał dwa porozumienia, na mocy których Wojewoda przekaże 

w użyczenie elementy systemu łączności Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody 

Mazowieckiego, tj. radiotelefon z anteną oraz centralę alarmową uruchamiającą podłączone 

do niej syreny alarmowe usytuowane na terenie powiatu. 

Pod adresem http://powiat-plonski.pl/pl/pczk funkcjonuje strona internetowa 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku, na której znajdują się 

m.in.: aktualne ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne, zasady postępowania na 

wypadek różnorakich zagrożeń, wykaz teleadresowy inspekcji, straży oraz ważnych 

instytucji powiatu. Informacje te udostępnione są również na stronie głównej internetowej 

Starostwa Powiatowego w Płońsku. Umieszczane są również aktualne wydarzenia związane 

z działaniami PCZK i PZZK. 

W PCZK funkcjonuje system szybkiego alarmowania sms za pośrednictwem 

aplikacji SERWER 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. W br. wysłano około 

130 komunikatów ostrzegawczych. 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Rządowym Centrum 

Bezpieczeństwa uruchomiło Centralną Aplikację Raportującą (CAR). Jest ona jednolitym 

systemem raportowania o zagrożeniach dla służb i instytucji, które są odpowiedzialne za 

zarządzanie kryzysowe na terytorium Polski. Dyżurni Powiatowego Centrum Zarządzania 

http://powiat-plonski.pl/pl/pczk


182 
 

Kryzysowego uczestniczyli w szkoleniu, podczas którego Koordynatorzy Centralnej 

Aplikacji Raportującej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego prezentowali 

przedmiotową aplikację wraz z jej funkcjonalnością w celu włączenia do systemu 

powiatowych centrów zarządzania kryzysowego i przekazywania raportów z PCZK do 

WCZK w systemie CAR. Przeszkolono dyżurnych Stanowiska Kierowania Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku realizujących zadania z zakresu 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zespołu dyżurnych Stanowiska 

Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Płońsku z zasad raportowania w systemie CAR. 

Opracowano również instrukcje raportowania dla ww. służb. 

W 2021 r. do Centralnej Aplikacji Raportującej wprowadzono łącznie 69 raportów, 

w tym: dobowe – 46, doraźne – 16, sytuacyjne – 7.  

Referat PCZK posiada również oprogramowanie służące do prognozowania skażeń 

radiacyjnych, biologicznych i chemicznych „SI PROMIEŃ”. Oprogramowanie to jest 

wykorzystywane w treningach prowadzonych z Wojewódzkim Centrum Zarządzania 

Kryzysowego raz na kwartał. 

 

 Ćwiczenia i treningi z zakresu zarządzania kryzysowego 

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) wspólnie z Mazowieckim 

Urzędem Wojewódzkim w Warszawie.  

Cyklicznie, raz w miesiącu brali udział w treningach radiowych „Systemu 

ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza” za 

pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, organizowanych 

przez Centrum Operacji Powietrznych Sił Zbrojnych RP. 

Ponadto przeprowadzane są cotygodniowe testy łączności w „Radiowej Sieci 

Zarządzania Wojewody Mazowieckiego” z jednostkami administracyjnymi z terenu 

Powiatu Płońskiego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
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XIII 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 wpisują 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 

2021 realizowane były następujące działania i przedsięwzięcia: 

1) Cel 1. Poprawa jakości powietrza na terenie Powiatu Płońskiego: 

 działania inwestycyjne realizowane przez powiat – Starostwo, Powiatowy Zarząd Dróg 

oraz 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. programu „Czyste Powietrze” na wymianę urządzeń grzewczych 

i termomodernizacje budynków,  

 działania administracyjne związane z wydawaniem pozwoleń na emisje gazów i pyłów, 

kontrola wcześniej wydanych decyzji. 

2) 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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3) Cel 3. Monitoring i utrzymanie poniżej poziomu dopuszczalnego promieniowania 

elektromagnetycznego: 

 działania administracyjne – przyjmowanie zgłoszeń i wyników badań pomiarów pól 

instalacji, emitujących pole elektromagnetyczne – stacje telefonii komórkowych. 

4) Cel 4. Poprawa jakości wód na terenie Powiatu Płońskiego: 

 monitorowanie stanu czystości wód w rzekach, 

 niezwłoczne reagowanie i informowanie właściwych instytucji o zanieczyszczeniach 

wód i zatruciach organizmów wodnych w  rzekach i zbiornikach wód stojących, 

 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. 

5) Cel 5. Rozwój i dostosowanie instalacji i urządzeń służących zrównoważonej 

gospodarce wodno – ściekowej: 

 działania realizowane w ramach budowy i przebudowy dróg gminnych i powiatowych – 

instalacje odwadniające dróg, kanalizacja deszczowa, montaż osadników i separatorów. 

6) Cel 6. Ochrona gleb przed degradacją na terenie Powiatu Płońskiego: 

 działania administracyjne powiatu z zakresu rekultywacji gruntów: wydawanie decyzji 

nakładających obowiązek wykonania rekultywacji na terenach zdegradowanych, 

coroczna kontrola prowadzonych prac, wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji, 

 działania prewencyjne powiatu w zakresie kontroli wyrobisk pod kątem nielegalnego 

składowania odpadów w wyrobiskach i współpraca z Gminami, Okręgowym Urzędem 

Górniczym i WIOŚ, 

 działania administracyjne powiatu w zakresie gospodarki odpadami – decyzje na 

zbieranie i przetwarzanie odpadów, 

 działania administracyjne powiatu w zakresie kontroli planowej i interwencyjnej 

w zakresie realizacji decyzji gospodarki odpadami, 

 działania informacyjne dla przedsiębiorców i edukacyjne dla mieszkańców związane 

z gospodarką „odpadową”, 

 współpraca powiatu ze stowarzyszeniami ekologicznymi, działającymi na terenie 

powiatu. 

7) 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. 

8) 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. 

9) 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 2021 roku Powiat Płoński ściśle współpracował ze Społeczną Strażą Rybacką, 

z działalności której Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie.   

 

Realizacja zadań z zakresu rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. 

 

W 2021 roku zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska były 

realizowane przez Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Płońsku. Do podstawowych obowiązków Referatu należało: 

1. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony roślin, ochrony zwierząt, rybactwa 

śródlądowego wynikających z: ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody, 

ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ustawy z dnia 12 kwietnia 

2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m 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 – wpisano do rejestru 6 zwierząt gatunków objętych ochroną -  wydano 

6 zaświadczeń; 
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2) wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów z terenów nieruchomości 

będących własnością gminy – wydano 69 decyzji; 

3) rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m – wydano 

1 decyzję o przydzieleniu i zarezerwowaniu numeru rejestracyjnego jednostki 

pływającej, zarejestrowano (wpisano do rejestru REJA 24 jedną jednostkę 

pływającą), wydano 1 zaświadczenie;  

4) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego – wydano 155 kart 

wędkarskich.  

2. Realizowanie zadań w zakresie leśnictwa wynikających z ustawy z dnia 28 września 

1991 r. o lasach i innych przepisów szczególnych, w tym w szczególności: 

1) wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących 

własności Skarbu Państwa - wydano 6 decyzji; 

2) wydawanie decyzji dotyczących zmiany lasu na użytek rolny – wydano 1 decyzję; 

3) realizacja procedury przyznania dotacji od Wojewody Mazowieckiego 

przeznaczonej na odnowienie lub przebudowę drzewostanu niestanowiącego 

własności skarbu państwa zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej w kwocie 

49 179,94 zł – wydano 1 decyzję. 

4) wydawanie zaświadczeń, czy dana nieruchomość objęta jest opracowaniem 

uproszczonego planu urządzenia lasu – wydano 1995 zaświadczeń; 

5) 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 125 285,64 zł; 

6) wydawanie decyzji w sprawie uznania bądź nieuznania wniosków i zastrzeżeń do 

projektów uproszczonych planów urządzenia lasu – wydano 16 decyzji; 

7) przygotowanie dokumentacji do sporządzenia uproszczonych planów urządzenia 

lasu i inwentaryzacji stanu lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa, 

należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się pod 

nadzorem Starosty Płońskiego wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na 

środowisko dla 220 obrębów ewidencyjnych wraz z pozyskaniem dotacji z Lasów 

Państwowych na kwotę 34 387,27 zł.  

3. Realizowanie zadań z zakresu łowiectwa wynikających z  ustawy z dnia 19 października 

1995 r. Prawo łowieckie, a w szczególności:  



187 
 

1)  wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych – naliczono dzierżawę 22 kołom 

łowieckim i rozliczono uzyskane kwoty pomiędzy beneficjentów czynszu 

dzierżawnego, tj. Gminy i Nadleśnictwa. 

4. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 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 25 zgłoszenia; 

4) opiniowanie przez Zarząd Powiatu Płońskiego gminnych programów ochrony 

środowiska – wydano 1 pozytywną opinię dotyczącą projektu POŚ Miasta i Gminy 

Czerwińsk nad Wisłą; 

5) przyjmowanie przez Zarząd Powiatu Raportu z POŚ – przyjęto 1 raport z POŚ dla Miasta 

Płońsk, 

6) opiniowanie decyzji środowiskowych dla instalacji wymagających pozwoleń 

zintegrowanych, dla których organem właściwym jest starosta – wydano 1 opinię; 

7) wydawanie decyzji nakładającej przegląd ekologiczny – brak, 

8) wydawanie decyzji nt. przywrócenia środowiska do stanu właściwego – brak, 

9) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów 

szczególnych – udzielono 17 informacji na wniosek o udostępnienie informacji 

o środowisku oraz 3 informacje na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, 

przyjęto 9 sprawozdań z pomiarów emisji gazów lub pyłów do powietrza oraz z badań 

hałasu. 

5. Realizowanie zadań z zakresu ustawy o odpadach oraz z zakresu ustawy o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym w szczególności:  

1) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów – wydano 2 decyzje; 

2) wydawanie decyzji w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów – wydano 

8 decyzji; 

3) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów 

szczególnych – udzielano na bieżąco informacji na temat przepisów ustawy oraz 

sposobu przygotowywania wniosków. 
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6. Realizowanie zadań z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 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 32 kontrole; 

4) przyjmowanie informacji na temat zmian w prowadzonych rekultywacjach na terenie 

powiatu – przyjęto 27 informacji na temat zmian w zakresie gruntów podlegających 

rekultywacji.  

7. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

a w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru nad spółkami wodnymi – przeanalizowano i przyjęto 

72 uchwały Walnych Zgromadzeń Delegatów Spółek Wodnych oraz 2 Uchwały 

Zarządu Spółki Wodnej; 

2) zamieszczanie obwieszczeń Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 

zamieszczono na BIP i tablicy ogłoszeń urzędu oraz odesłano po okresie 

wywieszenia 106 obwieszczeń PGW WP; 

3) wydano 1 decyzję zmieniającą decyzję w sprawie potwierdzenia wygaśnięcia 

trwałego zarządu gruntów pokrytych wodami płynącymi stanowiącymi własność 

Skarbu Państwa, ustanowionego na rzecz Marszałka Województwa Mazowieckiego; 

4) rozpatrzono 2 wnioski kancelarii notarialnych o zajęcie stanowiska w sprawach 

pierwokupu przysługującemu Skarbowi Państwa w odniesieniu do gruntów pod 

śródlądowymi wodami stojącymi; nie skorzystano z prawa pierwokupu. 

8. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 

i górnicze, a w szczególności:  

1) wydawanie, zmiana, wygaszanie koncesji na wydobywanie kopalin – wydano 

1 decyzję w sprawie udzielenia koncesji oraz 1 decyzję w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia koncesji; 

2) zatwierdzanie projektów robót geologicznych – wydano 7 decyzji zatwierdzających 

projekty robót geologicznych, w tym 4 projekty robót hydrogeologicznych, 

2  projekty robót geologiczno – inżynierskich  oraz 1 projekt robót geologicznych 

w celu udokumentowania złoża kopaliny;  
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3) zatwierdzanie dokumentacji geologicznych – wydano 6 decyzji zatwierdzających 

dokumentacje geologiczne, w tym 2 dokumentacje hydrogeologiczne oraz 

4 dokumentacje złóż kopalin; 

4) przekazano innym organom administracji geologicznej 6 dokumentacji 

geologicznych; 

5) wydawanie decyzji w sprawie określenia opłaty eksploatacyjnej – przyjęto 

i przeanalizowano 58 informacji dotyczących opłat za wydobytą kopalinę; wydano 

1 decyzję określającą wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej; 

6) przyjmowanie i analiza informacji dotyczących zmian w zasobach złóż kopalin - 

przyjęto 32 informacje dotyczących zmian w zasobach złóż kopalin; 

7) prowadzenie archiwum geologicznego – przyjęto i zarejestrowano 11 dokumentacji 

geologicznych. 

9. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:  

1) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 

przeanalizowano i zaopiniowano 11 projektów MPZP;  

2) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy – uzgodniono 3 decyzje o warunkach 

zabudowy. 

10. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw: 

1) wydawanie zaświadczeń na temat potwierdzenia prowadzenia instalacji innej niż 

instalacja o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, opalana paliwem stałym 

– nie wydano żadnego zaświadczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

XIV WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

W 2021 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 2021.  

 

Program Współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 

2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/185/2020 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 

25 listopada 2020 r. Program ten wytyczył główne kierunki określając cele, zasady, formy 

i zakres współpracy organów samorządowych z organizacjami pozarządowymi.  

Finansowe wsparcie organizacji pozarządowych w 2021 roku odbywało się poprzez 

wspieranie zadań publicznych. Powiat Płoński corocznie w uchwale budżetowej określa 

wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań. W 2021 roku była 

to kwota 300 000,00 zł. To kwota uwzględniająca środki na konkursy ofert oraz tzw. małe 

granty, nie uwzględniająca środków z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Zarząd Powiatu Płońskiego ogłosił 3 konkursy ofert na realizację zadań publicznych 

w 2021 roku. 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 126.060,00 zł, tj. po 63.030,00 zł na udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej w punkcie w Raciążu i Naruszewie oraz na świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w punkcie w Nowym Mieście.  

2) Drugi otwarty konkurs ofert dotyczył realizacji zadań publicznych z zakresu kultury 

fizycznej, promocji i ochrony zdrowia. W ramach ogłoszonego konkursu przewidziano 

realizację następujących zadań:  



191 
 

 Organizację szkoleń, obozów sportowych, treningów i / lub rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży i / lub dorosłych. 

 Promocję zdrowego stylu życia poprzez prozdrowotne zajęcia i /lub imprezy 

sportowo-rekreacyjne, pikniki, festyny o charakterze otwartym. 

Na realizację ww. zadań w 2021 roku Zarząd Powiatu Płońskiego przeznaczył kwotę 

w wysokości 140 000,00 zł.  

3) Trzeci 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 2021 roku Zarząd Powiatu Płońskiego przeznaczył kwotę 

w wysokości 60 000,00 zł. 

Ogłoszenia o ww. otwartych konkursach ofert były podane do publicznej 

wiadomości, zgodnie z założeniami programu współpracy oraz ustawą o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. 

Wszystkie konkursy na działania realizowane przez organizacje pozarządowe 

w 2021 r. opiniowały komisje konkursowe.  

1) Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 623/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego 

z dnia 01.12.2020 r opiniowała oferty konkursowe złożone na realizację zadań 

publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2021. 

2) Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 663/2021 Zarządu Powiatu Płońskiego 

z dnia 04.01.2021 r. opiniowała oferty konkursowe złożone na realizację zadania 

publicznego z zakresu kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia w 2021 r.  

3) Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 664/2021 Zarządu Powiatu Płońskiego 

z dnia 04.01.2021 r. opiniowała oferty konkursowe złożone na realizację zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.  

Zarząd Powiatu Płońskiego Uchwałami Nr 638/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r; 

Nr 666/2021 oraz Nr 667/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. dokonał następującego podziału 

środków finansowych pomiędzy poszczególne organizacje:  
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Tabela Nr 40. Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotację na realizację zadań 

publicznych w 2021 r.: 

Lp.  Nazwa 

stowarzyszenia 

Rodzaj zadania Nazwa zadania Kwota przyznanej 

i wykorzystanej 

dotacji w 2021 r. 

 

1.  

Fundacja 

TOGATUS  

PRO BONO 

w Olsztynie  

Prowadzenie punktów 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej i świadczenia 

nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego 

w 2021 roku 

Udzielanie 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej w punkcie 

działającym w dwóch 

lokalizacjach:  

w Raciążu – 

w siedzibie Urzędu 

Miasta Raciąż oraz 

w Naruszewie – 

w siedzibie Urzędu 

Gminy Naruszewo 

63 030,00 zł 

 

 

2.  Fundacja 

TOGATUS  

PRO BONO 

w Olsztynie  

Prowadzenie punktów 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej i świadczenia 

nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego 

w 2021 roku  

Świadczenie 

nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego 

w punkcie w Nowym 

Mieście – w siedzibie 

Urzędu Gminy Nowe 

Miasto 

63 030,00 zł 

 

 

3.  Uczniowski 

Klub Sportowy 

„Rutki Płońsk” 

w Płońsku 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci młodzieży 

i/lub dorosłych 

Organizacja szkoleń , 

obozów sportowych, 

treningów i rywalizacji 

sportowej dla dzieci 

i młodzieży 

22 000,00 zł 

 

 

4.  MKS Bank 

Spółdzielczy 

w Płońsku 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci młodzieży 

i/lub dorosłych 

 ,,Biegaj, rzucaj, 

skacz.” 

6 000,00 zł 

 

5.  OSP Nowe 

Miasto 

Promocja zdrowego 

stylu życia poprzez 

prozdrowotne zajęcia 

i/lub imprezy 

sportowo-rekreacyjne, 

pikniki i festyny 

o charakterze 

otwartym 

,,Turniej Piłki Nożnej 

o Puchar Prezesa OSP 

Nowe Miasto” 

2 000,00 zł 

6. Płońska 

Akademia 

Futbolu 

Promocja zdrowego 

stylu życia poprzez 

prozdrowotne zajęcia 

i/lub imprezy 

sportowo-rekreacyjne, 

pikniki i festyny 

o charakterze 

otwartym 

,,Sportowy Dzień 

Dziecka – turniejowo- 

powiatowo” 

5 000,00 zł 

 

Zwrot całej kwoty 

dotacji ze względu 

na COVID i brak 

możliwości 

realizacji zadania 
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7.  Płońska 

Akademia 

Futbolu 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci, młodzieży 

i/lub dorosłych 

,,Organizacja cyklu 

spotkań sportowo-

rekreacyjnych i 

popularyzacja piłki 

nożnej wśród dzieci 

i młodzieży z powiatu 

płońskiego.” 

 

5 000, 00 zł 

8. Ludowy Klub 

Sportowy 

„Błękitni 

Raciąż”  

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.” 

3 500,00 zł 

9.  Ludowy Klub 

Sportowy 

„Błękitni 

Raciąż”  

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.” 

3 500,00 zł 

10.  Ludowy Klub 

Sportowy 

„Błękitni 

Raciąż” 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci młodzieży 

i/lub dorosłych 

,,Zdrowy styl życia 

najważniejszy – 

propagowanie - 

właściwych postaw 

drużyny seniorów 

Klubu LKS Błękitni 

Raciąż.” 

3 500,00zł 

11.  Koło Gospodyń 

Wiejskich 

w Kraszewie-

Gaczułtach 

Promocja zdrowego 

stylu życia poprzez 

prozdrowotne zajęcia 

i/lub imprezy 

sportowo-rekreacyjne, 

pikniki i festyny 

o charakterze 

otwartym 

,,IV Kraszewski Bieg 

po zdrowie’’ 

 

3 000,00 zł 

12.  Uczniowski 

Klub Sportowy 

„Korsarz” 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci młodzieży 

i/lub dorosłych 

,,Organizacja 

zawodów w zakresie 

pływania.” 

 

 

3 000,00 zł 

13.  Klub Sportowy 

,,GKS 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 młodzieży 

i dorosłych z powiatu 

płońskiego.” 

3 000,00 zł 

 

14.  Pływacki 

Uczniowski 

Klub Sportowy 

Płońsk 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci młodzieży 

i/lub dorosłych 

,,Organizacja 

szkolenia sportowego, 

treningów 

w pływaniu.” 

4 000,00 zł 
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15.  Football School 

Płońsk 

w Płońsku 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci młodzieży 

i/lub dorosłych 

 ,,Udział 

w rozgrywkach 

ligowych piłki nożnej 

dzieci i młodzieży.” 

3 000,00 zł 

 

16.  Parafialny 

Uczniowski 

Klub Sportowy       

,,Maksymilian” 

Promocja zdrowego 

stylu życia poprzez 

prozdrowotne zajęcia 

i/lub imprezy 

sportowo-rekreacyjne, 

pikniki i festyny 

o charakterze 

otwartym  

,,Spędzanie czasu 

wolnego –zdrowo, 

kulturalnie i sportowo” 

9 000,00 zł 

17. Stowarzyszenie 

,,Graj z 

Krystianem” 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci młodzieży 

i/lub dorosłych 

Halowe Mistrzostwa 

Powiatu Płońskiego 

2 500,00 zł 

18. Stowarzyszenie 

,,Graj z 

Krystianem” 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci młodzieży 

i/lub dorosłych 

,,Łączy nas futbol” 2 500,00 zł 

19.  Stowarzyszenie 

,,Graj 

z Krystianem” 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci młodzieży 

i/lub dorosłych 

Klubowe Mistrzostwa 

Powiatu Płońskiego 

2 500,00 zł 

20.  Powiatowy 

Szkolny 

Związek 

Sportowy 

w Płońsku 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci młodzieży 

i/lub dorosłych 

,,Organizacja 

turniejów Tenisa 

stołowego. Eliminacje 

do 66. Edycji 

Mazowieckiego 

Turnieju Tenisa 

Stołowego – 

Memoriału red .J. 

Strzałkowskiego” 

1 000,00 zł 

 

Zwrot 

niewykorzystanej 

części dotacji 

w wysokości  

6,00 zł 

 

21.  Powiatowy 

Szkolny 

Związek 

Sportowy 

w Płońsku 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci młodzieży 

i/lub dorosłych 

,,Organizacja 

rywalizacji sportowej 

dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych” 

19 000,00 zł 

Zwrot 

niewykorzystanej 

części dotacji w 

wysokości  

7071,29 zł 

22.  Powiatowy 

Szkolny 

Związek 

Sportowy 

w Płońsku 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci młodzieży 

i/lub dorosłych 

,,Organizacja 

rywalizacji sportowej 

dla uczniów szkół 

podstawowych 

powiatu płońskiego” 

17 000,00 zł 

Zwrot 

niewykorzystanej 

części dotacji 

w wysokości  

1234,25 zł 
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23. Stowarzyszenie 

Płońscy Patrioci 

Promocja zdrowego 

stylu życia poprzez 

prozdrowotne zajęcia 

i/lub imprezy 

sportowo-rekreacyjne, 

pikniki i festyny 

o charakterze 

otwartym 

,,Kwartet Biegowy 4 

Pory Roku” 

  

 

  

 

5 000,00 zł 

24. Stowarzyszenie 

Seniorów, 

Emerytów 

i Rencistów 

w Raciążu 

Promocja zdrowego 

stylu życia poprzez 

prozdrowotne zajęcia 

i/lub imprezy 

sportowo-rekreacyjne, 

pikniki i festyny 

o charakterze 

otwartym 

,,Aerobik dla seniorów 

– to jest to !” 

3 000,00 zł 

 

25. Stowarzyszenie 

Seniorów, 

Emerytów 

 i Rencistów 

w Raciążu 

Promocja zdrowego 

stylu życia poprzez 

prozdrowotne zajęcia 

i/lub imprezy 

sportowo-rekreacyjne, 

pikniki i festyny 

o charakterze 

otwartym 

,,Sprawność w każdym 

wieku –zajęcia fitness 

z elementami zumby 

dla seniorów” 

3 000,00 zł. 

26. Football 

Academy 

Płońsk 

Stowarzyszenie 

Krzewienia 

Kultury 

Fizycznej 

Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych, 

treningów i/lub 

rywalizacji sportowej 

dla dzieci młodzieży 

i/lub dorosłych 

 

,,Organizacja i udział 

w rozgrywkach 

Ciechanowsko-

ostrołęckiego Związku 

Piłki Nożnej – Liga 

Orlik” 

9 000,00 zł 

 

27. Stowarzyszenie 

Niepełnosprawn

ych     „Bądźmy 

Razem” 

w Płońsku 

Organizacja terapii 

niepełnosprawnych 

zamieszkałych na 

terenie powiatu 

płońskiego w tym: 

rehabilitacji, terapii 

profilaktyki 

niepełnosprawności 

i inwalidztwa 

„Aktywni razem” 12 000,00 zł 

28. Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób 

z Dysfunkcjami 

Rozwoju 

„Spadochron”             

w Płońsku 

Organizacja terapii 

niepełnosprawnych 

zamieszkałych na 

terenie powiatu 

płońskiego w tym: 

rehabilitacji, terapii 

profilaktyki 

niepełnosprawności 

i inwalidztwa 

„Bądźmy razem – 

integracja, edukacja, 

kultura” 

23 950,00 zł 

29. Towarzystwo 

Przyjaciół 

Dzieci, Koło 

Pomocy 

Dzieciom i 

Młodzieży 

Organizacja terapii 

niepełnosprawnych 

zamieszkałych na 

terenie powiatu 

płońskiego w tym: 

rehabilitacji, terapii 

„Aktywna rehabilitacja 

w Towarzystwie 

Przyjaciół Dzieci Kole 

Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

19 050,00 zł 
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Niepełnosprawn

ej Ruchowo w 

Płońsku 

profilaktyki 

niepełnosprawności 

i inwalidztwa 

Ruchowo w Płońsku”. 

 

30. Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów 

i Inwalidów, 

Oddział 

Rejonowy 

w Płońsku 

Organizacja terapii 

niepełnosprawnych 

zamieszkałych na 

terenie powiatu 

płońskiego w tym: 

rehabilitacji, terapii 

profilaktyki 

niepełnosprawności 

i inwalidztwa 

„Organizacja turnusu 

rehabilitacyjnego 

z warsztatami 

sportowo-

rekreacyjnymi” 

5 000,00 zł 

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

 

Tabela Nr 41. Wykaz organizacji, które otrzymały dotację na realizację zadań 

publicznych w trybie małych grantów 
Lp Nazwa 

stowarzyszenia 

Rodzaj zadania Nazwa zadania Kwota przyznanej 

i wykorzystanej 

dotacji w 2021 

 

1. Płońskie 

Towarzystwo 

Siatkówki 

,,Wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej.” 

„PŁOŃSZCZANKI na 

start! Bieg Kobiet – 

Zawsze PierWsi przed 

rakiem piersi.” 

3 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie 

Honorowych 

Dawców Krwi 

w Raciążu 

"Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych dla 

dzieci i młodzieży i/ lub 

dorosłych.” 

„Bezcenny dar krwi. 

Organizacja obozu 

wędrownego 

połączonego z cyklem 

wykładów w celu 

propagowania idei 

krwiodawstwa.” 

2 300,00 zł 

 

Zwrot 

niewykorzystanej 

części dotacji w 

wysokości  

100,00 zł 

3. Stowarzyszenie 

Graj z Krystianem 

"Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych dla 

dzieci i młodzieży i/ lub 

dorosłych.” 

"Turniej Piłkarski 

o Puchar Starosty 

Płońskiego”. 

2 000,00 zł 

4.  Płońska Akademia 

Futbolu 

"Organizacja szkoleń, 

obozów sportowych dla 

dzieci i młodzieży i/ lub 

dorosłych.” 

 

"Wakacyjny obóz 

sportowy Licheń Stary 

2021”. 

5 000,00 zł 

5. Stowarzyszenie 

„Nasz Czerwińsk 

nad Wisłą” 

Realizacja zadania 

publicznego z zakresu 

kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury 

i dziedzictwa 

narodowego 

"Pokazy walk rycerskich 

i łucznictwa 

historycznego na 

wydarzeniu Most 

Jagiełły – Czerwińskie 

spotkania z historią 

i kulturą średniowiecza 

2021” 

6 000,00 zł 

 

Zwrot 

niewykorzystanej 

części dotacji w 

wysokości  

1321,26 zł 

 

6. Stowarzyszenie 

Wizją Zespoleni 

„Wspieranie organizacji 

imprez kulturalnych: 

festiwali, spektakli, 

koncertów, konferencji, 

wykładów, plenerów, 

wystaw, imprez 

„ Raciąska edukacja 

przez lata – Historia 

Zespołu Szkół 

w Raciążu w pigułce”. 

3 130,00 zł 

 

Zwrot 

niewykorzystanej 

części dotacji 

w wysokości  
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interdyscyplinarnych 

itp.” 

25,00 zł 

 

7.  Stowarzyszenie 

„Academia 

Europaea 

Sarbieviana” 

„ Wspieranie organizacji 

imprez kulturalnych: 

festiwali, spektakli, 

koncertów, konferencji, 

wykładów, plenerów, 

wystaw, imprez 

interdyscyplinarnych 

itp.” 

XVI Międzynarodowy 

festiwal ks. Macieja 

Kazimierza 

Sarbiewskiego 

„Chrześcijański Horacy 

z Mazowsza” 

5 000,00 zł 

8.  Koło Gospodyń 

Wiejskich MY 

KOBIETY 

„Wspieranie działań 

z zakresu animacji 

społeczno-kulturalnej 

i promocji dóbr kultury: 

warsztatów, konkursów, 

zajęć animacyjnych, 

wydawnictw, filmów 

itp.” 

„Tradycja naszym 

dobrem – warsztaty 

szycia i krojenia dla 

członków lokalnej 

społeczności” 

3 500,00 zł 

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

 

Wykres Nr 5. Liczba przyznanych dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

  

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

 

Wykorzystana kwota dotacji na realizację zadań w 2021 roku ogółem wyniosła 

341 232,20 zł, w tym: z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosła 

126 060,00 zł, z zakresu kultury fizycznej i promocji i ochrony zdrowia - 126 688,46 zł, 

z zakresu pomocy społecznej – 60 000,00 zł. W trybie małych grantów organizacje 

wykorzystały 28 483,74 zł. 
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W październiku 2021 r. na Zarząd został skierowany wniosek o przeprowadzenie 

konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Powiatu Płońskiego 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 oraz przedstawienia opinii odnośnie realizacji 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. W dniu 20 października 

2021 r. na stronie internetowej powiatu www.powiat-plonski.pl, w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeniowej w Starostwie zostało wywieszone ogłoszenie 

zapraszające ww. podmioty do konsultacji projektu programu. Ponadto drogą e-mailową 

zostało wysłanych 65 imiennych zaproszeń bezpośrednio do organizacji z terenu Powiatu 

Płońskiego, które udostępniły swój adres poczty elektronicznej. Informacje o zaproszeniu 

na spotkanie, w ramach konsultacji społecznych, zostały również umieszczone na profilu 

Starostwa na portalu społecznościowym Facebook. 

Od dnia 20 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r. przeprowadzono konsultacje 

społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2022. Konsultacje ze względu na pandemię przeprowadzono 

w formie dwóch otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które 

odbyły się w dniach 4 i 9 listopada 2021 roku. Podczas spotkania organizacje pozarządowe 

mogły przedstawić swoją opinię na temat projektu programu współpracy na rok 2022, jak 

również wyrazić opinię odnośnie jego realizacji w 2021r.  

Przedstawiciele organizacji pozarządowych bardzo dobrze ocenili realizację 

programu współpracy w 2021 roku. Wyrazili również zadowolenie z realizowanych szkoleń 

i inicjatyw na rzecz trzeciego sektora w Powiecie Płońskim.  

Zarząd Powiatu Płońskiego w dniu 15 listopada 2021 r. zapoznał się z wynikami 

konsultacji społecznych i przyjął ich wyniki. Uchwałą Nr XLIV/2021 z dnia 24 listopada 

2021 r. Rada Powiatu Płońskiego uchwaliła Program Współpracy Powiatu Płońskiego 

z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022.  

 

W 2021 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. Zamieszczane są także Programy 

Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi (począwszy od roku 

2010 roku). 
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2) W 2021 roku, szczególnie od wybuchu pandemii związanej z COVID-19, media 

społecznościowe - profil Starostwa Powiatowego w Płońsku na Facebooku, nabrały 

dodatkowego znaczenia, jako forma i kanał komunikacji oraz współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 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 fundacje. 

3) Organizacja szkoleń dla przedstawicieli trzeciego sektora, liderów społecznych, 

animatorów oraz grup nieformalnych z terenu Powiatu Płońskiego: 

 Seminarium „Lepsza współpraca NGO-JST” we współpracy z Federacją MAZOVIA 

– 19 maja 2021 r.  

 Szkolenia „Design Thinking” – Szkolenie dla NGO w zakresie projektowania usług 

we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej 

(MOWES) – 16 czerwca 2021 r. oraz 23 czerwca 2021 r. 

 „Mazowieckie JST i NGO – lepsza współpraca. Jak to robić?” we współpracy 

z Federacją MAZOVIA – 23 września 2021 r.  

 „Lepsza współpraca NGO i JST – jak to robić” – warsztaty dla urzędników 

i urzędniczek współpracujących z NGO we współpracy z Federacją MAZOVIA oraz 

Federacją Rosa – 11 października 2021 r. 

 „Decydujemy razem!” – konsultacje dotyczące projektu współpracy Powiatu 

Płońskiego z organizacjami pozarządowymi – 4 i 9 listopada 2021 r. 

 Szkolenie „ABC jak skutecznie prowadzić Koło Gospodyń Wiejskich” we 

współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej „MOWES” 

– 19 listopada 2021 r. 

 „Seniorze uważaj! Nie daj się oszukać!” – Warsztaty dla seniorów we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Proobronnym „Centrum Edukacji Wataha” – 30 listopada 2021 r. 
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 „Jak dobrze pisać wnioski – zasady logiki projektowej” we współpracy 

z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) – 

2 grudnia 2021 r. 

 Szkolenie online pt. „Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020” we 

współpracy z Lokalną Grupą Działania – Przyjazne Mazowsze – 8 grudnia 2021 r. 

4) Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Płońskiego oraz 

pracowników Starostwa w XVII Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych 

(MFIP) w Warszawie – 28.09.2021 r. Celem Forum było zaprezentowanie doświadczeń 

i dobrych praktyk we współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi. 

Zadanie dofinansowane było ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

5) Współpraca Powiatu Płońskiego z Federacją Mazowia w 2021 roku przy realizacji 

projektu „Mazowiecka koalicja na rzecz dialogu NGO - JST”. 12 lutego 2021 r. 

podpisano umowę partnerską z przedstawicielami Federacji Mazowia na realizację 

zadania pt. „Mazowiecka koalicja na rzecz dialogu NGO - JST”, którego liderem jest 

Federacja Mazovia, finansowanego z tzw. funduszy norweskich. Partnerami projektu są: 

Powiat Płoński i Federacja ROSA działająca na terenie Powiatu Przasnyskiego 

i Mazowsza Północnego. Projekt wypracowany wspólnie przez Lidera projektu wraz 

z Partnerami projektu złożony w 2020 roku, uzyskał dofinansowanie w 2021 roku 

w kwocie 137 500 euro. 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału i stabilności ngo z województwa 

mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy), w tym ich zdolności do prowadzenia 

działań we współpracy z JST, ich umiejętności kształtowania otoczenia prawnego 

i politycznego na poziomie lokalnym i regionalnym, działań poprzez wsparcie NGO oraz 

urzędników współpracujących z NGO i lokalnych władz samorządów z województwa 

mazowieckiego. W ramach projektu lokalnie odbyły się m.in. 

a) Seminarium "Lepsza współpraca NGO-JST" – 19 – 20 maja 2021 r. Wzięło w nim 

udział 36 osób.  

b) Warsztaty dla urzędników: ,,Lepsza współpraca NGO i JST. Jak to robić?" 

w Płońsku i w Przasnyszu. Warsztaty w Płońsku odbyły się  11 października 2021 r 

w siedzibie Starostwa Powiatowego. Szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów 

skierowane było dla urzędników i urzędniczek współpracujących z organizacjami 

pozarządowymi z Powiatu Płońskiego. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele 

Starostwa Powiatowego w Płońsku, Urzędu Miejskiego w Raciążu, Urzędu Gminy 

https://www.facebook.com/powiatplonski/?__cft__%5b0%5d=AZUjt24JaCo-Cb38YKEMhA8NAF1EeceL1PYIPpbbONUswa0ohPVh4rzvMbTztYv69iTXjgfur8O2T1vwSZV-lQl3RmvQ0Xno9Bj36Z_3UGtE9XP_fz4KBB259ud-OqCb-hI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/umraciaz/?__cft__%5b0%5d=AZUjt24JaCo-Cb38YKEMhA8NAF1EeceL1PYIPpbbONUswa0ohPVh4rzvMbTztYv69iTXjgfur8O2T1vwSZV-lQl3RmvQ0Xno9Bj36Z_3UGtE9XP_fz4KBB259ud-OqCb-hI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ugzaluski?__cft__%5b0%5d=AZUjt24JaCo-Cb38YKEMhA8NAF1EeceL1PYIPpbbONUswa0ohPVh4rzvMbTztYv69iTXjgfur8O2T1vwSZV-lQl3RmvQ0Xno9Bj36Z_3UGtE9XP_fz4KBB259ud-OqCb-hI&__tn__=-%5dK-R
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Załuski, Urzędu Gminy Baboszewo, Urzędu Gminy Joniec, Urzędu Gminy 

Dzierzążnia, Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, Miejskiego Centrum Kultury 

w Raciążu oraz Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze.  

6) Wsparcie pozafinansowe organizacji z terenu Powiatu Płońskiego obejmowało również 

możliwość nieodpłatnego użyczania sal Starostwa na potrzeby spotkań organizacji 

pozarządowych. Spotkania te służyły zarówno do celów wewnętrznych, np. walne 

zebranie członków, jak i organizację zebrań otwartych, np. prezentujących zakres 

działań danej organizacji pozarządowej osobom zainteresowanym, czy przyszłym 

wolontariuszom. 

7) Prowadzenie w mediach społecznościowych grupy roboczej ,,Ngo z powiatu 

płońskiego”. Celem grupy jest bliższe poznanie się przedstawicieli organizacji 

pozarządowych z terenu Powiatu Płońskiego, stworzenie płaszczyzny do współpracy, 

wymiana doświadczeń, koordynacja ewentualnych wspólnych działań organizacji 

z terenu powiatu.  

8) Powiat Płoński w 2021 roku, realizując Program Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi, wspierał inicjatywy organizacji pozarządowych i obejmował honorowe 

patronaty. Starosta Płoński również obejmowała patronatem następujące inicjatywy, 

wydarzenia kulturalne i sportowe, organizowane m.in przez organizacje pozarządowe 

lub dla nich dedykowane:  

 I Młodzieżowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod honorowym patronatem 

Starosty Płońskiego. Organizator Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad 

Wisłą. – marzec 2021 r. 

 Akcja edukacyjna „Koduj z gigantami – starcie gigantów” pod honorowym patronatem 

Starosty Płońskiego. Organizator: Giganci Programowania. 

 Udział Pracowników Starostwa, Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu Płońskiego w akcji 

charytatywnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 Udział Pracowników Starostwa, Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu Płońskiego w akcji 

charytatywnej Stowarzyszenia „Szlachetna Paczka” i przekazanie darów dla 

potrzebującej rodziny z terenu powiatu. 

Dotychczasowa współpraca Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi, 

obejmowała szereg cennych działań na rzecz społeczności lokalnej. Wiele z podejmowanych 

inicjatyw będzie kontynuowanych i rozwijanych w kolejnych latach. 

https://www.facebook.com/ugzaluski?__cft__%5b0%5d=AZUjt24JaCo-Cb38YKEMhA8NAF1EeceL1PYIPpbbONUswa0ohPVh4rzvMbTztYv69iTXjgfur8O2T1vwSZV-lQl3RmvQ0Xno9Bj36Z_3UGtE9XP_fz4KBB259ud-OqCb-hI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/gminababoszewo/?__cft__%5b0%5d=AZUjt24JaCo-Cb38YKEMhA8NAF1EeceL1PYIPpbbONUswa0ohPVh4rzvMbTztYv69iTXjgfur8O2T1vwSZV-lQl3RmvQ0Xno9Bj36Z_3UGtE9XP_fz4KBB259ud-OqCb-hI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Gmina-Joniec-246310702441128/?__cft__%5b0%5d=AZUjt24JaCo-Cb38YKEMhA8NAF1EeceL1PYIPpbbONUswa0ohPVh4rzvMbTztYv69iTXjgfur8O2T1vwSZV-lQl3RmvQ0Xno9Bj36Z_3UGtE9XP_fz4KBB259ud-OqCb-hI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Gminy-Dzierz%C4%85%C5%BCnia-327267284661216/?__cft__%5b0%5d=AZUjt24JaCo-Cb38YKEMhA8NAF1EeceL1PYIPpbbONUswa0ohPVh4rzvMbTztYv69iTXjgfur8O2T1vwSZV-lQl3RmvQ0Xno9Bj36Z_3UGtE9XP_fz4KBB259ud-OqCb-hI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Gminy-Dzierz%C4%85%C5%BCnia-327267284661216/?__cft__%5b0%5d=AZUjt24JaCo-Cb38YKEMhA8NAF1EeceL1PYIPpbbONUswa0ohPVh4rzvMbTztYv69iTXjgfur8O2T1vwSZV-lQl3RmvQ0Xno9Bj36Z_3UGtE9XP_fz4KBB259ud-OqCb-hI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GminaSochocin2014/?__cft__%5b0%5d=AZUjt24JaCo-Cb38YKEMhA8NAF1EeceL1PYIPpbbONUswa0ohPVh4rzvMbTztYv69iTXjgfur8O2T1vwSZV-lQl3RmvQ0Xno9Bj36Z_3UGtE9XP_fz4KBB259ud-OqCb-hI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mcksir.raciaz/?__cft__%5b0%5d=AZUjt24JaCo-Cb38YKEMhA8NAF1EeceL1PYIPpbbONUswa0ohPVh4rzvMbTztYv69iTXjgfur8O2T1vwSZV-lQl3RmvQ0Xno9Bj36Z_3UGtE9XP_fz4KBB259ud-OqCb-hI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mcksir.raciaz/?__cft__%5b0%5d=AZUjt24JaCo-Cb38YKEMhA8NAF1EeceL1PYIPpbbONUswa0ohPVh4rzvMbTztYv69iTXjgfur8O2T1vwSZV-lQl3RmvQ0Xno9Bj36Z_3UGtE9XP_fz4KBB259ud-OqCb-hI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Lokalna-Grupa-Dzia%C5%82ania-Przyjazne-Mazowsze-407122552717603/?__cft__%5b0%5d=AZUjt24JaCo-Cb38YKEMhA8NAF1EeceL1PYIPpbbONUswa0ohPVh4rzvMbTztYv69iTXjgfur8O2T1vwSZV-lQl3RmvQ0Xno9Bj36Z_3UGtE9XP_fz4KBB259ud-OqCb-hI&__tn__=kK-R
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Powiat Płoński w 2021 roku wspierał wiele wydarzeń i obejmował honorowe 

patronaty. Starosta Płoński również obejmowała patronatem inicjatywy, następujące 

wydarzenia kulturalne i sportowe, takie jak: 

 Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Płońskiego. Organizator Stowarzyszenie Graj 

z Krystianem – maj 2021 r. 

 Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka – organizator Koło nr 55 PZW Certa – 

czerwiec 2021 r. 

  „Wmurowanie kamienia węgielnego w fabryce modułów i prefabrykantów 

w technologii żelbetowej i betonowej w Michałówku, w gminie Załuski, w Powiecie 

Płońskim”. Organizator F.B.I. TASBUD S.A. Warszawa – wrzesień 2021 r. 

 Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej – organizator Stowarzyszenie Lokalnej 

Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS WIŚLANIE – wrzesień 2021 r. 

 Bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki siatkowej dzieci z rocznika 

2010/2011.  

 „Ogólnopolski Projekt Edukacyjny - Językowy zawrót głowy” udział SOSW Joniec – 

organizator Kuratorium Oświaty w Warszawie – październik 2021 r. 

 Unitarny Bieg Terenowo – Strzelecki „Zawsze sprawni”. Organizator Stowarzyszenie 

Proobronne Centrum Edycji Wataha – październik 2021 r. 

  „Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych SPADOCHRON”. 

Organizator Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron” – 

grudzień 2021 r. 

 Organizacja Kiermaszu Świątecznego w dniach 9 oraz 15 grudnia w Starostwie 

Powiatowym w Płońsku. Prace zostały przygotowane przez Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych ,,Bądźmy Razem" w Płońsku oraz Stowarzyszenie Spadochron – 

grudzień 2021 r. 

Ponadto w 2021 roku, w ramach promocji powiatu, wydatkowano środki na 

organizację i współudział w organizacji:  

 ,,Śniadania z Mistrzami Sportu” – Inicjatywa Zarządu Powiatu Płońskiego mająca na 

celu docenienie utalentowanych sportowców z Powiatu Płońskiego odnoszących 

znaczące sukcesy sportowe, 

 Obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia,  

 Powiatowego Konkursu Matematycznego,  

 Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, 

https://www.facebook.com/powiatplonski/?__cft__%5b0%5d=AZWg5FEDYoSGvIpotdSpzA0PKix2aM9Oeb48wt9R_-QNLpy0_R5-1imhEM_9WiV7FWFLrT7z33mDsUz21cjwdeTvfCIJGvQ-Nmd7DlBIWf4TX37l5Dpp5xKNtE72kXiqeGs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/powiatplonski/?__cft__%5b0%5d=AZWg5FEDYoSGvIpotdSpzA0PKix2aM9Oeb48wt9R_-QNLpy0_R5-1imhEM_9WiV7FWFLrT7z33mDsUz21cjwdeTvfCIJGvQ-Nmd7DlBIWf4TX37l5Dpp5xKNtE72kXiqeGs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Niepe%C5%82nosprawnych-B%C4%85d%C5%BAmy-Razem-w-P%C5%82o%C5%84sku-1731202243818564/?__cft__%5b0%5d=AZWg5FEDYoSGvIpotdSpzA0PKix2aM9Oeb48wt9R_-QNLpy0_R5-1imhEM_9WiV7FWFLrT7z33mDsUz21cjwdeTvfCIJGvQ-Nmd7DlBIWf4TX37l5Dpp5xKNtE72kXiqeGs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Niepe%C5%82nosprawnych-B%C4%85d%C5%BAmy-Razem-w-P%C5%82o%C5%84sku-1731202243818564/?__cft__%5b0%5d=AZWg5FEDYoSGvIpotdSpzA0PKix2aM9Oeb48wt9R_-QNLpy0_R5-1imhEM_9WiV7FWFLrT7z33mDsUz21cjwdeTvfCIJGvQ-Nmd7DlBIWf4TX37l5Dpp5xKNtE72kXiqeGs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SpadochronPlonsk/?__cft__%5b0%5d=AZWg5FEDYoSGvIpotdSpzA0PKix2aM9Oeb48wt9R_-QNLpy0_R5-1imhEM_9WiV7FWFLrT7z33mDsUz21cjwdeTvfCIJGvQ-Nmd7DlBIWf4TX37l5Dpp5xKNtE72kXiqeGs&__tn__=kK-R
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 Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, 

 Powiatowego Konkursu Literackiego „Henryki”, 

 Międzynarodowego konkursu dla lokalnych grup działania im. Stefana Czarnowskiego 

o tytuł Inclusion – Leadera, 

 Jarmarku Raciąskiego, 

 Biegu Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

 Ufundowanie dziewięciu pucharów i ośmiu upominków na I Unitarny Bieg Terenowo – 

Strzelecki, 

 Przekazanie gadżetów promocyjnych powiatu dla laureatów XI Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat 

z KRUS wypadkom zapobiegamy”, 

 Konkursu Plastycznego pt. ,,Rodzina to jedna drużyna” dla dzieci z rodzin 

zastępczych z terenu Powiatu Płońskiego, 

 Przekazanie gadżetów promocyjnych powiatu na licytację podczas balu charytatywnego 

oraz na loterię fantową podczas turnieju charytatywnego organizowanych na rzecz osób 

potrzebujących,  

 Przekazanie dwunastu pucharów dla zwycięzców Biegu Tropem Wilczym Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych, 

 Przekazania paczek dla rodzin zastępczych, 

 Promocja Powiatu Płońskiego i wsparcie startu na Mistrzostwa Europy Juniorów 

w Szwecji ucznia I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, 

 Dofinansowanie IX Powiatowego Konkursu Piosenki Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej, 

 Współorganizacja konkursu plastycznego „Jak być eko?”, 

 Przekazanie zestawów gadżetów dla 7 zwycięzców w Powiatowym Konkursie 

Patriotycznym. 

Wydarzenia o charakterze świąt państwowych i uroczystości o charakterze 

patriotycznym, które odbyły się kameralnie w związku z COVID - 19 poprzez złożenie 

wiązanek i zniczy przez delegację Powiatu Płońskiego:  

 76. Rocznica Mordu na Piaskach – 17.01.2021 r. 

 158. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – 22.01.2021 r.  

 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2021 r. 

 11. Rocznica Katastrofy Smoleńskiej – 10.04.2021 r. 
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 Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 13.04.2021 r. 

 230. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 03.05.2021 r. 

 101. Rocznica Bitwy Warszawskiej – 15.08.2021 r. 

 101. Rocznica Bitwy pod Arcelinem – 05.09.2021 r. 

 82. Rocznica Wybuchu Drugiej Wojny Światowej – Obchody w Płońsku i w Raciążu 

01.09.2021 r. 

 103. Rocznica Odzyskania Niepodległości 11.11.2021 r. 

W 2021 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 gadżetów promocyjnych powiatu (m.in. głośniki, powerbanki, pendrivy, 

butelki filtrujące wodę, plecaki – torby lniane, odblaskowe breloki, odblaski – rękawy 

na rowery, piłeczki, miody itp.). 

 

Budżet na działania promocyjne był wydatkowany w sposób oszczędny 

i gospodarny. Dotychczasowa współpraca Zarządu Powiatu Płońskiego z organizacjami 

pozarządowymi stanowiła istotny wkład w realizację i promocję zadań stawianych przed 

samorządem powiatowym. Podejmowane inicjatywy i zadania na rzecz społeczności 

lokalnej oraz działania o charakterze promocyjnym na rzecz powiatu, będą kontynuowane 

i rozwijane w kolejnych latach. 
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XV 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 2021 roku realizował 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów.  

Do zadań samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów 

w 2021 roku, zgodnie z przepisami ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, 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. 

Rzecznik posiada kompetencje doradcze i procesowe, nie posiada natomiast 

kompetencji kontrolnych ani władczych. 

W 2021 r. Rzecznik udzielił pomocy prawnej w 1060 sprawach. Pomoc obejmowała: 

 skargi konsumenckie – 1023; 

 wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach konsumentów – 37. 

Rodzaj pomocy udzielanej konsumentom: 

 porady osobiste i telefoniczne – 1014; 

 porady mailowe i pisemne – 9; 

 wystąpienia do przedsiębiorców – 37. 

W 2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielał pomocy konsumentom 

w formie: 

 porad telefonicznych, 

 porad osobistych w biurze rzecznika, 
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 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. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów może pisemnie występować do 

przedsiębiorców w imieniu i na rzecz konsumentów. Rzecznik kierował pisemne 

wystąpienia do przedsiębiorców w celu rzetelnego wyjaśnienia okoliczności spraw, 

popierając roszczenia konsumentów lub celem polubownego zakończenia sporu. 

Przedsiębiorca, do którego zwrócił się Rzecznik, ma obowiązek udzielić pisemnej 

odpowiedzi na jego wystąpienie.  

W 2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów skierował 37 wystąpień do 

przedsiębiorców w imieniu konsumentów i na ich rzecz.  

1) Wystąpienia  z zakresu usług: 

 usługi telekomunikacyjne – 4, 

 usługi sektora energetycznego i wodnego – 4, 

 usługi finansowe – 1,  

 turystyka i rekreacja – 1, 

 opieka i opieka  zdrowotna – 1, 

 usługi edukacyjne – 1, 

 inne – 1.  

2) Wystąpienia z zakresu umów sprzedaży: 

- artykuły wyposażenia wnętrz, meble – 5, 

- urządzenia gospodarstwa domowego, elektroniczne, sprzęt komputerowy – 9, 

- obuwie i odzież – 6, 

- artykuły żywnościowe – 1, 

- inne – 3.  

3) Porady i informacja prawna. W 2021 r. Rzecznik udzielił konsumentom 1023 porad 

dotyczących umów sprzedaży, usług oraz spraw niekonsumenckich i informacji 

ogólnych. 

Porady dotyczące sprzedaży (658) dotyczyły: artykułów żywnościowych (9), odzieży, 

obuwia (181), mebli, art. wyposażenia wnętrz, utrzymania domu (144), urządzeń 
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gospodarstwa domowego, elektronicznego i sprzętu komputerowego (178), 

samochodów i środków transportu osobistego, części i akcesoriów (54), kosmetyków, 

środków czyszczących i konserwujących (6), produktów związanych z opieką 

zdrowotną (17), art. rekreacyjnych, zabawek i art. dla dzieci (12) oraz innych (57).  

Porady dotyczące usług (248) dotyczyły: rynku nieruchomości (4), bieżącej konserwacji, 

utrzymania domu, drobnych napraw (8), czyszczenia, naprawy odzieży i obuwia (3), 

konserwacji i naprawy pojazdów i innych środków transportu (15), spraw finansowych 

(19), spraw ubezpieczeniowych (16), usług pocztowych i kurierskich (5), 

telekomunikacyjnych (50), transportowych (11), turystyki i rekreacji (32), sektora 

energetycznego i wodnego (67), spraw związanych z opieką zdrowotną (4), usług 

edukacyjnych (2) i innych (12).  

Ponadto Rzecznik udzielił porad w sprawach niekonsumenckich (59) oraz informacji 

ogólnych (58 porad).  

W 2021 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił mieszkańcom Powiatu 

Płońskiego ogółem 1023 porad i informacji prawnych. Tradycyjnie najwięcej spraw z jakimi 

zwracali się konsumenci dotyczyło wad zakupionych towarów oraz sposobu rozpatrywania 

reklamacji przez przedsiębiorców. Bardzo często nieporozumienia na tym tle wynikały 

z nieznajomości przepisów przez obie strony sporu. Wielu konsumentów wymagało pomocy 

w całym postępowaniu reklamacyjnym. Rzecznik służył pomocą nie tylko udzielając pełnej 

informacji dotyczącej możliwości rozwiązania problemu konsumenta, ale również pomagał 

redagować pisma do przedsiębiorców, począwszy od napisania zgłoszenia reklamacyjnego 

dotyczącego wady towaru lub usługi, poprzez całą procedurę reklamacyjną. 

Problemem generującym największą ilość skarg konsumenckich była zła jakość 

towarów i usług. Bardzo często konsumenci otrzymywali wadliwe towary już w momencie 

ich dostarczenia (np.: niedoróbki fabryczne, uszkodzenia w transporcie). W zdecydowanej 

większości wady ujawniały się w krótkim czasie od zakupu towaru. Bez znaczenia był fakt 

czy towar był tani, czy drogi. Konsumenci skarżyli się na bezpodstawne oddalenie przez 

przedsiębiorcę (sprzedawcę czy usługodawcę) ich reklamacji, załatwianie reklamacji 

niezgodnie z ich żądaniem, długotrwałe i wielokrotne naprawy reklamowanego towaru. 

Problemem był także terminowy zwrot pieniędzy przez sprzedawców w sytuacji odstąpienia 

przez konsumenta od umowy zawartej na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa. 

Podział skarg złożonych w 2021 r. do Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

wygląda następująco:  

1) Sprawy związane z umowami sprzedaży zawieranymi z przedsiębiorcami: 
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 obuwia i odzieży – konsumenci podnosili problemy dotyczące odrzucenia roszczeń 

reklamacyjnych, samowolnej zamiany roszczeń konsumenta przez sprzedawców, braku 

opinii rzeczoznawcy, opinii standardowo wydawanych na niekorzyść konsumentów, 

nieznajomości  przepisów przez sprzedawców, odsyłania konsumentów do gwaranta, 

nieustosunkowania się do reklamacji w terminie lub udzielenie niemerytorycznej 

odpowiedzi, wydawania bonów towarowych zamiast zwrotu pieniędzy, wprowadzania 

w błąd co do cech towaru czy jego właściwości, itp.; 

 urządzeń gospodarstwa domowego, elektronicznych i sprzętu komputerowego – 

konsumenci wskazywali na problemy związane z odrzucaniem ich roszczeń 

reklamacyjnych, wprowadzaniem w błąd poprzez informowanie, że posiadając 

gwarancję nie mogą skorzystać z rękojmi,  powoływaniem się na nadmierność kosztów 

przy uzasadnieniu odmowy wymiany towaru na nowy wolny od wad, powoływaniem 

się na brak istnienia wady, przewlekłość postępowania reklamacyjnego, wadliwość 

towarów o niskiej jakości, nieprawidłową konstrukcję urządzeń (np.: wyginanie się 

telefonów itp.); 

 mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu  –  konsumenci informowali 

o problemach z reklamacjami dotyczącymi mebli, okien, drzwi itp. artykułów, mówili 

o odsyłaniu ich przez sprzedawców z reklamacją do producenta, wskazywali na liczne 

problemy na styku odpowiedzialności za wadę towaru – sprzedawca czy montażysta, na 

długi okres rozpatrywania reklamacji, itp.; 

 samochodów i akcesoriów motoryzacyjnych – problemy konsumentów dotyczyły 

m.in. odrzucania ich roszczeń reklamacyjnych z rękojmi i gwarancji, problemów 

z wadami  pojazdów używanych, problemów ze zwrotem części do pojazdów; 

 produktów związanych z opieką zdrowotną – konsumenci podnosili kwestię słabej 

jakości towarów, wprowadzenia ich w błąd co do właściwości, działania zakupionego 

towaru, trudności związanych z rezygnacją z zakupu, czy nierzetelnej informacji 

o przysługujących im prawach itp. 

2) Sprawy związane z wadliwością świadczonych usług:  

 usługi dotyczące sektora energetycznego i wodnego (67 spraw) – skargi dotyczyły 

nieuczciwych praktyk stosowanych przez konsultantów przy zawieraniu nowych umów 

i zmianach sprzedawcy energii, problemów z odstąpieniem od umów zawartych pod 

wpływem błędu, nierzetelnego informowania o warunkach umowy, opóźnień 

w otrzymaniu faktur  za  usługę, zawyżonych faktur, nieprawidłowego naliczania opłat, 
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błędów w fakturach przekazywania niepełnych umów, agresywnej windykacji 

należności, itp.; 

 usługi telekomunikacyjne – skargi dotyczyły nowych umów zawartych przez 

konsumentów, aneksów do przedłużanych umów, nierzetelnie wykonywanych usług, 

kłopotów z przesyłem danych internetowych i z zasięgiem, zawyżonych faktur za usługi 

telekomunikacyjne, wysokich opłat w przypadku rozwiązania umów, naliczania opłat za 

niezamówione usługi, automatycznego przedłużania umów, itp.; 

 usługi turystyczne – problemy związane z rezygnacją z imprez turystycznych z powodu 

pandemii COVID-19, z odzyskaniem pieniędzy wpłaconych za wyjazd, ze zwrotem 

zaliczek, z rezygnacją z usług hotelowych, czy wynajmu lokalu w ramach booking.com 

czy Airbnb, nienależytego wykonania umowy przez biuro turystyczne, itp.; 

 usługi finansowe – wskazywano na problemy dotyczące zmiany warunków umów 

kredytu, dodatkowych opłat, niestosowania się banków do stanowiska TSUE, Rzecznika 

Finansowego czy UOKiK w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, problemów 

z odzyskaniem składek na ubezpieczenie przy wcześniejszej spłacie kredytu, trudności 

ze spłatą zobowiązań (w tym „chwilówek), nieuzasadnionych opłat windykacyjnych, 

nękania konsumentów przez firmy windykacyjne, itp.; 

 usługi ubezpieczeniowe – konsumenci żalili się na zaniżone wypłaty odszkodowania, 

odmowę wypłaty odszkodowania przy ubezpieczeniu sprzętu RTV AGD, na nierzetelne 

informowanie o warunkach ubezpieczenia, na nieuzasadnione przedłużanie lub 

opieszałe prowadzenie postępowań likwidacyjnych, na zaniżanie wysokości 

odszkodowania, itp.; 

 usługi konserwacji i naprawy pojazdów – problemem była nieskuteczność napraw 

pojazdów, zmiana zakresu napraw, zawyżanie rachunków za naprawę, spowodowanie 

szkody w pojeździe źle wykonaną naprawą, narażenie na dodatkowe koszty, 

przedłużanie terminu naprawy, odmowy wystawiania faktury czy paragonu za naprawę, 

nieuznawanie reklamacji nienależycie wykonanej usługi naprawczej, itp.; 

 usługi transportowe – konsumenci podnosili problem rezygnacji z wyjazdu, 

z odzyskaniem pieniędzy za bilety lotnicze, utrudnienia w uzyskaniu odszkodowania za 

uszkodzony czy zagubiony bagaż, czy za opóźniony lub odwołany lot czy kurs, itp.; 

 bieżąca konserwacja, utrzymanie domu, drobne naprawy, pielęgnacja – konsumenci 

wskazywali na problem nienależytego, wadliwego wykonywania bieżących napraw, 
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konserwacji domu, trudności z uzyskaniem faktury czy paragonu za wykonaną usługę, 

na nieterminowość i nierzetelność usługodawców, itp. 

3) Sprawy związane z  umowami zawieranymi poza lokalem przedsiębiorstwa lub na 

odległość. Znaczna ilość spraw, z którymi zgłaszali się konsumenci dotyczyła umów 

zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, które są szczególnym 

rodzajem umów konsumenckich. Z roku na rok następuje znaczny wzrost liczby porad 

związanych właśnie z tymi umowami. Konsumenci coraz częściej dokonują zakupów 

on line, ze sklepów internetowych czy na różnych platformach on line. Niejednokrotnie 

są ofiarami nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez przedsiębiorców, czy 

wręcz oszustw. Najczęściej zgłaszano nieprawidłowości dotyczące umów zawieranych 

na odległość – niedopełnienia przez przedsiębiorców obowiązków informacyjnych, 

wprowadzania ich w błąd, zwłaszcza co do ceny towaru, czy warunków umowy, 

niedostarczenia towaru, problemów z uzyskaniem pieniędzy po odstąpieniu od umowy, 

wadliwości towarów, nierzetelnego informowania o ofercie (np.: w przypadku umów 

telekomunikacyjnych czy z sektora energetycznego itp.).  

4) Sprawy związane z umowami zawieranymi podczas pokazów i w domach 

konsumentów. W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa 

konsumenci (akwizytorzy/prezentacje) wskazują na: niedopełnianie obowiązków 

informacyjnych przez przedsiębiorców, ukrywanie handlowego celu pokazu 

(konsumenci zapraszani są na  darmowe badania, które w rzeczywistości są spotkaniem 

sprzedażowym), problemy z odstąpieniem od umowy, odmowę odbioru zwróconego 

towaru, kłopoty z  niechcianym kredytem za zakupiony towar, trudności z uzyskaniem 

pieniędzy za towar przy  prawidłowym odstąpieniu od umowy, podawanie nieaktualnych 

danych przedsiębiorcy, wprowadzanie w błąd co do cech czy właściwości towaru, 

zatajanie informacji o prawie do odstąpienia od umowy, itp. 

Rzecznik systematycznie współdziałał z innymi podmiotami, do których należy 

prawna i statutowa ochrona interesów konsumentów. To ważny aspekt efektywnego 

funkcjonowania systemu ochrony konsumentów. Współdziałanie polegało na kierowaniu 

zawiadomień o stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych, niedozwolonych postanowień 

umownych, działaniu na szkodę konsumentów, wymianie informacji na temat nowych 

regulacji prawnych dotyczących ochrony interesów konsumentów, wydawanych decyzji, 

a także orzecznictwa konsumenckiego, sygnalizowaniu praktyk rynkowych naruszających 

prawa i interesy konsumentów, bieżących konsultacjach. Rzecznik współpracował 

z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (wysłał 4 zawiadomienia 
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o nieprawidłowościach), Inspekcją Handlową, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, 

Urzędem Regulacji Energetyki, Federacją Konsumentów, Komendą Powiatową Policji 

w Płońsku, Rzecznikiem Finansowym, UODO, Urzędem Skarbowym, Europejskim 

Centrum Konsumenckim, Federacją Konsumentów. 

Rzecznik systematycznie i na bieżąco konsultował się w sprawach konsumentów 

z właściwymi instytucjami, tj. Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Komunikacji 

Elektronicznej, UOKiK czy z rzecznikami z innych powiatów. Ilekroć do Rzecznika zgłaszał 

się konsument ze swoim problemem, a zachodziła konieczność uzyskania informacji od 

tzw. instytucji branżowej, Rzecznik konsultował się w sprawie konsumenta, wnosił o pomoc 

w jej rozwiązaniu, czy też zgłaszał wątpliwości lub nieprawidłowości dotyczące działań 

podejmowanych przez przedsiębiorców. 

Ważnym obszarem działalności Rzecznika jest edukacja konsumencka. Świadomi 

swoich praw konsumenci, umiejący z nich skorzystać, będą w stanie zauważyć i ochronić 

się przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz innymi naruszeniami ich interesów. 

Z kolei wyedukowani przedsiębiorcy będą lepiej zorientowani w obowiązujących 

przepisach prawa, z korzyścią dla konsumentów, bo przecież znaczna część naruszeń 

interesów konsumentów wynika z niewiedzy. 

 W 2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów podejmował działania edukacyjno – 

informacyjne mające na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców Powiatu Płońskiego 

o prawach konsumentów.  

 Rzecznik przekazywał lokalnej prasie, radiu informacje dotyczące problemów, 

z jakimi borykają się konsumenci. Wypowiedzi Rzecznika były przytaczane w audycjach 

radiowych. Na stronie Starostwa zamieszczał ostrzeżenia i komunikaty UOKiK, informacje 

przydatne konsumentom. Oprócz tego Rzecznik udzielał wyjaśnień przedsiębiorcom, 

omawiał przepisy konsumenckie, rozpropagowywał broszury i ulotki z zakresu 

problematyki konsumenckiej. 

 W 2021 r. rzecznik odbył spotkania z uczniami Zespołu Szkół Nr 2 i I Liceum 

Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku, których przedmiotem była szeroko 

rozumiana edukacja konsumencka. Uczniowie uzyskali informacje na temat umowy 

sprzedaży, umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, reklamacji, 

rękojmi, gwarancji, zagrożeń w sieci itd. 
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XVI REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU KOMUNICKAJI I TRANSPORTU  

 

 Zadania z zakresu komunikacji i transportu realizowane są na podstawie ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

o kierujących pojazdami i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w zakresie spraw związanych 

z wydaniem uprawnień do kierowania pojazdami:  

 wygenerowano 1768 profili kandydata na kierowcę (PKK); 

 przygotowano i wydano 2335 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 361 wyroków sądowych i wydano 178 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 13 wniosków z KWP w Radomiu o skierowanie na egzamin sprawdzający 

kwalifikacje oraz 1 wniosek o cofnięcie uprawnień z powodu popełnienia trzech 

wykroczeń w okresie dwóch lat od uzyskania prawa jazdy; 

 wydano 1 pozwolenie tramwajowe; 

 wymieniono 16 praw jazdy zagranicznych na polskie prawa jazdy; 

 w związku ze zmianą miejsca zamieszkania zażądano 122 akt kierowców, 

a 235 przesłano do innych urzędów; 

 przygotowano i wydano 17 praw jazdy międzynarodowych, w oparciu o posiadane 

prawa jazdy krajowe; 

 skierowano 134 kierowców na badania lekarskie i 146 na badania psychologiczne; 
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 144 kierowcom zwrócono prawa jazdy po upływie okresu zatrzymania i 142 kierowcom 

przywrócono uprawnienia po cofnięciu; 

 otrzymano 11 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, a także 

w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wydano: 10 decyzji 

o zatrzymaniu prawa jazdy oraz 6 decyzji o uchyleniu decyzji o zatrzymaniu prawa 

jazdy; 

 wydano 54 zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem 

przewożącym wartości pieniężne; 

 wydano 159 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za kierowanie pojazdem z prędkością 

przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz 

2 decyzje o przedłużeniu okresu zatrzymania do sześciu miesięcy; 

 skierowano 168 kierowców na kursy reedukacyjne w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii; 

 udzielono 366 informacji podmiotom określonym w art. 80c ustawy Prawo o ruchu 

drogowym, do postępowań w sprawach dotyczących uprawnień kierowców; 

 wydano 127 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za nieprzedstawienie w wymaganym 

terminie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego; 

 wydano 212 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za nieprzedstawienie w wymaganym 

terminie zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii; 

 wydano 3 decyzje o cofnięciu uprawnień z powodu istnienia przeciwwskazań 

zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem; 

 wydano 8 decyzji o cofnięciu uprawnień z powodu utraty kwalifikacji; 

 wydano 4 decyzje o cofnięciu uprawnień z powodu niepoddania się w terminie 

kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji. 

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w zakresie spraw związanych 

z rejestracją pojazdów:  

- wydano 11880 pozwoleń czasowych dokonując czasowej rejestracji pojazdu; 

- wydano 11159 dowodów rejestracyjnych; 

- wydano 7692 nalepki kontrolne (w tym 74 wtórniki); 

- wydano 11464 znaków legalizacyjnych na tablice rejestracyjne; 

- wydano 11 znaków legalizacyjnych na tablice rejestracyjne elektryczne; 
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- wydano 80 wtórników tablic rejestracyjnych w wyniku zagubienia, kradzieży 

lub zniszczenia; 

- wydano 3431 kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy; 

- wydano 9 decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu; 

- otrzymano 1306 zaświadczeń o demontażu pojazdu; 

- wydano 1224 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu z powodu oddania do stacji demontażu, 

kradzieży, wywozu za granicę; 

- wydano 111 zaświadczeń o zarejestrowanych pojazdach w związku z zagubieniem 

dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów; 

- wydano 254 tablic tymczasowych; 

- wpisano do dowodów rejestracyjnych 745 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 5 adnotacji, w tym np. HAK”, „GAZ- LPG”, 

„TAXI”, „L”, „VAT - ...”, „EURO”, „PIT”, „BUS 100KM/H”, a także o ustanowieniu 

na pojeździe zastawu rejestrowego; 

- przyjęto 7057 zawiadomień o zbyciu pojazdu; 

- przyjęto 2518 zawiadomień o nabyciu pojazdu; 

- zwrócono 11 dowodów rejestracyjnych, które były zatrzymane przez uprawnione organy 

kontroli ruchu drogowego; 

- udzielono 766 informacji podmiotom określonym w art. 80c ustawy Prawo o ruchu 

drogowym, do postępowań w sprawach dotyczących pojazdów i ich właścicieli; 

- wydano 22 kompletów tablic indywidualnych; 

- zarejestrowano 11 pojazdów zabytkowych; 

- wydano 28 decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu; 

- wydano 22 decyzje po przywróceniu pojazdu do ruchu; 

- wydano 35 decyzji o nałożeniu administracyjnych kar pieniężnych za niezarejestrowanie 

pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu 

pojazdu w wymaganym terminie oraz 3 decyzje o umorzeniu postępowania 

w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej. 

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w zakresie spraw związanych 

z transportem:  
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- wydano 11 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne i 12 wypisów 

z zaświadczeń; 

- wydano 1 wypis z licencji na krajowy transport drogowy osób; 

- wydano 35 wypisów z licencji na krajowy transport drogowy rzeczy; 

- wydano 5 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa 

przy przewozie rzeczy; 

- wydano 8 decyzji w sprawie zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych 

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym i 13 wypisów z zezwoleń; 

- wydano 4 postanowienia uzgadniające wydanie lub zmianę zezwoleń przewoźnikom 

wykonującym regularne przewozy osób na liniach przebiegających przez obszar więcej 

niż jednego powiatu; 

- wydano 17 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy 

i 73 wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy; 

- wydano 1 zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób 

i 2 wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób; 

- wydano 3 zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I 

- wydano 7 zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II 

- wydano 5 zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III. 

Ponadto w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.:  

- wpisano do ewidencji 1 instruktora nauki jazdy; 

- wpisano 3 przedsiębiorców do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 

pojazdów; 

- wydano 3 uprawnienia diagnostom. 

Należy zauważyć, że pomimo trudnej sytuacji związanej z obowiązującym stanem 

epidemii COVID-19, zadania Wydziału Komunikacji i Transportu były realizowane przez 

cały rok 2021 bez ograniczeń, wyłącznie w oparciu o bezpośrednią obsługę interesanta.  
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XVII 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 

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 2021 rozpatrzono 841 wniosków o pozwolenie na budowę, 125 wniosków  

o zmianę pozwolenia na budowę oraz 108 wniosków o przeniesienie pozwolenia na budowę 

na rzecz nowego inwestora. Wystąpiono z 15 wnioskami o udzielanie odstępstwa od 
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warunków techniczno-budowlanych. Po uzyskaniu upoważnień od ministra, wydano 

6 postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwa. 

Rozpatrzono 323 zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, 

dla których wymagane jest złożenie projektu budowlanego, w tym: 

  budynki mieszkalne      - 10 

  sieci (elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe  

 nie wyższe niż 1 kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 

 gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa  - 95 

  instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego 

 budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych  - 217 

Udzielono 833 pozwolenia na budowę, w tym: 

 budynki mieszkalne jednorodzinne     - 380 

 budynki o trzech mieszkaniach i więcej     - 9 

 rozbudowa i przebudowa budynków mieszkalnych   - 52 

 rozbudowa i przebudowa budynków niemieszkalnych   - 20 

 rozbudowy i przebudowy budynków wraz ze zmianą  

sposobu użytkowania      - 15 

 budynki handlowo-usługowe (sklepy, stacje paliw, apteki)  - 10 

 budynki transportu i łączności (garaże w mieście)   - 7 

 budynki przemysłowe, magazynowe i produkcyjne   - 7 

 budynki o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, szpitale,  

zakłady opieki medycznej, budynki kultury fizycznej   - 4 

 budynki gospodarcze na wsi, stodoły, obory, wiaty  - 37 

 budynki rekreacji indywidualnej     - 11 

 obiekty inżynierii lądowej (sieci wod.-kan., sieci nn.,  

sieci gazowe, parkingi, boiska, instalacje fotowoltaiczne) - 38 

 stacje bazowe telefonii komórkowej     - 1 

 silosy        - 3 

 wewnętrzne instalacje gazowe      - 173 

 inwestycje drogowe       - 27 

 przebudowy/remonty budynków     - 11 

 farmy fotowoltaiczne       - 14 

 inne        - 6 
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Wydano 175 innych decyzji, w tym: o uchyleniu decyzji, 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. 

Wystosowano 387 wezwań na podstawie art. 64 § 2 kpa o uzupełnienie dokumentów 

załączonych do wniosku oraz 44 pism przedłużających termin na uzupełnienie dokumentów. 

Po wysłaniu wezwania o uzupełnienie braków wniosku pozostawiono 29 spraw bez 

rozpoznania (w terminie wyznaczonym w wezwaniu nie zostały dostarczone dokumenty). 

Przyjęto i rozpatrzono 243 zgłoszenia robót budowlanych – sprawy budowlane. 

Przyjęto 1815 zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów i robót budowlanych, w tym 

wydano 95 decyzji o sprzeciwie. 

Wydano 13 decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz 2 decyzje o odmowie udzielenia 

pozwolenia na rozbiórkę. 

Wydano 42 pisma o braku sprzeciwu oraz 216 zaświadczeń, w tym 34 zaświadczenia  

o samodzielności lokali. 

Udzielono 23 informacji publicznych.  

Przekazano do Wojewody Mazowieckiego 18 odwołań od wydanych decyzji. 

W analizowanym okresie wydano wnioskodawcom 760 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 niewymagających 

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 

zawieszenia postępowania. 

Zarejestrowano i wydano 1170 dzienników budowy i 22 duplikaty dzienników 

budowy.  

Wydano 19 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Sporządzono 12 meldunków o liczbie mieszkań, na które wydano pozwolenia na 

budowę oraz 56 sprawozdań kwartalnych o wydanych pozwoleniach na realizację 

wszystkich obiektów budowlanych, które następnie przekazano w systemie elektronicznym 

do Głównego Urzędu Statystycznego.  
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Sporządzono 2 sprawozdania półroczne o wydanych pozwoleniach na budowę, które 

przekazano w systemie elektronicznym do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. 
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XVIII 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 w 2021 r. należało 

prowadzenie dla obszaru powiatu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 

koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ochrona gruntów rolnych, 

gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatowym Zasobem 

Nieruchomości. 

Dla zobrazowania działalności administracji powiatowej w służbie obywatela można 

przytoczyć, że w 2021 roku wydano 8851 informacji (m.in. wypisy, wyrysy, zaświadczenia, 

informacje) z danych  ewidencji gruntów i budynków, w tym za pośrednictwem Geoportalu 

– 248. Wprowadzono 7673 zmian danych ewidencyjnych. Wydano 7 decyzji 

administracyjnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków. Udostępniono 3267 map lub 

innych dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Zarejestrowano 4235 zgłoszeń prac geodezyjnych, z czego przyjęto do  powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 4004 opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz 

klauzulowano 14561 dokumentów, jako wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych.  

Do zadań  Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należało 

również   prowadzenie Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). W 2021 roku zaktualizowano 

rejestr o 2012 dokumenty (akty notarialne). W oparciu o dane zawarte w RCN rozpatrzono 

246 wniosków o ich udostępnienie (w tym 174 za pośrednictwem Geoportalu). 

Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych 

materiałów i informacji z zasobu powiatowego, z opłat za czynności związane 

z prowadzeniem tego zasobu, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu, stanowią dochód powiatu. W 2021 roku wpływy te wyniosły 1.362.649,22 zł. 

W ramach bieżącej działalności Wydziału w 2021 roku  przeprowadzono 

kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 

Strachówko, gm. Płońsk oraz aktualizację mapy glebowo-rolniczej w zakresie gleb 

pochodzenia organicznego dla gminy Baboszewo (581 ha).  
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W 2021 roku, we współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, 

kontynuowano realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 

dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji 

i geoinformacji” (Projekt ASI) 2015 – 2018 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 – IX tura (IV część).  Wartość 

dofinansowania projektu z środków unijnych kształtowała się na poziomie 80%. Wartość 

prac dla Powiatu Płońskiego wyniosła 123.000.00 zł brutto. Przedmiotem prac była 

cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla 

powiatowego w drodze skanowania dokumentów uzasadniających wpisy do ewidencji 

gruntów i budynków i dokumentów uzasadniających treść mapy zasadniczej.  

Realizatorem projektu po stronie powiatu był Wydział Geodezji, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami. Prace zakończyły się w kwietniu 2021 roku. W ramach 

prac zeskanowano 1 231 operatów technicznych, 3 646 dokumentów – co dało liczbę 

286 392 stron formatu A4. Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia XIV tury 

Projektu ASI, w której uczestniczyć będzie również Powiat Płoński.  

W 2019 roku uruchomiono Geoportal Powiatu Płońskiego 

(http://plonski.geoportal2.pl), który w latach kolejnych został rozbudowany o dodatkowe 

moduły i funkcje. 

Za pośrednictwem Geoportalu  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, 

- składanie wniosków dotyczących koordynacji usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu, 

- internetowe narady koordynacyjne, 

- udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości, 

- 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, 

co jest szczególnie istotne w obecnym stanie zagrożenia epidemicznego. Dostęp do 

http://plonski.geoportal2.pl/
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Geoportalu obecnie posiada 11 gmin z obszaru Powiatu Płońskiego (w tym 5 miast), które 

udostępniane dane pzgik wykorzystują do zadań własnych. Z Geoportalu korzystają również 

wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych (99,9% wszystkich zgłoszonych prac 

geodezyjnych), projektanci i rzeczoznawcy majątkowi. Obecnie wszystkie narady 

koordynacyjne są obsługiwane i odbywają się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. Rzeczoznawcy majątkowi mogą pobierać dane on-line w sposób 

automatyczny. Z takiego sposobu pobierania danych korzysta 90 rzeczoznawców 

majątkowych. 

W Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami realizowane są 

również zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 

i Powiatu. 

W 2021 roku  przygotowano 31 projektów uchwał na posiedzenia Zarządu Powiatu 

oraz 4 projekty uchwał na sesje Rady Powiatu Płońskiego. Uchwały dotyczyły spraw 

związanych z bieżącym  gospodarowaniem mieniem Powiatu. 

Działając w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem powiatowym zasobem 

nieruchomości, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do końca 

2021 roku przygotował i skutecznie doprowadził do komunalizacji na rzecz Powiatu 

Płońskiego nieruchomości o powierzchni ponad 381 ha i wartości ponad  31 mln zł. Do 

zakończenia procesu regulacji prawa własności na rzecz Powiatu Płońskiego na koniec 

2021 roku pozostało około 29% ogólnej liczby ciągów drogowych. Łączna długość dróg 

powiatowych wynosi 626 km.  

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  Skarb 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; 
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- udzieleania bonifikaty od należnej opłaty z tytułu trwałego zarządu; 

- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu. 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w 2021 roku 

zrealizował około 43 tys. spraw (na wniosek i z urzędu). Wzrost liczby spraw w stosunku 

do 2020 roku wyniósł 43%.   
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XIX PODSUMOWANIE  

 

,,Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2021 rok” jest czwartym tego typu 

dokumentem przedłożonym Radzie Powiatu oraz zaprezentowanym mieszkańcom Powiatu 

Płońskiego. Raport ma stanowić podstawę do oceny działalności organu wykonawczego 

i odzwierciedla kroki podejmowane przez Zarząd Powiatu Płońskiego, ukierunkowane na 

rozwój powiatu, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup społecznych. 

Zarząd Powiatu Płońskiego w 2021 roku realizował plany, programy oraz strategie 

za pośrednictwem Wydziałów i Referatów Starostwa oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Płońskiego, w taki sposób, by w jak największym jak to możliwe zakresie 

minimalizować skutki ograniczeń związanych z pandemią.  

Rok 2021 to rozbudowa i naprawa kolejnych dróg powiatowych. Dalszy rozwój 

infrastruktury technicznej i drogowej, systemu opieki nad rodziną, rozwój usług 

edukacyjnych i opieki zdrowotnej w zakresie wpisanym w kompetencje samorządu 

powiatowego.  

Trudności związane z pandemią nie zakłóciły realizacji zadań związanych 

z doposażaniem placówek oświatowych, wsparciem osób niepełnosprawnych oraz dzieci 

w trudnej sytuacji życiowej w instytucjach opieki społecznej oraz w pieczy zastępczej. 

Dodatkowo Raport zawiera ocenę realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Płońskiego, 

ocenę stanu środowiska naturalnego, czy też stanu bezrobocia. 

W Raporcie znalazła się również ocena współpracy Powiatu Płońskiego 

z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, ocena stanu bezpieczeństwa na terenie 

Powiatu Płońskiego w zakresie aspektu publicznego, przeciwpożarowego, 

przeciwpowodziowego oraz wiele innych zadań realizowanych przez powiat. 

Wszystkie podejmowane działania Zarządu Powiatu Płońskiego realizowane były 

zgodnie ze swoimi kompetencjami, kierunkami wyznaczanymi przez Radę Powiatu 

Płońskiego, a także zgodnie z aktualnymi potrzebami wynikającymi z aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej i nakierowane na dalszy rozwój Powiatu Płońskiego oraz podnoszenie 

jakości życia mieszkańców. 

Zarząd Powiatu składa podziękowania wszystkim szefom służb, inspekcji i straży, 

Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, Naczelnikom, 

Kierownikom Wydziałów i Referatów Starostwa Powiatowego w Płońsku, a za ich 

pośrednictwem podległym pracownikom, za trud i zaangażowanie w realizację 

powierzonych zadań. 
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Powyższy dokument może stanowić punkt wyjścia do debaty o stanie Powiatu oraz 

do wytyczenia dalszych kierunków działania i ustalenia szczegółowych priorytetów na 

najbliższe lata działalności samorządu.  
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