
Uchwała Nr  56/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 kwietnia  2021 r. 

 

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ciechanowskiego raportu o  stanie Powiatu  

                 Ciechanowskiego za 2020 rok. 

 

 

 Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje:      

                                                                 

§ 1. 

 

1. Przedstawia się Radzie Powiatu Ciechanowskiego raport o stanie powiatu 

ciechanowskiego za 2020 rok w brzmieniu Załącznika do uchwały. 

2. Raport obejmuje podsumowanie  działalności zarządu Powiatu w roku poprzednim,                 

w szczególności polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu 

Ciechanowskiego. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

/-/ Joanna Potocka – Rak - Starosta Ciechanowski  

/-/ Stanisław Kęsik  - Wicestarosta    

/-/ Adam Krzemiński     

/-/ Wojciech Rykowski  

/-/ Stefan  Zbikowski  
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I. WSTĘP 

 

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

(Dz. U. z 2020r. poz. 920) nakładają na Zarząd Powiatu obowiązek przedstawienia Radzie 

Powiatu Raportu o stanie powiatu. Raport o stanie Powiatu za rok 2020 powstał                                       

w nadzwyczajnych okolicznościach, w okresie panującej epidemii koronawirusa. Raport 

obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim. 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w roku 2020 realizował zadania zgodnie ze swoimi 

kompetencjami oraz kierunkami wyznaczonymi przez Radę Powiatu Ciechanowskiego, jako 

organ wykonawczy, realizował zadania publiczne powiatu określone ustawami. 

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 2020 rok. 

Zarząd Powiatu zapewniał także bieżący nadzór na opracowaniem i przedłożeniem 

Radzie Powiatu w 2020 roku wielu ważnych materiałów i programów. 

Dokumentami wyznaczającymi kierunki działania Zarządu Powiatu w zakresie 

inwestycyjnym były Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz budżet Powiatu Ciechanowskiego 

na rok 2020. 

Zarząd Powiatu w roku 2020 odbył  51 posiedzeń w trakcie których podjął  206 uchwał. 

Działalność Zarządu Powiatu w 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych prowadzona 

była przy pomocy Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu. 

Zarząd powiatu w 2020 roku sprawował bieżący nadzór nad realizacją planów 

finansowych przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu oraz prowadził dyscyplinującą 

politykę w gospodarce finansowej powiatu. 

Rada Powiatu Ciechanowskiego na dzień opracowania Raportu o stanie powiatu, dalej 

jako „Raport”, nie określiła szczegółowych wymogów dotyczących raportu. 

Raport podlega rozpatrzeniu przez Radę Powiatu Ciechanowskiego podczas sesji, na 

której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad 

przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. 

W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń 

czasowych. W debacie mogą zabierać głos również mieszkańcy powiatu, którzy złożyli do 

przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób, nie 

później niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma 

być przedstawiany raport o stanie powiatu.  

Po zakończeniu debaty nad raportem rada powiatu przeprowadza głosowanie nad 

udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu 

wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego 

składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest 

równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu absolutorium. 

Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze 

złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. 

Dokument zawiera zbiór wszystkich najważniejszych działań podejmowanych przez 

organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji zadań powiatu wynikających z art. 4 ustawy                  

o samorządzie powiatowym oraz przepisów szczególnych wynikających  z innych ustaw                       

i aktów wykonawczych. 
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Wywiązując się z obowiązku ustawowego Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 

przedkłada Państwu Radnym oraz mieszkańcom Powiatu Ciechanowskiego niniejszy raport. 

Dokument został przygotowany na podstawie informacji i materiałów przekazanych 

przez wydziały Starostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz jednostki organizacyjne powiatu 

ciechanowskiego. 

Mam nadzieję, że Raport będzie dla Państwa podstawą do obiektywnej oceny działań 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego i punktem wyjścia do dyskusji na temat dalszych 

możliwości rozwoju Naszego Powiatu. 
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II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU 

 

Powiat ciechanowski jest jedną z najstarszych jednostek administracyjnych na Mazowszu, 

pełniącym swą funkcję od XIII wieku z wyjątkiem  lat 1795 – 1867 (kiedy włączony został do 

pow. przasnyskiego) oraz w latach 1793 – 1807 i 1975 – 1998 (kiedy podniesiony został                    

do rangi województwa). Na przestrzeni wieków zmieniała się liczba gmin i ich siedziby oraz 

powierzchnia i zaludnienie powiatu. Od ostatniej reformy administracyjnej w 1999 roku powiat 

ciechanowski składa się z 9 gmin, w tym jedna miejska, jedna miejsko – wiejska i siedem gmin 

wiejskich.  

 

 

 

Powiat ciechanowski, chociaż położony na nizinie północno-mazowieckiej, nie jest 

terenem płaskim, jednorodnie równinnym. Istniejące duże zróżnicowanie krajobrazowe                    

jest wynikiem działania lodowca. Najciekawsze wyniki jego przesuwania się przed milionami 

lat można obserwować na terenie gmin Opinogóra Górna  i Grudusk, przez które przechodzi 

formacja geologiczna zwana „krawędzią opinogórską”. Przekraczający wysokość 100 m n.p.m. 

wał morenowy ciągnie się od wsi Dzbonie do wsi Żarnowiec, a z wysokiego uskoku jego 

krawędzi od strony zachodniej rozciąga się rozległa, szeroka panorama. Urozmaicające 
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krajobraz liczne wzgórza i pagórki morenowe znajdują się również na terenie gminy Regimin 

oraz gminy Grudusk.   

Na południowo – zachodnich krańcach powiatu przepływa największa na naszym 

terenie rzeka – nieuregulowana w tej części i dzięki temu niezwykle malownicza Wkra.                            

W układzie południkowym meandrują jej lewobrzeżne dopływy – Łydynia i Sona.  

Obszar Powiatu Ciechanowskiego, ze względu na żyzne gleby, od wieków zamieszkały 

był przez ludność rolniczą, w związku z czym tereny leśne stanowią stosunkowo niewielką 

jego część. Największe kompleksy leśne w zachodniej części powiatu to lasy zwane 

Ościsłowskimi i Lekowskimi, stanowiące największą ostoję dzikiej zwierzyny. Na obrzeżach 

miasta znajdują się dwa skupiska: las Śmieciński i Krubiński, niezbyt duże tereny leśne 

rozsiane są też po wszystkich gminach.   W największym Lesie Lekowskim utworzone zostały 

dwa rezerwaty leśne – „Modła” obejmujący starodrzew sosnowo - dębowy i „Lekowo” ze 

starodrzewem dębowym.  

Ze względu na unikalne zjawiska świata roślinnego i zwierzęcego, na terenie powiatu 

ciechanowskiego wydzielone zostały obszary chronione. W centrum Ciechanowa jest to 

zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina rzeki Łydyni” z łąkami, zagajnikami  i stawami 

wzdłuż rzeki zamieszkałymi przez kilkadziesiąt gatunków ptaków. Częściowo tereny gmin 

Opinogóra, Grudusk, Regimin i Ciechanów  włączone są  w obszar większego Krośnicko – 

Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a część gmin Regimin, Glinojeck, 

Ciechanów, Ojrzeń i Sońsk wchodzi w skład Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu.  

Powiat Ciechanowski jest dobrze skomunikowany, zarówno wewnętrznie jak                               

i zewnętrznie. Przebiega tu magistrala kolejowa E-65, dwie drogi krajowe Nr 50 i nr 60, trzy 

drogi wojewódzkie oraz gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych. Na terenie powiatu 

ulokowane są placówki muzealne, stanowiące ważne punkty na mapie kulturalnej kraju. Jest 

to kompleks opinogórski (składający się z Muzeum Romantyzmu, kościoła z kryptami 

rodowymi Krasińskich i z cmentarza) oraz oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej                                 

w Ciechanowie – Muzeum Pozytywizmu  w Gołotczyźnie (dom Aleksandra Świętochowskiego, 

dworek Aleksandry Bąkowskiej i dworek drobnoszlachecki w parku, a także w niedalekiej 

przyszłości budowany po sąsiedzku Park Rekreacyjno – Poznawczy). Przez teren powiatu 

przebiega mazowiecki szlak drewnianej architektury sakralnej, w ramach którego są 

popularyzowane piękne, stare kościoły w Chotumiu, Lekowie, Kraszewie, Malużynie, 

Przedwojewie, Ciemniewku, Koziczynku i Ślubowie wraz z zachowanymi dzwonnicami. 
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III. NFORMACJE FINANSOWE 

Budżet pierwotny powiatu ciechanowskiego na 2020 rok został uchwalony                    
w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr VI/15/115/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego                    
i zakładał: 

 
1. dochody budżetu powiatu w kwocie – 116.027.000,00 zł, w tym: 

    1) dochody bieżące w kwocie          116.027.000,00 zł 

    2) dochody majątkowe w kwocie             0,00 zł 

 

2. wydatki budżetu powiatu w kwocie – 112.227.000,00 zł, w tym: 

    1) wydatki bieżące w kwocie             108.107.000,00 zł 

    2) wydatki majątkowe w kwocie            4.120.000,00 zł 

 

3. nadwyżka       -  3.800.000,00 zł 

4. przychody budżetu powiatu w wysokości -       0,00 zł      

5. rozchody z tytułu spłaty wcześniej 

    zaciągniętych kredytów   -   3.800.000,00 zł. 

 

W trakcie realizacji budżetu, uchwałami Rady Powiatu jak i Zarządu wprowadzono 

zmiany zarówno po stronie dochodów i wydatków.  

W sumie uchwałami Rady Powiatu dokonano zmian 11 razy, a 21 razy wprowadzono 

zmiany uchwałami Zarządu Powiatu.  

 Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan budżetu powiatu uległ zmianie i wynosił: 

1. dochody budżetu ogółem 120.244.414,65 zł, w tym: 

     1) dochody bieżące    - 118.221.471,65 zł 

     2) dochody majątkowe   -              2.022.943,00 zł 

2. wydatki budżetu ogółem 122.686.233,90 zł, w tym: 

      1) wydatki bieżące   - 115.093.041,90 zł 

      2) wydatki majątkowe   -              7.593.192,00 zł 

3. deficyt     -      2.441.819,25 zł 

4. przychody     -      6.241.819,25 zł 

    wolne środki    -              6.241.819,25 zł 

5. rozchody z tytułu spłaty wcześniej  

    zaciągniętych kredytów   -     3.800.000,00 zł. 

 

     Wprowadzone zmiany w 2020 roku zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 

4.217.414,65 zł tj. 3,64 %, i w zwiększyły budżet po stronie  wydatków o kwotę  10.459.233,90 

zł. tj. 9,32 %. 

W podziale na kategorie dochodów i wydatków zmiany te wyglądały następująco: 

- dochody bieżące   plus         2.194.471,65 zł 

- dochody majątkowe              plus         2.022.943,00 zł 

- wydatki bieżące   plus         6.986.041,90 zł 

- wydatki majątkowe              plus         3.473.192,00 zł 

 Za 2020 rok budżet powiatu ciechanowskiego wykonany został po stronie dochodów   

w wysokości 119.025.828,52 zł w stosunku do planu 120.244.414,65 zł tj. 98,99 %, a po stronie 

wydatków 115.085.161,21 zł w stosunku do planu 122.686.233,90 zł tj. 93,80 %. 

 Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonano następująco: 

- bieżące   -   99,17 %, 

- majątkowe  -   88,29 %.  

 Wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonano: 
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- bieżące  w  96,37 %, 

- majątkowe w  54,91 %.  

 

 Podkreślić należy,  ze realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała zgodnie 

z uchwalonym budżetem. Natomiast są odchylenia w wykonaniu wydatków majątkowych, 

spowodowane są bardzo późnym złożeniem faktur do realizacji (31.12.2020r.) przez 

wykonawcę inwestycji. 

 Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował ewentualne zagrożenia (głownie 

spowodowane sytuacją epidemiczną) i dokonywał stosownych zmian zgodnie  

z obowiązującym prawem finansowym. W trakcie roku zmniejszono plan dochodów z tytułu 

opłaty komunikacyjnej  i z opłat wydanie prawa jazdy o kwotę 263.432,00 zł, jak również z 

tytułu wpływów za basen (DPS „Kombatant”) o kwotę 52.895,00 zł, opłaty za pobyt młodzieży 

w internacie (ZSZ Nr 2) o kwotę 30.287,00 zł, jak również z tytułu odsetek od rachunków 

bankowych o kwotę 61.002,00 zł. Ogółem  zmniejszono plan dochodów własnych powiatu o 

kwotę ponad 400 tys. zł. 

  

Zestawienie wykonania dochodów  budżetu powiatu według źródeł finansowania 

przedstawia tabela.          

            

          w  zł 

Lp. Źródło dochodu Uchwalony 

budżet na 2020 

rok po zmianach 

Wykonanie  

na dzień 

31.12.2020 

% 

(4: 3) 

1 2 3 4 5 

I. DOCHODY BIEŻĄCE 118.221.471,65 117.239.735,89 99,17 

1. Udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

22.455.843,00 21.815.760,00 97,15 

2. Udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych 

650.000,00 1.065.421,38 163,91 

3. Planowane subwencje , z tego: 55.316.144,00 55.316.144,00 100,00 

 część oświatowa subwencji ogólnej 43.825.192,00 43.825.192,00 100,00 

 część wyrównawcza subwencji 

ogólnej 

9.600.935,00 9.600.935,00 100,00 

 uzupełnienie subwencji ogólnej 65.037,00 65.037,00 100,00 

 część równoważąca subwencji 

ogólnej 

1.824.980,00 1.824.980,00 100,00 

4. Dotacje celowe ogółem 

z tego: 

15.283.472,00 14.936.656,38 97,73 

 dotacje celowa otrzymane z budżetu 

państwa na realizację  zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej zleconych ustawami 

realizowane przez powiat 

12.658.168,00 12.491.228,80 98,68 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

realizowane przez powiat na 

podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej 

302.324,00 122.948,87 40,67 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację bieżących 

2.322.980,00 2.322.478,71 99,98 
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zadań własnych powiatu (głównie dla 

DPS) 

5. Środki z Agencji Modernizacji  

i Restrukturyzacji Rolnictwa – 

ekwiwalenty dla rolników za 

prowadzenie upraw leśnych 

181.323,00 181.322,85 100,00 

6. Dotacje z tytułu porozumień 

z tego: 

380.584,00 380.583,12 100,00 

 środki z tytułu zawartych porozumień 

z innymi powiatami za umieszczenie 

dzieci w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej Socjalizacyjnej  

w Gołotczyźnie 

96.693,00 96.692,54 100,00 

 porozumień z innymi powiatami za 

umieszczenie dzieci w rodzinach 

zastępczych na terenie powiatu 

ciechanowskiego 

280.140,00 280.139,58 100,00 

 porozumień z innymi powiatami za 

udzielanie porad psychologiczno- 

pedagogicznych 

3.751,00 3.751,00 100,00 

7. Dotacje celowe otrzymane z gmin na 

dofinansowanie własnych zadań 

bieżących (remonty dróg) 

320.000,00 320.000,00 100,00 

8. Środki otrzymane z państwowych 

funduszy celowych na realizację 

zadań bieżących jednostek sektora 

finansów publicznych (umowa z 

Lasami Państwowymi, wykonanie 

uproszczonego planu urządzania 

lasu) 

40.758,00 40.757,77 100,00 

9. Dochody własne ogółem, 

w tym między innymi: 

19.951.675,62 19.988.033,23 100,18 

 opłata komunikacyjna i wpływy 

 z opłat  za wydanie prawa jazdy 

1.986.568,00 2.000.597,50 100,71 

 opłaty od pensjonariuszy DPS 12.615.418,00 12.552.184,25 99,50 

10. Środki z Funduszu Pracy otrzymane 

przez powiat z przeznaczeniem na 

finansowanie kosztów 

wynagrodzenia i składek na 

ubezpieczenia społeczne 

pracowników powiatowych urzędów 

pracy (w tym również z tytułu 

zwiększenia zadań w związku z 

COVID – 19) 

596.300,00 596.300,00 100,00 

11. Dotacje na projekty 3.045.372,03 2.598.757,16 85,34 

 Kształcenie zawodowe kluczem do 

sukcesu  projekt realizuje Zespół 

Szkół Nr 2 w Ciechanowie) 

404.829,48 404.829,48 100,00 
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 Kompetencje kluczowe gwarancją 

sukcesu (projekt realizuje Zespół 

Szkół Nr 2 w Ciechanowie) 

382.335,00 382.335,00 100,00 

 BEM w Ciechanowie szkołą 

przyszłości (projekt realizuje Zespół 

Szkół Nr 1 w Ciechanowie) 

458.366,00 458.366,00 100,00 

 Zawodowiec z klasą (projekt realizuje 

Zespół Szkół Nr 2  

w Ciechanowie) 

213.783,00 0,00 0,00 

 Kompetencje kluczowe drogą do 

sukcesu (projekt realizuje Liceum 

Ogólnokształcące w Ciechanowie) 

382.335,00 150.000,00 39,23 

 Zdalna Szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  

w systemie kształcenia zdalnego 

(projekt realizuje Starostwo 

Powiatowe w Ciechanowie) 

99.187,20 99.187,20 100,00 

 Wsparcie dla Mazowsza (projekt 

realizuje Dom Pomocy Społecznej 

„Kombatant” i Dom Pomocy 

Społecznej przy ul. Kruczej  

w Ciechanowie) 

721.964,51 721.909,32 99,99 

 Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo – 

leczniczych, domów opieki 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno 

– opiekuńczych i hospicjów na czas 

COVID-19 

(projekt realizuje Dom Pomocy 

Społecznej „Kombatant” i Dom 

Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej  

w Ciechanowie) 

66.956,84 66.956,83 100,00 

 Wsparcie dzieci umieszczonych  

w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID-19( projekt realizuje 

Starostwo Powiatowe  

i Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Ciechanowie)  

315.615,00 315.173,33 99,86 

II DOCHODY MAJĄTKOWE 2.022.943,00 1.786.092,63 88,29 

1 Zawarte porozumienia z gminami na 

dofinansowanie inwestycji drogowych 

160.516,00 160.516,00 100,00 

2 Dotacje celowe otrzymane z 

samorządu województwa na 

inwestycje drogowe 

237.300,00 237.300,00 100,00 

3 Dotacja celowa z budżetu 

Województwa Mazowieckiego z 

przeznaczeniem na zadanie pn. 

„Budowa ścieżki rowerowej 

Ciechanów – Gołotczyzna wraz z 

131.286,00 131.286,00 100,00 
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parkiem rekreacyjno – poznawczym” 

w ramach Instrumentu wsparcia 

zadań ważnych dla równomiernego 

rozwoju województwa 

mazowieckiego 

4 Środki z Funduszu Przeciwdziałania  

COVID -19 

1.138.135,00 1.138.135,00 100,00 

5 Dotacja celowa z budżetu 

Województwa Mazowieckiego z 

przeznaczeniem na zadanie pn. 

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego 

przy Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. 

Józefa Bema w Ciechanowie 

100.000,00 0,00 0,00 

6 Dotacja celowa z budżetu 

Województwa Mazowieckiego z 

przeznaczeniem na zadanie 

„Budowa stacji meteorologicznej na 

terenie Powiatu Ciechanowskiego” 

48.000,00 46.149,01 96,14 

7 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat 

(dotyczy Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w 

Ciechanowie) 

205.000,00 70.000,00 34,15 

8 Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych oraz odszkodowań za 

grunty 

2.617,00 2.617,89 100,03 

9 Wpływy z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym 

w prawo własności 

89,00 88,73 99,70 

 Ogółem: 120.244.414,65 119.025.828,52 98,99 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że niezmiennie głównymi źródłami dochodów budżetu 

powiatu są: subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca, 

dotacje celowe na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych i zadań własnych, 

dochody własne, dochody z tytułu zawartych umów pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego różnego szczebla oraz środki unijne. 

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.786.092,63 zł, tj. 88,29 % planowanych,                    

a dotyczyły środków w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego na przebudowę dróg powiatowych, dotacji celowej na zadania zlecone, dotacji 

celowej na zadania własne powiatu oraz środków z Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 .  

W dochodach majątkowych znajdują się również wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych oraz odszkodowanie za wywłaszczone grunty w kwocie 2.706,62 zł. 

Wykonanie wydatków przez powiat ciechanowski  w 2020 roku w podziale na wydatki 

bieżące (z uwzględnieniem grup wydatków) i majątkowe  przedstawia się następująco: 
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 2020 rok  

Wyszczególnienie 
Plan po zmianach Wykonanie 

% 

3:4 

1 2 3 4 

Wydatki ogółem 122.686.233,90 115.085.161,21 93,80 

Wydatki bieżące 115.093.041,90 110.915.440,39 96,37 

z tego :    

1. wynagrodzenia   i składki  

    od  nich naliczane        73.492.087,05 

73.088.925,94 99,45 

2.wydatki związane   z realizacją  

   zadań    statutowych  

   jednostek    budżetowych 

22.814.129,08 20.998.680,66 92,04 

3.dotacje  i porozumienia na  

   zadania bieżące 

9.477.400,00 9.228.438,36 97,37 

4. świadczenia na     rzecz osób  

    fizycznych 

3.644.917,81 3.560.723,11 97,69 

5.wydatki na   programy  

  finansowane z   udziałem  

  środków o  których mowa w art. 

  5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

5.051.550,96 3.447.096,75 68,24 

6.wydatki na   obsługę długu 612.957,00 591.575,57 96,51 

Wydatki majątkowe 7.593.192,00 4.169.720,82 54,91 

w tym: programy finansowane  

z udziałem środków o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

0 0 0 

 
Największy odsetek w wykonaniu wydatków bieżących budżetu Powiatu 

Ciechanowskiego  za 2020 rok stanowią wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki 

wychowawczej łącznie 47.203.926,35 zł, tj. 42,56 % ogółu wydatków, następnie pomoc 

społeczna, rodzina i polityka społeczna  łącznie 27.826.352,46 zł, tj. 25,09%. Pozostałe 

wydatki dotyczące bezpieczeństwa, transportu,  administracji publicznej, obsługi długu, 

zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią kwotę 35.885.161,58 zł, tj. 32,35 

%. 

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VI/27/204/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 

28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu Powiatu Ciechanowskiego, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego, wprowadzono wydatki niewygasające w kwocie 

223.245,00 zł, które dotyczą zadań bieżących z zakresu robót geodezyjnych. Termin realizacji 

wydatków niewygasających został określony do dnia 30 czerwca 2021 roku. 

Natomiast zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 4.169.720,82 zł na planowane     

w kwocie 7.593.192,00 zł tj. 54,91 % planu, dotyczyły niżej wymienionych zadań. 

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego  Planowane 

nakłady  

na 2020 rok 

w zł 

Poniesione 

wydatki  

w 2020 roku  

 w zł 

I. Zadnia zapisane w wykazie inwestycji 

jednorocznych, z tego: 

4.314.092,00 1.414.693,73 

1. Drogi, chodniki – budowa i modernizacja, z tego: 2.074.092,00 732.499,10 
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 Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W na 

odcinku Ciechanów – Opinogóra Górna- 

Długołęka 

  

2. Budowa wpustu ulicznego w miejscowości 

Opinogóra Górna oraz budowa drenu 

francuskiego w miejscowości Opinogóra Dolna w 

ciągu drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – 

Opinogóra – Długołęka - Zielona 

132.000,00 124.045,50 

3. Wykonanie odwodnienia w miejscowości 

Ruszkowo 

50.000,00 29.300,00 

4. Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego 

przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań 

przeciwpożarowych i bezpieczeństwa 

285.000,00 110.823,00 

5. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy 

Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w 

Ciechanowie 

455.000,00 43,70 

6. Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół 

Nr 2 w Ciechanowie do wymogów 

przeciwpożarowych 

250.000,00 7.380,00 

7. Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych 

wraz z niezbędną instalacją 

280.000,00 215.053,20 

8. Budowa stacji meteorologicznej na terenie 

Powiatu Ciechanowskiego 

68.000,00 64.658,05 

9. Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu 

Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w 

Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie 

niezbędnych instalacji i robót budowlanych 

 – Etap I 

720.000,00 130.891,18 

II. Zadania zapisane w Wykazie Przedsięwzięć do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, z tego: 

2.625.000,00 2.268.367,29 

1. Budowa Centrum Administracyjnego  

w Ciechanowie na potrzeby  jednostek 

organizacyjnych Województwa Mazowieckiego 

oraz Powiatu Ciechanowskiego 

500.000,00 425.549,00 

2. Przebudowa i rozbudowa budynku Powiatowego 

Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w 

Ciechanowie  

195.000,00 191.957,50 

3. Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – 

Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno- 

poznawczym  

180.000,00 131.286,00 

4. Termomodernizacja budynków domów pomocy 

społecznej – Etap I – opracowanie dokumentacji 

65.000,00 39.680,00 

5. Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku 

Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7  

w Ciechanowie 

685.000,00 624.809,79 

6. Budowa Powiatowego Centrum Opieki 

Wytchnieniowej  

25.000,00 7.380,00 

7. Budowa Powiatowego Domu Dzieci  

w Ciechanowie 

20.000,00 7.380,00 

8. Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, 

ekspertyzy 

30.000,00 0,00 
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9. Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo 

i Kownaty Żędowe w powiecie ciechanowskim 

920.000,00 839.044,40 

10. Ośrodek Felinoterapii jako element „Powiatowego 

Programu Zdrowia Psychicznego” 

5.000,00 1.280,60 

III. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

169.100,00 136.869,80 

1. Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy 

przy drogach powiatowych (Powiatowy Zarząd 

Dróg) 

32.000,00 32.000,00 

2. Zakup modułu internetowej obsługi narad 

koordynujących dla Powiatowego Ośrodka 

Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego 

18.155,00 18.154,80 

3. Zakup systemu do zarządzania ruchem klientów 

dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie  

44.945,00 44.944,20 

4. Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego 

(sprzęt informatyczny) 

60.000,00 28.044,00 

5. Zakup centrali telefonicznej (Powiatowy Urząd 

Pracy) 

14.000,00 13.726,80 

VI. Pozostałe wydatki majątkowe 485.000,00 349.790,00 

1. Zakup dwóch namiotów pneumatycznych, oraz 

dostawa i uruchomienie zespołów nadawczo – 

odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach 

powiatowych 

205.000,00 70.000,00 

2. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego 

oznakowanego dla Komendy Wojewódzkiej Policji 

50.000,00 50.000,00 

3. Dofinansowanie zakupu samochodu 

operacyjnego dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie 

90.000,00 89.790,00 

4. Dofinansowanie zakupu skokochronu dla 

Komendy Powiatowej Straży Pożarnej  

w Ciechanowie 

10.000,00 10.000,00 

5. Dofinansowanie zakupu namiotu z wyposażeniem 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Ciechanowie 

10.000,00 10.000,00 

6. Dofinansowanie zakupu zakup ośmiu aparatów do 

tlenoterapii i wentylacji wysokoprzepływowej w 

celu przeciwdziałania COVID – 19 

120.000,00 120.000,00 

RAZEM 7.795.192,00 4.169.720,82  

 
Podsumowując wykonanie budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok, należy 

stwierdzić, że: 

 

• W ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
wydatkowano 12.491.228,80 zł; 

• W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
wydatkowano 122.948,87 zł; 

• W ramach dotacji celowej na zadania własne bieżące powiatu wydatkowano 
2.322.478,71 zł; 

• W ramach zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 
różnego szczebla wydatkowano 380.583,12 zł; 
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• W ramach zawartych umów z rolnikami na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie  upraw 

leśnych (Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa) wydatkowano 181.322,85 

zł; 

• W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wydatkowano 

833.000,00 zł (pozostała kwota 305.135,00 zł została wydatkowana w styczniu 2021 

roku na uregulowanie zobowiązań inwestycyjnych); 

• W ramach zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 

różnego szczebla na wydatki majątkowe wydatkowano  575.251,01 zł; 

• W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 

70.000,00 zł. 

Zarząd Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz zawartymi umowami             

i porozumieniami dokonał szczegółowego rozliczenia i przedłożył je  jednostkom udzielającym 

pomocy finansowej bądź dotacji powiatowi  ciechanowskiemu. 

 Reasumując powyższe, w roku 2020 dochody zrealizowano w kwocie 119.025.828,52 

zł, a wydatki w kwocie 115.085.161,21 zł, w związku z czym budżet powiatu zamknął się 

nadwyżką w kwocie 3.940.667,31 zł, na planowany deficyt 2.441.819,25 zł.  

Uwzględniając wcześniejsze zadłużenie budżetu w związku z zaciągniętymi kredytami 

na inwestycje, to budżet za 2020 rok zamknął się wolnymi środkami w kwocie 7.931.707,69 

zł. W kwocie wolnych środków mieści się: 

- kwota 3.423.471,18 zł dotycząca  niezrealizowanych wydatków  inwestycyjnych w  roku 2020; 

- kwota 1.157.839,34 zł dotycząca niewykorzystanych środków na  realizację projektów  

  unijnych, środki te zostaną wykorzystane na kontynuację projektów w roku 2021, 

    Zobowiązania jakimi zamknął się powiat ciechanowski za 2020 rok wyniosły 

6.871.387,95 zł. W większości dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 

od wynagrodzeń oraz  podatku dochodowego od osób fizycznych tj. 5.494.555,60 zł. Terminy 

realizacji tych zobowiązań określają przepisy szczególne.  

   Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia 

ciągłości funkcjonowania jednostek wyniosły  154.858,43 zł. Dotyczyły głównie zobowiązań 

(za ogrzewanie i energię elektryczną, zakup środków żywności DPS „Kombatant”, zakup 

materiałów i wyposażenia DPS „Kombatant”)  z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu 2021, 

a zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości  zaliczone w koszty roku 2020. 

  Ponadto wystąpiły zobowiązania z tytułu składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa 

do zasiłku w kwocie 222.300,68 zł (tego typu wydatki w całości finansowe są z Budżetu 

Państwa, a realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie). 

  W roku 2020 powstały również zobowiązania inwestycyjne w kwocie 999.673,24zł. 

dotyczące dwóch zadań inwestycyjnych, a mianowicie: 

- „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema  

   w Ciechanowie” – 448.941,14 zł; 

- „Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  

   w Ciechanowie m. in. poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych  

- Etap I” – 550.732,10 zł. 

Zapłaty dokonano zgodnie z terminami płatności faktur w miesiącu styczniu 2021r. 

po zapewnieniu środków na ich  zapłatę w budżecie roku 2021. 

     Zarząd Powiatu posiadał upoważnienie Rady Powiatu do zaciągania tego typu zobowiązań 

w danym roku budżetowym do kwoty  6.000.000,00 zł, zgodnie z § 10 pkt. 1 ust. 2 Uchwały 
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Budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na rok 2020 Nr VI/15/115/2019 z dnia 30 grudnia 2019 

roku. 

 W 2020 roku Zarząd Powiatu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi dokonał 

należnych spłat rat w kwocie 3.800.000,00 zł, które dotyczyły: 

• Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2261–2.000.000,00 zł; 

• Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 14/1357 –  500.000,00 zł; 

• Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 15/1927 –1.100.000,00 zł; 

• Kredyt Bank Polski Kasa Opieki S.A Warszawa 

Nr 22490337/13/2011    -    100.000,00 zł; 

• Kredyt Bank Spółdzielczy w Płońsku Nr 14/18/1897-  100.000,00 zł. 

 

Zadłużenie Powiatu na koniec 2020 roku wyniosło 31.549.391,00 zł. 
 

 W Powiecie Ciechanowskim łączne spłaty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami                  

w roku 2020 stanowiły 3,16% planowanych dochodów. 

 Uchwałą Nr VI/27/202/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2020 

roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej określono ostateczne limity 

wydatków na wieloletnie programy w latach 2016 – 2023 dla Powiatu Ciechanowskiego. 

Stopień zaawansowania realizacji programów  wieloletnich  (zmiany zostały 

wprowadzone dziewięcioma uchwałami   Rady Powiatu). 

 Zaawansowanie realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami 

realizującymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. przedstawia 

poniższe zestawienie: 

 
Nazwa zadania  Okres 

realizacji 

Planowane  

łączne koszty 

finansowe 

Stopień 

zaawansowani

a 

realizacji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

Wydatki bieżące     

„BEM”  

w Ciechanowie szkoła 

przyszłości – 

doskonalenie 

zawodowe uczniów 

2019- 

2022 

1.743.897,80 721.742,94 

tj. 41,39 

Projekt realizowany 
zgodnie  
z harmonogramem 
przez Zespół Szkół  
Nr 1 w Ciechanowie.  

Kształcenie 
zawodowe kluczem 
do sukcesu 

2019- 

2021 

899.833,02 423.681,13 

tj. 47,08 % 

Projekt realizowany 
zgodnie  
z harmonogramem 
przez Zespół Szkół  
Nr 2 w Ciechanowie. 

„Kompetencje 
kluczowe gwarancją 
sukcesu – 
podniesienie jakości  
i zwiększenie dostępu 
do doradztwa 
edukacyjno - 
zawodowego 

2019- 

2021 

942.035,00 480.670,47 

tj. 51,02 % 

Projekt realizowany 
zgodnie  
z harmonogramem 
przez Zespół Szkół  
Nr 2 w Ciechanowie. 

Kompetencje 

kluczowe drogą do 

2019- 

2021 

946.535,00 607.457,43 tj. 

64,18 % 

Projekt realizowany 
zgodnie  



16 

 

sukcesu – realizacja 

zajęć rozwijających 

kompetencje  

i uzdolnienia uczniów 

oraz doposażenie 

pracowni 

przedmiotowych 

z harmonogramem 
przez I Liceum 
Ogólnokształcące   
w Ciechanowie. 

Europejska mobilność 

uczniów – kluczem do 

rozwoju szkoły – 

międzynarodowa 

mobilność edukacyjna 

uczniów 

 i absolwentów oraz  

kadry kształcenia 

zawodowego 

2019 -

2021 

319.447,90 148.633,63 tj. 

46,53 % 

Projekt realizowany jest 
przez Zespół Szkół 
Technicznych   
w Ciechanowie, 
z uwagi na COVID-19, 
realizacja projektu 
będzie przedłużona na 
rok następny, 
ewentualnie 
zawieszona.  
 

Mobilność szansą na 
rozwój zawodowy 
uczniów Zespołu 
Szkół Nr 3  
w Ciechanowie – 
podniesienie poziomu 
nauczania uczniów 

2019 -
2021 

637.886,00 391.263,66 tj. 
61,34 % 

Projekt realizowany jest 
przez Zespół Szkół Nr 3   
w Ciechanowie, 
 z uwagi na COVID -19 
realizacja projektu 
ulegnie ewentualnie 
zawieszeniu. 

Zawodowiec z klasą – 
kształcenie i rozwój 
dzieci i młodzieży 

2020-
2022 

853.133,00 0,00 Projekt realizowany jest 
przez Zespół Szkół Nr 2  
w Ciechanowie, został 
wprowadzony do planu  
w listopadzie2020 r.  

 
Na projekty realizowane z udziałem środków unijnych w roku  2020 Powiat 

Ciechanowski wydatkował kwotę 3.032.736,22 zł. 

Realizacja projektów przebiega w większości zgodnie z harmonogramem i zawartymi 

umowami. 

Natomiast zaawansowanie realizacji programów, projektów lub zadań pozostałych 

przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Nazwa zadania  Okres 

realizacji 

Planowane  

łączne koszty 

finansowe 

Stopień 

zaawansowania 

realizacji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

Wydatki bieżące     

„Wczesne 

wspomaganie 

rozwoju dziecka  

i jego rodziny”- 

Kompleksowe 

wsparcie dla rodzin 

2017-

2021 

1.086.120,00 542.986,82  zł 

tj. 49,99 % 

Projekt 
realizowany  jest 
przez  Specjalny 
Ośrodek Szkolno 
- Wychowawczy  
w Ciechanowie, 
niskie wykonanie 
w roku 2020 
wynika z nie 
możności 
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bezpośredniego 
kontaktu ucznia  
i nauczyciela 
(epidemia 
COVID-19)  

„Świadczenie dla 
Starostwa 
Powiatowego w 
Ciechanowie usługi 
zapewnienia 
sprawności 
serwerów, zasilaczy i 
macierzy dyskowych” 

2017-

2020 

50.945,00 50.944,14 zł 

 tj. 100,00 % 

Zadanie 
realizowane jest 
zgodnie z 
zawartą umową 
przez Starostwo 
Powiatowe  
w Ciechanowie 

„Zapewnienie 
trwałości projektu pn. 
„eIntegracja – 
Przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
cyfrowemu w 
Powiecie  
Ciechanowskiem” 

2016-

2021 

2.929.098,00 2.809.009,38 zł 

 tj. 95,90% 

Kontynuacja 
projektu 
realizowana jest 
zgodnie z 
harmonogramem 
przez Starostwo 
Powiatowe  
w Ciechanowie 

Świadczenie usług 
telekomunikacyjnych 
dla Starostwa 
Powiatowego  
w Ciechanowie 

2019- 

2021 

26.067,00 14.266,49 zł tj. 

54,73% 

Zadanie 
realizowane jest 
zgodnie z 
zawartą umową  
przez Starostwo 
Powiatowe   
w Ciechanowie 

Udzielenie 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenie 
nieodpłatnego 
poradnictwa 
obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej 

2020-

2021 

528.000,00 260.020,70 zł 

tj. 49,25% 

Zadanie 
realizowane jest 
zgodnie z 
zawartymi 
umowami  przez 
Starostwo 
Powiatowe  
 w Ciechanowie 

     

Wydatki majątkowe 

Budowa Centrum 
Administracyjnego  
w Ciechanowie na 
potrzeby jednostek 
organizacyjnych 
Województwa 
Mazowieckiego oraz 
Powiatu 
Ciechanowskiego  

2019- 

2023 

8.655.000,00 425.549,00 zł 

tj. 4,92% 

Zadanie to 
realizowane jest 
przez Starostwo 
Powiatowe  
w Ciechanowie 

Przebudowa  
i rozbudowa budynku 
Powiatowego 
Centrum  Kultury  
i Sztuki  im. Marii 
Konopnickiej  
w Ciechanowie  

2019- 

2020 

200.100,00 192.037,70 zł tj. 

95,97% 

Zadanie to 
realizowane jest 
przez Starostwo 
Powiatowe  
w Ciechanowie 



18 

 

Budowa ścieżki 
rowerowej 
Ciechanów – 
Gołotczyzna wraz z 
parkiem rekreacyjno - 
poznawczym 

2019-

2022 

8.580.000,00 131.286,00 zł tj. 

1,53% 

Zadanie to 
realizowane jest 
przez Starostwo 
Powiatowe  
w Ciechanowie 

Termomodernizacja 
budynków domów 
pomocy społecznej – 
Etap I – opracowanie 
dokumentacji 

2019-
2020 

65.000,00 39.680,00 zł 
tj.61,05% 

Zadanie to 
realizowane jest 
przez Starostwo 
Powiatowe  
w Ciechanowie 

Zmiana układu 
funkcjonalnego 
parteru budynku 
Starostwa 
Powiatowego przy ul. 
17 Stycznia 7  
w Ciechanowie 

2019-
2020 

1.486.000,00 1.425.746,61 zł 
tj. 95,95% 

Zadanie to 
realizowane jest 
przez Starostwo 
Powiatowe  
w  Ciechanowie, 
zgodnie z 
harmonogramem 
prac 

Budowa 
Powiatowego 
Centrum Opieki 
Wytchnieniowej 

2020-
2023 

3.525.000,00 
 

7.380,00 zł tj. 
0,21% 

Zadanie to 
realizowane jest 
przez Starostwo 
Powiatowe  
w Ciechanowie 

Budowa 
Powiatowego Domu 
Dzieci  
w Ciechanowie 

2020-
2021 

1.820.000,00 7.380,00 zł tj. 
0,41% 

Zadanie to 
realizowane jest 
przez Starostwo 
Powiatowe  
w Ciechanowie 

Drogi, chodniki – 
dokumentacje, 
opinie, ekspertyzy  

2020-
2021 

410.000,00 - Zadanie to 
realizowane jest 
przez Powiatowy 
Zarząd Dróg  
w  Ciechanowie, 
zgodnie z 
harmonogramem 
prac. 

Budowa chodnika  
w miejscowości 
Władysławowo  
i Kownaty Żędowe  
w powiecie 
ciechanowskim 

2020-
2021 

1.300.000,00 839.044,40 zł tj. 
64,54% 

Zadanie to 
realizowane jest 
przez Starostwo 
Powiatowe  
w  Ciechanowie, 
zgodnie z 
harmonogramem 
prac. 

Ośrodek Felinoterapii 
jako element 
„Powiatowego 
Programu Zdrowia 
Psychicznego na lata 
2017-2022” 

2020-
2021 

155.000,00 1.280,60 zł tj. 
0,83% 

Zadanie to 
realizowane jest 
przez Starostwo 
Powiatowe  
w  Ciechanowie, 
zgodnie z 
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harmonogramem 
prac. 

Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1237W 
Ciechanów –
Opinogóra –
Długołęka -Zielona 
na odcinku 
Opinogóra – 
Długołęka do granicy 
powiatu od km 
7+180,00 do km 
11+350,00 

2020- 

2021 

4.126.000,23 - Zadanie to 
realizowane jest 
przez Starostwo 
Powiatowe  
w  Ciechanowie, 
zgodnie z 
harmonogramem 
prac. 

 
Zadania w zakresie obsługi finansowej Starosty i Zarządu Powiatu wykonuje  

w strukturze Starostwa Powiatowego Wydział Finansowy. 

Na dzień 1 stycznia 2020 roku w Wydziale zatrudnionym było 11 pracowników.                           

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan organizacyjny nie uległ zmianie. 

  

IV. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW I STRATEGII 

W 2020 roku w Powiecie Ciechanowskim obowiązywały następujące strategie  i programy:  

 - Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020, 

       - Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2017 – 2026,  

       - Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  

       - Przemocy   w Rodzinie w powiecie ciechanowskim na lata 2017 – 2022, 

       - Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020,                                       

       - Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie  

   Ciechanowskim    na lata 2017-2025,  

 - Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego  

   i  Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu Ciechanowskiego na lata 2017-2019,  

 - Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022,  

       - Powiatowy Program ochrony środowiska dla Powiatu Ciechanowskiego na lata 2013 

         – 2016  z perspektywą do 2020 roku, 

 - Powiatowy Program ochrony środowiska dla Powiatu Ciechanowskiego do 2022 roku  

       - Program zdrowotny „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”, 

 - Roczny program współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami  pozarządowymi  

   oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego   

   i o wolontariacie na 2020 rok. 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020 

Dokument programowy „Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020”, 

przyjęty przez Radę Powiatu Ciechanowskiego Uchwałą Nr III/9/76/07 z dnia 28 grudnia 

2007r., dotyczy głównie zadań własnych samorządu powiatowego, ale uwzględnia oraz 

eksponuje partnerskie powiązania z jednostkami samorządowymi, instytucjami                                 

oraz organizacjami, które wspierać mogą realizację tych zadań.  

Na podstawie rzetelnej diagnozy uwarunkowań, poprzedzających uchwalenie jej, 

określono w tym dokumencie wizję rozwoju powiatu ciechanowskiego, którą streszcza hasło: 
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„Ziemia ciechanowska” to bezpieczna i przyjazna ludziom moja mała ojczyzna, tu można 

godnie żyć i pracować”. W „Strategii” przyjęto, że używane będą zamiennie określenia powiat 

ciechanowski i ziemia ciechanowska. Stanowi to swoiste nawiązanie do wykorzystywanych                

w „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020” określeń: województwo 

mazowieckie i Mazowsze. 

Naczelną ideą (misją) tego dokumentu jest dążenie do uzyskania odczuwalnej społecznie 

poprawy jakości życia i pracy mieszkańców ziemi ciechanowskiej, poprzez realizację przede 

wszystkim zadań publicznych samorządu Powiatu Ciechanowskiego.  

Po kolejnych latach realizacji Strategii szczególnie ważne jest przypomnienie o głównych 

przesłankach określenia wizji i misji tego dokumentu. Wizja miała stanowić zarówno 

syntetyczny opis stanu powiatu, jaki zamierza się uzyskać w wyniku prowadzenia 

przedstawionej w Strategii polityki rozwoju, jak i formułę, z którą mógłby się utożsamiać każdy 

jego mieszkaniec. Misja jest w istocie celem nadrzędnym polityki rozwoju powiatu 

ciechanowskiego, prowadzonej przez samorząd powiatowy, a także jego (samorządu) 

swoistym zobowiązaniem do podejmowania takich konkretnych (mierzalnych) działań, których 

efekty odczuje w nieodległym czasie większość mieszkańców powiatu.  

W Strategii określono cztery długookresowe cele strategiczne samorządu powiatowego: 

1) poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu,  

2) zwiększenie konkurencyjności powiatu na Mazowszu, w kraju oraz w układzie    

     europejskim, 

3) dążenie do spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej powiatu, 

      4) ugruntowanie pozycji Ciechanowa jako ośrodka subregionalnego na Mazowszu. 

Przedstawiony w raporcie stan realizacji Strategii (ewaluacja pośrednia po czterech 

kolejnych latach realizacji) dotyczy przede wszystkim realizacji jej celów operacyjnych, które 

w formule wykonawczej urzeczywistniają cele strategiczne. Cele operacyjne Strategii 

obejmują:  

1) rozwój i doskonalenie kapitału społecznego, 

2) modernizację i rozwój infrastruktury technicznej, 

3) rozwój obszarów wiejskich, przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego, 

4) wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu, 

5) tworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa obywateli, 

6) stymulowanie rozwoju ponadlokalnych (subregionalnych) usług publicznych     

    w Ciechanowie i na terenie powiatu,                                                                                              

7) kształtowanie pozytywnego wizerunku i wysokiej pozycji konkurencyjnej powiatu,     

    zdolnego do przyjmowania i wytwarzania innowacji.                                                                   

Opisy stanu realizacji poszczególnych celów operacyjnych zaprezentowane są                           

w odniesieniu do projektowanych działań, wskazanych w Strategii dla każdego z celów. 

Poprzedzone są opisami ogólnych uwarunkowań ich realizacji. Po prezentacji podejmowanych 

działań, następują wnioski oraz rekomendacje do Strategii. Rekomendacje stanowią swoistą 

wypadkową wniosków wypływających z oceny realizacji poszczególnych celów Strategii, 

wskazując na potrzebę utrzymania dotychczasowych zapisów zawartych w tym dokumencie, 

lub na ich zmiany. Podobną metodę opisu zastosowano w przypadku oceny realizacji 

przyjętych priorytetów oraz instrumentów, zasad i monitorowania realizacji Strategii.  

W związku z zamknięciem horyzontu czasowego obowiązywania powyższego 

strategicznego dokumentu, w ubiegłym roku Zarząd Powiatu podjął działania w celu 

opracowania aktualizacji rozwoju. Niestety, niezależne od nas wydarzenia na arenie 

ogólnoświatowej (pandemia) zmusiły nas do zawieszenia prac.  
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Warz ze wzrostem publicznego bezpieczeństwa zdrowotnego, działania związane  

z aktualizacją „Strategii rozwoju Powiatu Ciechanowskiego” zostaną podjęte. 

Realizacja celów Strategii: 

Cel 1. Rozwój i doskonalenie kapitału społecznego.      

Ogólna diagnoza uwarunkowań realizacji celu 1    

Rozwój i doskonalenie kapitału społecznego jako zadanie samorządu powiatowego                  

to przede wszystkim zadanie szkół i placówek oświatowych podległych temu samorządowi. 

Na jakość i efektywność decyzji podejmowanych w tym zakresie wpływ ma znajomość 

tendencji demograficznych, która jest ważna dla planowania rozwoju sieci szkół, zatrudnienia, 

jak też dla planowania wydatków na utrzymanie szkół i placówek. Procesy demograficzne 

wywierają bowiem bezpośredni wpływ na kształt sieci szkolnej, na racjonalność wykorzystania 

budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a przede wszystkim na koszty prowadzenia każdej 

placówki. Analiza danych demograficznych to także podstawa do podejmowania decyzji 

strategicznych np. o konsolidacji sieci albo o przejściowym utrzymaniu niewielkiej placówki                

w oczekiwaniu na przyszły wzrost liczby potencjalnych uczniów. To także ważna informacja 

dla rodziców i mieszkańców powiatu o perspektywach kształcenia w regionie. 

Realizacja działań służących rozwojowi i doskonaleniu kapitału społecznego powiatu 

przebiegała w minionych latach w zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych. 

Stale zmniejszała się liczba ludności powiatu. Zjawisko to obserwowano z roku na rok, mimo, 

że już od roku 2006 rejestrowano w skali powiatu minimalnie dodatni przyrost naturalny.  

Z danych statystycznych, opracowanych w związku reformą administracyjną w 1999 r. 

(swoisty bilans otwarcia działalności przywróconych po 23 latach samorządów powiatowych), 

wynika, że powiat ciechanowski zamieszkiwało wówczas 94 080 osób. Od tego czasu, w ciągu 

20 lat, liczba ludności powiatu zmniejszyła się o ponad 4,2 tys. osób, to jest o prawie 4,3%. 

Według prognoz (Prognoza GUS do 2050 r. zob. :http://www.stat.gov.pl/warsz) liczba ludności 

powiatu w 2020 r., to jest w ostatnim roku realizacji tej strategii, może wynosić około 88,9 tys. 

osób. Przewidywany jest także w następnych latach dalszy, wyraźny spadek populacji. 

Wskazuje na to również wieloletnia (do 2050 r.) prognoza GUS. 

Tabela. Powiat ciechanowski. Prognoza liczby ludności wg płci, miejsca zamieszkania oraz 
funkcjonalnych grup wieku w dniu 31. XII.  

 

Lata 

Ogółem W tym: 

mężczyźni 

W tym: 
kobiety 

W tym: 
miasta 

W tym: 
wieś 

W tym: 
wiek 
przedpro-
dukcyjny 

W tym: 
wiek 
produkt-
cyjny 

W tym: 
wiek 
popro-
dukcyjny 

2020 88 922 43 799 45 123 46 122 42 800 15 822 55 671 17 429 

2025 87 101 42 927 44 174 44 520 42 581 15 329 52 278 19 494 

2030 84 815 41 792 43 023 42 594 42 221 13 830 50 314 20 671 

2035 81 988 40 397 41 591 40 345 41 643 12 579 48 604 20 895 

2040 78 666 38 810 39 856 37 815 40 851 11 443 46 637 20 586 

http://www.stat.gov.pl/warsz
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2045 75 009 37 126 37 883 35 099 39 910 10 594 43 079 21 336 

2050 71 195 35 419 35 776 32 319 38 876 9 947 38 833 22 41 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy demograficznej GUS.  

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli, liczba ludności powiatu 

ciechanowskiego może zmniejszyć się w ciągu najbliższych trzydziestu lat o około 17 tys. 

osób, tj. o ponad 21%. Nastąpi wyraźny spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym 

oraz produkcyjnym a wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Zmieni się więc w istotny 

sposób skala i struktura potrzeb na usługi społeczne. Spadnie zapotrzebowanie na usługi 

opiekuńcze (przedszkola) i edukacyjne a wyraźnie wzrośnie zapotrzebowanie na pomoc 

społeczną dla ludzi w podeszłym wieku.  

Ryc. 1 Zmiana liczby ludności w 2050 r. w porównaniu do 2015 r. (w %)

 

Źródło: Dorota Szałtys, Maciej Potyra Perspektywy rozwoju demograficznego województwa  

           mazowieckiego, wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne. GUS.  

 

Obserwowany spadek liczby mieszkańców powiatu jest efektem głównie ujemnego 

salda migracji. Z dostępnych analiz wynika, że spośród osób decydujących się na migrację 

stałą najliczniejszą grupę stanowią ludzie młodzi, wykształceni i przedsiębiorczy. W roku 2009 

wskaźnik migracji na 1000 ludności wynosił -2,57. Wskaźnik ten był wtedy relatywnie wyższy 

niż np. w niektórych sąsiednich powiatach (mławski -1,38, płoński -0,13), ale jednocześnie 
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niższy niż w powiecie przasnyskim (-4,25) i makowskim (-2,80). W roku 2010 nadal odpływ 

ludności z terenu powiatu (-1 357) był większy niż napływ (+984), co sprawiło, że ogólne saldo 

migracji w tym roku wyniosło -373. W roku 2017 nieco spadło, ale nadal było ujemne                       

i wynosiło -241, zaś wskaźnik migracji na 1000 ludności wyniósł -2,67. W roku 2017 

odnotowano po raz pierwszy od kilku lat niewielką przewagę urodzeń żywych (976) nad 

zgonami (965). Nadal istnieje przewaga liczby ludności w wieku poprodukcyjnym nad liczbą 

ludności w wieku przedprodukcyjnym. W roku 2017 było to odpowiednio 17 988 i 16 356.                      

W tym samym roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało statystycznie 61,7 osób     

w wieku nieprodukcyjnym. Na koniec 2017 r. w powiecie ciechanowskim mieszkało 14 243 

(15,8%) osoby w wieku 65 lat i więcej. Nadal też mieszka tu więcej kobiet niż mężczyzn (na 

100 mężczyzn przypada statystycznie 103,4 kobiet). 

Zwracała uwagę malejąca od kilku lat liczba młodzieży w wieku 16-18 lat, a więc  

w wieku przewidzianym na naukę w szkołach ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) 

podległych samorządowi powiatowemu. Według prognozy demograficznej GUS liczba 

młodzieży w tym przedziale wieku będzie w następnych latach (do roku 2022) względnie 

ustabilizowana. Nieco zmniejszy się populacja w tym przedziale wieku w latach 2020-2022. 

Tabela. Powiat ciechanowski. Prognoza ludności wg funkcjonalnych grup wieku                   
(16-18 lat) w latach 2019 - 2035 w dniu 31.XII.  

Rok Ogółem Miasto Wieś 

2018 2 702 1 263 1 439 

2019 2 707 1 274 1 433 

2020 2 674 1 248 1 426 

2021 2 586 1 230 1 356 

2022 2 558 1 234 1 324 

2023 2 626 1 286 1 340 

2024 2 738 1 372 1 366 

2025 2 827 1 432 1 395 

2030 2 966 1 581 1 385 

2035 2 769 1 504 1 265 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W ostatnim okresie, mimo ogólnego zmniejszenia ilości środków unijnych przyznanych 

Mazowszu, istniały sprzyjające warunki do inwestowania, zarówno w bazę jak i kapitał ludzki, 

ze względu na możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie, głównie ze środków 

pomocowych UE (z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego [w ramach RPO WM 2014-2020]). 

Utrzymywała się nadal zróżnicowana sytuacja na rynku pracy w powiecie. Wg analiz 

Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie (tzw. barometr zawodów) w grupie zawodów 

nadwyżkowych (trudności ze znalezieniem pracy) od kilku lat rejestruje się: ekonomistów, 
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techników mechaników, rolników i hodowców a także inżynierów inżynierii środowiska, 

filozofów, historyków, kulturoznawców.  

W pierwszych latach realizacji Strategii ograniczone były możliwości organizowania 

profesjonalnych praktyk zawodowych u miejscowych pracodawców. Większość małych  

i średnich przedsiębiorstw oczekiwała raczej dobrze przygotowanych, zarówno teoretycznie 

jak i praktycznie, absolwentów szkół zawodowych, te z kolei nie miały możliwości tworzenia  

i prowadzenia nowoczesnych, dobrze wyposażonych warsztatów (Opinie te prezentowane 

były na konferencjach organizowanych w Ciechanowie czasie kolejnych, Subregionalnych 

Targów Edukacji i Pracy), które organizowało corocznie Starostwo Powiatowe w Ciechanowie                              

i Powiatowy Urząd Pracy). 

Zainteresowanie pracodawców organizacją praktyk zawodowych wzrosło nieco                          

w ostatnich dwóch latach, głównie za sprawą możliwości uzyskania środków finansowych za 

organizację i prowadzenie praktyk. 

 
Realizacja działań określonych dla operacyjnego celu 1. 

Działanie: inwestowanie w rozwój bazy oświatowej. 

W analizowanym okresie działania dotyczące bazy oświatowej obejmowały przede 

wszystkim przedsięwzięcia remontowe, od drobnych – doraźnych, do większych, dotyczących 

części obiektów szkolnych lub ich zaplecza. Działania takie podejmowane były we wszystkich 

placówkach edukacyjnych podległych samorządowi powiatowemu. Większość tych działań nie 

spełniała wyłącznie funkcji odtworzeniowych (przywracających poprzedni stan), ale 

realizowana była z zastosowaniem różnorodnych innowacji, sprzyjających rozwojowi.  

Duże znaczenie miały w tym zakresie działania służące doskonaleniu szkolnych 

pracowni, ze szczególnym uwzględnieniem pracowni nauki zawodu, komputerowych, 

multimedialnych i innych, przeprowadzono remont sal lekcyjnych i pomieszczeń 

administracyjnych.  Należy podkreślić aktywność kierownictw szkół w zakresie pozyskiwania 

zewnętrznych środków finansowego wsparcia różnorodnych projektów, w ramach których 

doskonalono między innymi wyposażenie pracowni. Niektóre, przygotowane już 

przedsięwzięcia inwestycyjne, nie zostały zrealizowane ze względu na brak wystarczającej 

ilości środków finansowych.  

 

Działanie: określenie i wspieranie rozwoju placówek oświatowych, specjalizujących się  

                 w zakresie kształcenia zawodowego (specjalizacje w subregionie) 

W poszczególnych zespołach szkół podejmowano, przy współudziale z PUP oraz 

Powiatową Radą Zatrudnienia, działania obejmujące zmiany ofert kształcenia zawodowego  

i wprowadzanie nowych specjalności w szkołach zawodowych. Nie miały one jednak 

charakteru specjalizacji kształcenia zawodowego zauważalnej w skali subregionu i nie 

prowadziły do osiągania przewagi konkurencyjnej na tym obszarze. 

W roku 2020 funkcjonowanie placówek oświatowych było utrudnione w związku                       

z pandemią COVID-19, która utrzymywała się ze zmiennym nasileniem do końca roku. Od 12 

marca stacjonarny tryb nauczania został zastąpiony nauczaniem na odległość. Ograniczenie 

pracy szkół było nagłym wyzwaniem dla kierownictwa szkół, nauczycieli i uczniów. 

 

Działanie: doskonalenie kadry pedagogicznej w szkołach. 

W tym zakresie podejmowano wiele wymiernych działań obejmujących kształcenie                 

i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej. Obejmowały one, między innymi, kierowanie 

na studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz szkolenia z zakresu 
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nowoczesnej organizacji pracy. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu stacjonarnym 

„Prowadzenie lekcji online z wykorzystaniem Microsoft 365” oraz w cyklu szkoleń 

doskonalących umiejętności nauczycieli w korzystaniu z narzędzi usprawniających 

prowadzenie zajęć na platformie TEAMS. Zajęcia dydaktyczne, spotkania z rodzicami oraz 

zebrania Rady Pedagogicznej odbywały się w większości zdalnie, za pośrednictwem Platformy 

Teams. 

Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje branżowe na różnych formach 

doskonalenia, wielu nauczycieli brało udział w różnorodnych formach doskonalenia 

zawodowego – szkoleniach, kursach, warsztatach metodycznych i wielu innych (również                       

w formie szkoleń on-line). Grupa nauczycieli ukończyła studia podyplomowe z zakresu 

pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, surdopedagogiki, doradztwa zawodowego, logistyki 

w szkole, ekonomii w szkole, podstaw przedsiębiorczości, bibliotekoznawstwa i informacji 

naukowej, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwa narodowego                        

i zarządzania kryzysowego.  

 

Działanie: wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie metod i organizacji nauczania. 

Wśród działań, podejmowanych w tym zakresie przez szkoły i inne placówki podległe 

samorządowi powiatowemu, szczególne znaczenie miały projekty realizowane w szkołach                  

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ciechanowski: 

✓ I Liceum Ogólnokształcące: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”;                                       

oś priorytetowa: „Edukacja dla rozwoju regionu”; działanie: „Kształcenie i rozwój dzieci 

i młodzieży” – projekt zakłada: zajęcia wyrównawcze, kółka zainteresowań, warsztaty 

z umiejętności kluczowych takich jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, 

zajęcia z rozwijania kompetencji cyfrowych.  

Czas realizacji: 01.08.2019 – 30.06.2021 

✓ Zespół Szkół Nr 1: „BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości”; oś priorytetowa: 

„Edukacja dla rozwoju regionu”; działanie: „Doskonalenie zawodowe” – projekt zakłada 

zajęcia wyrównujące braki edukacyjne, zajęcia rozwijające zdolności uczniów, 

kształcące postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. 

Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2022 

✓ Zespół Szkół Nr 2: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu”; oś priorytetowa: 

„Edukacja dla rozwoju regionu”; działanie: „Doskonalenie zawodowe” – celem głównym 

projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów                                 

i nauczycieli zawodu. 

Czas realizacji: 01.06.2019 – 30.09.2021 

„Zawodowiec z klasą”; oś priorytetowa: Edukacja dla rozwoju regionu”; działanie: 

„Doskonalenie zawodowe” - celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji 

kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy                                      

i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli zawodu. Projekt zakłada 

zajęcia specjalistyczne we współpracy z otoczeniem, staże zawodowe u pracodawców, 

zajęcia wyrównawcze. 

Czas realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2022 

„Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu”; oś priorytetowa: Edukacja dla rozwoju 

regionu”; działanie: „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” – projekt zakłada zajęcia 

wyrównawcze, kółka zainteresowań, warsztaty z umiejętności uniwersalnych takich jak 
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m.in. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność rozumienia, 

umiejętność pracy zespołowej. 

Czas realizacji: 01.08.2019 – 30.06.2021 

✓ Zespół Szkół Technicznych: „Budujemy kadrę przyszłości”; oś priorytetowa: „Edukacja 

dla rozwoju regionu”; działanie: „Doskonalenie zawodowe” – celem projektu jest 

zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów ZST poprzez realizację działań 

zapewniających kompleksowość wsparcia szkolenia zawodowego realizowanego 

przez placówkę. Projekt zakłada udział uczniów w stażach uczniowskich, zajęciach 

dodatkowych kształtujących kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne. 

Czas realizacji: 01.10.2020 – 31.08.2022 

Ponadto realizowany jest projekt Województwa Mazowieckiego zorganizowany dla kilku szkół 

prowadzonych przez Powiat Ciechanowski. Projekt pod nazwą: „Zintegrowany rozwój 

szkolnictwa zawodowego”; oś priorytetowa: „Edukacja dla rozwoju regionu”; działanie: 

„Doskonalenie zawodowe”; udział biorą szkoły: Technikum Nr 1 w ZS Nr 1, Technikum Nr 2                

w ZS Nr 2, Technikum Nr 3 w ZS Nr 3, Technikum Nr 4 w ZST oraz Szkoła Branżowa Nr 4                 

w ZST. Cel projektu: praktyki zawodowe lub staże zawodowe, szkolenia zawodowe dla 

uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy, 

wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, opracowanie i wdrożenie 

programów innowacji pedagogicznych, wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej. 

Czas realizacji: 06.04.2018 – 31.03.2023 

W roku 2020 szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Ciechanowski uczestniczyły 

w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów                                 

i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno – komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 

„Aktywna tablica”.  

Założeniem Programu było udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa, która nie 

może być wyższa niż 80% kosztów realizacji zadania, stąd wkład własny organu 

prowadzącego wyniósł co najmniej 20%. Możliwy był zakup przez organy prowadzące                            

i dyrektorów szkół tylko jeden rodzaj pomocy dydaktycznych – laptopy, do kwoty maksymalnie 

14 tys.zł (wsparcie 14 000 zł + wkład własny organu 3 500 zł = 17 500 zł wartość zadania). 

Dofinansowanie wg umowy z dnia 20.11.2020r. w kwocie 112 000 zł otrzymało 8 szkół:                 

I Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1, II Liceum Ogólnokształcące 

i Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2, Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3, Technikum                   

Nr 4 i Szkoła Branżowa Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych oraz Szkoła Podstawowa 

Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ciechanowie.  

Duże znaczenie w realizacji analizowanej tu problematyki innowacyjności, miały 

również działania dotyczące wdrożenia systemu rekrutacji elektronicznej oraz systemu kontroli 

frekwencji i postępów w nauce uczniów, obejmującego wszystkie szkoły podległe 

samorządowi powiatowemu. Podejmowano również działania (np. w ramach programu UE 

Leonardo da Vinci) związane z doskonaleniem organizacji praktyk zawodowych.  

 

Działanie: upowszechnianie umiejętności obsługi komputerów oraz znajomości języków  

                 obcych. 

Działania w tym zakresie realizowane były zgodnie z wymogami programowymi dla 

szkół ponadpodstawowych. Zakupiono komputery przenośne, które są wykorzystywane przez 

nauczycieli i uczniów w procesie zdalnego nauczania oraz służą do pracy z dziennikiem 

elektronicznym Librus. 
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Podejmowano również w niektórych szkołach dodatkowe przedsięwzięcia, obejmujące 

m.in. wymianę młodzieży w układzie międzynarodowym (m.in. Niemcy, Francja). 

Upowszechnianie umiejętności informatycznych, w tym obsługi komputerów, było również 

przedmiotem realizacji projektów unijnych realizowanych |w szkołach w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Działanie: wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego w Ciechanowie . 

W tym zakresie we wszystkich szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu pod 

koniec każdego roku szkolnego prowadzono kampanie informacyjne zachęcające 

absolwentów tych szkół do podejmowania studiów w szkołach wyższych działających                        

w Ciechanowie, przede wszystkim w Państwowej Uczelni Zawodowej. Realizowana była 

również współpraca z uczelniami niepublicznymi działającymi w Ciechanowie. Warto 

podkreślić, że problemy rozwoju kultury, edukacji oraz problemy społeczno-gospodarcze 

powiatu ciechanowskiego były i są przedmiotem wielu prac dyplomowych napisanych w tych 

uczelniach. 

Władze samorządowe powiatu uczestniczyły we wszystkich oficjalnych dorocznych 

sympozjach i konferencjach naukowych poświęconych między innymi rozwojowi 

społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa wewnętrznego, promocji zdrowia, 

prezentując doświadczenia powiatowej administracji samorządowej w tym zakresie.  

 

Działanie: promocja i ochrona zdrowia. 

W większości szkół i placówek edukacyjnych podległych samorządowi powiatowemu 

realizowano programowe i ponadstandardowe działania, których celem była promocja                                 

i ochrona zdrowia. Dotyczyło to między innymi działań stricte edukacyjnych (profilaktyka), 

realizowanych w ramach obowiązujących programów szkolnych, a także organizowania 

imprez sportowych i konkursów kreujących postawy zdrowego stylu życia. W szkołach 

analizuje się na bieżąco stan zdrowia uczniów a także podejmuje działania zmierzające do 

poprawy tego stanu (nie tylko działania promocyjne, ale też poprawiające warunki nauki                      

w szkołach np. utrzymanie i doposażenie gabinetów profilaktyki szkolnej; zakup pomocy 

dydaktycznych, np. do prowadzenia edukacji antytytoniowej wśród młodzieży i dorosłych). 

W analizowanym okresie aktywność samorządu powiatowego w zakresie promocji  

i ochrony zdrowia dotyczyła przede wszystkim dofinansowania funkcjonowania w ramach 

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Szkoły Rodzenia.  

W 2020 roku w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przyznano 70 świadczeń 

zdrowotnych na kwotę 56.940,00 zł. Wnioski o przyznanie świadczenia zdrowotnego 

nauczyciel mógł złożyć jeden raz w roku w terminie do 15 lutego lub 15 września. Korzystający 

ze świadczeń zdrowotnych nauczyciele mogli zrefundować poniesione wydatki związane                                         

z zakupem leków zleconych przez lekarza w związku z leczeniem choroby przewlekłej, 

korzystaniem z konsultacji lekarza specjalisty, wykonywaniem badan diagnostycznych na 

podstawie skierowania lekarza, zakupem przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych na podstawie zlecenia lekarza, w tym zakupem okularów korekcyjnych                                   

i soczewek kontaktowych.   
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Cel 2. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej. Ogólna diagnoza  

          uwarunkowań  realizacji celu. 

 

Stan dróg powiatowych, których ogólna długość na początku okresu realizacji niniejszej 

Strategii wynosiła ponad 440,8 km, (w tym 419,9 km dróg zamiejskich i 20,9 km dróg miejskich) 

nie był dobry. We wstępie do przyjętego przez Zarząd Powiatu w 2007 roku „Programu 

modernizacji dróg powiatowych w powiecie ciechanowskim w latach 2007-2013” zapisano, że 

stan systemu transportowego w powiecie „… jest nadal istotną barierą dla jego rozwoju 

społeczno-gospodarczego.  

Rozwiązanie tej kwestii będzie miało duży wpływ na rozwój powiatu, decydować będzie 

o jego atrakcyjności dla przyszłych inwestorów oraz turystów.” Dlatego uznano, że poprawa 

stanu dróg powiatowych powinna stać się strategicznym priorytetem działań samorządu 

powiatowego. 

Korzystnym dla realizacji inwestycji drogowych uwarunkowaniem jest możliwość 

wykorzystania, znajdujących się na obszarze powiatu, kruszyw naturalnych (udokumentowane 

zasoby kruszyw to prawie 20 mln. ton). 

 

Realizacja działań określonych dla celu 2.  

Działanie: osiąganie obowiązujących standardów technicznych dróg powiatowych, między 

                 innymi w wyniku współdziałania samorządu powiatowego z samorządem  

                 województwa i samorządami gmin oraz sąsiednich powiatów a  także  poprzez  

                efektywne wykorzystywanie środków pomocowych UE. 

 

W ramach realizacji tego działania przebudowano lub zmodernizowano już  

w pierwszym okresie realizacji Strategii w latach 2007-2011 ponad 153 km dróg powiatowych. 

Stanowiło to wówczas 35,3% długości wszystkich dróg powiatowych. W analizowanym 

okresie, tj. w latach 2015-2018, przebudowano lub zmodernizowano kolejne odcinki dróg 

powiatowych oraz kilka ważnych obiektów infrastruktury drogowej (mostów).  

W analizowanym okresie 2020 roku dokonano remontu dróg: 

• drogi powiatowej 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto (Chrościce), remont 

drogi powiatowej nr 1221W Niechodzin - Nużewko - Baby na odcinku   o długości 1054 

m – od skrzyżowania z DP 1241W od granic    miasta Ciechanów,  

• drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec - Szczepanki - Szulmierz na odcinku o długości 

1955 m od km 9+100,00 do km 11+055,00, 

• drogi powiatowej nr 1228W Sońsk - Ciemniewo - Gołymin Ośrodek  na odcinku                            

o długości 1050 m.  

Dokonano remontu mostu w miejscowości Kargoszyn w ciągu drogi powiatowej 1239W.  

Dodatkowo została poprawiona nawierzchnia bitumiczna bezpośrednio na dojazdach                          

do mostu.  

Ponadto w 2020 roku rozpoczęto realizację dwóch zadań inwestycyjnych: 

• budowa DP Opinogóra – Długołęka – odcinek 4 170 mb – PRDI Mława  ok. 4,1mln zł.  

(FDS ok. 2,7 mln zł  , Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 1.05 mln zł, Gmina 

Opinogóra Górna 350 tys. zł), 

• budowa DP Opinogóra – Długołęka – odcinek 680 m – Koptrans Ciechanów 

(Starostwo Powiatowe , Gmina Opinogóra Górna / 913 tys. zł  – Gmina Opinogóra 

Górna 450 tys. zł). 
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Dodatkowo w trakcie procesu projektowego są następujące zadania:  

• DP od drogi krajowej nr 50 do m. Sarnowa Góra ok. 4,5 km – termin do 31.07.2021 r. 

• DP od m. Sarnowa Góra do m. Gołotczyzna około 3,8 km. - termin do 31.07.2021r. 

• DP od m. Grudusk do m. Łysakowo ok.  4,5 km  - termin do 31.07.2021 r. 

• DP  przejście przez Łysakowo ok. 1,2 km - termin do 31.07.2021 r. 

• Przebudowa jednego mostu oraz remont drugiego mostu nad rzeką Sona w m. Sońsk 

wraz z drogami dojazdowymi ok. 800 m – termin do 31.07.2021 r. 

 

 Działanie: poprawa systemu funkcjonalnych powiązań głównych dróg powiatowych   

                  z drogami wojewódzkimi i krajowymi oraz z drogami gminnymi. 

 
Inwestycje drogowe samorządu powiatowego stworzyły możliwości istotnej poprawy 

funkcjonalnych powiązań głównych dróg powiatowych z drogami wojewódzkimi i krajowymi 

oraz drogami gminnymi. Teren powiatu ciechanowskiego położony jest w korzystnej relacji 

przestrzennej do krajowego systemu komunikacji drogowej i kolejowej. Dobre powiązania 

komunikacyjne zapewniają: magistrala kolejowa E-65 (Warszawa-Gdańsk); trzy drogi krajowe 

(o łącznej długości 82 km.), w tym: droga krajowa nr 7 (Warszawa-Płońsk-Glinojeck-Mława-

Gdańsk); droga krajowa nr 50 (Ciechanów-Płońsk-Sochaczew-Ostrów Maz.); droga krajowa 

nr 60 (Kutno-Płock-Ciechanów-Ostrów Maz.) oraz drogi wojewódzkie: nr 615, nr 616 i nr 617 

(łącznie prawie 65 km). Krajowe i regionalne szlaki komunikacyjne uzupełnia sieć dróg 

powiatowych licząca 424,5 km a także drogi gminne o łącznej długości 1 075,5 km. Ogółem 

na terenie powiatu znajduje się ponad 1 647 km dróg publicznych.  

Zapewnienie funkcjonalnych, systemowych powiązań dróg powiatowych z pozostałymi 

drogami publicznymi, stanowiło podstawową przesłankę opracowanego w 2007 r. przez 

ówczesny Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa oraz Powiatowy Zarząd Dróg – przyjętego 

przez Radę Powiatu „Programu modernizacji dróg powiatowych w powiecie ciechanowskim               

w latach 2007-2013” a także planów na lata następne. Przyjęto założenie, że zadanie                               

to wymaga działań kompleksowych, poprzedzonych rozpoznaniem zarówno planowanych 

działań innych zarządców dróg jak i potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin.  

Przykładem kompleksowości działań jest między innymi przebudowa ciągu dróg 

powiatowych, stanowiących tzw. południową obwodnicę powiatu, obejmującą szlak drogowy: 

od granicy powiatu z powiatem pułtuskim, poprzez Gąsocin - Ojrzeń (skrzyżowanie z drogą 

krajową nr 50) - Ościsłowo (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60 [tzw. wielka obwodnica 

Mazowsza]) i dalej (przez Sulerzyż i Chotum) do regionalnego składowiska odpadów.  

W ramach tego ciągu drogowego powstał, między innymi, funkcjonalny węzeł czterech 

dróg powiatowych w miejscowości Młock.  

W ramach działań służących aktywizacji gospodarczej południowych terenów powiatu, 

na styku z powiatami płońskim i pułtuskim, przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 2421W 

z Ciechanowa do Sońska (z perspektywą przebudowy kolejnych odcinków tej drogi). Zadanie 

to stanowiło modernizację systemu powiązań komunikacyjnych służących rozwojowi rejonu 

wydobycia kruszyw na terenach gmin wiejskich Sońsk i Ciechanów, którego głównym 

elementem jest ta droga. Przebudowano również (na terenie gminy Opinogóra Górna) odcinek 

drogi powiatowej nr 1238W, łączący drogi wojewódzkie nr 616 i nr 617. 

Szczególne znaczenie dla realizacji tego działania miał projekt RIT, w którym wśród 

głównych kryteriów przyjęcia wniosków inwestycyjnych dotyczących dróg do realizacji było 

funkcjonalne powiązanie projektowanych do przebudowy dróg powiatowych z siecią TEN-T. 
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Przedstawiona na poprzedniej stronie mapa ilustruje również powiązania przebudowanych 

dróg powiatowych z drogami publicznymi wyższych kategorii. 

 

Działanie: usprawnienie powiązań komunikacyjnych Ciechanowa z Warszawą: drogowych –  

                 w tym między innymi poprzez nowo ukształtowany ciąg drogowy wzdłuż linii  

                 kolejowej E65 na kierunku Ciechanów – Nasielsk. 

 

Problem usprawnień komunikacyjnych Ciechanowa z Warszawą był przedmiotem 

analiz podejmowanych już w 2007 roku przez Zarząd Powiatu. Wykonywane one były, bez 

kosztownych zleceń kierowanych do wyspecjalizowanych firm, przez Wydział Rozwoju  

i Promocji Starostwa oraz Powiatowy Zarząd Dróg. Dotyczyło to m.in. rozpoznania możliwości 

realizacji, określonego w ówczesnym „Planie zagospodarowanie przestrzennego 

województwa mazowieckiego”, alternatywnego połączenia Ciechanowa z Obszarem 

Metropolitalnym Warszawy. W dokumencie tym zapisano, że w ramach koniecznych 

usprawnień powiązań komunikacyjnych między innymi Ciechanowa z Warszawą, 

ukształtowany zostanie nowy ciąg drogi wojewódzkiej (poprzez zmianę kategorii odcinków 

dróg powiatowych) położony wzdłuż linii kolejowej E65 na kierunku Ciechanów - Nasielsk. 

W maju 2007 roku Starosta Ciechanowski wystąpił do Marszałka Województwa 

Mazowieckiego z zapytaniem o plany samorządu województwa w tym zakresie. W odpowiedzi 

marszałek stwierdził, że w zestawieniu zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji                    

w ramach zaktualizowanej w 2006 r. „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 

2020” w latach 2014-2020, ujęte zostało zadanie określone wstępnie jako budowa drogi 

Ciechanów - Nowy Dwór Mazowiecki, z wykorzystaniem istniejących dróg powiatowych. Jest 

to jednak zadanie trudne, wymagające zaawansowanych prac planistycznych i dużych 

środków finansowych. Nie sposób więc jednoznacznie określić terminu realizacji tego zadania. 

Problem ten stał się ponownie przedmiotem zainteresowania samorządów lokalnych                                      

w związku z pracami nad kolejną aktualizacją strategii rozwoju Mazowsza. Z inicjatywy 

samorządu powiatowego wszystkie samorządy lokalne z obszaru Powiatu Ciechanowskiego 

zgłosiły potrzebę realizacji najkrótszego połączenia drogowego Ciechanowa z Warszawą do 

„Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2030”. Obecnie w fazie końcowej są 

prace nad nowym „Planem zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”.  

W projekcie tego dokumentu nie przewidziano budowy najkrótszego połączenia 

Ciechanowa   z Warszawą o które od kilku lat wnioskowały samorządy lokalne z terenu powiatu 

ciechanowskiego. 

 

Działanie: tworzenie warunków do zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, ze  
                 szczególnym uwzględnieniem wyeliminowania na terenie powiatu utrudnień  
                 w zaopatrywaniu w energię elektryczną środowisk wiejskich. 
 

Na obszarze powiatu nie ma podmiotów gospodarczych produkujących energię 

elektryczną na dużą skalę. Jest ona liniami przesyłowymi sprowadzana z zewnątrz, podobnie 

zresztą jak inne źródła, np. gaz i paliwa płynne. Sieci przesyłowe energii elektrycznej są 

rozbudowane, ale nie wszystkie są nowoczesne i w pełni sprawne. Część lokalnych linii 

przesyłowych jest przestarzała i w złym stanie technicznym. Powoduje to lokalne przerwy                     

w dostawie energii elektrycznej w kilku rejonach wiejskich powiatu.  

Informacje o utrudnieniach w zaopatrywaniu w energię elektryczną niektórych terenów 

wiejskich na obszarze powiatu, stanowiły podstawę do oficjalnego wystąpienia starosty do 

przedsiębiorstwa ZEP Dystrybucja Wschód Sp. z. o. o. (funkcjonująca w ramach grupy 
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kapitałowej Energa) zaopatrującego powiat w energię elektryczną. Z uzyskanych informacji 

wynikało, że niektóre linie przesyłowe na obszarach wiejskich są przestarzałe i w złym stanie. 

Wymagają więc modernizacji a nawet gruntownej przebudowy. W okresie, którego dotyczy 

niniejszy raport udało się poprawić jakość dostaw energii, zmniejszając znacznie (z informacji 

operatora sieci wynika, że prawie o połowę) ilość dokuczliwych dla odbiorców energii 

elektrycznej wyłączeń. Możliwości działania samorządu powiatowego są w tym zakresie 

ograniczone, jest to kompetencja specjalistycznego przedsiębiorstwa. Powiat podejmował 

jednak działania interwencyjne, ale deklarując wsparcie w tylko w obszarach problemowych, 

które pozostają w zakresie jego kompetencji i realnych możliwości.  

 

Działanie: promowanie wykorzystywania energii odnawialnej. 

 
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie prowadziło w analizowanym okresie 2020 roku 

działania promocyjne, poprzez eksponowanie różnych wydawnictw, plakatów, poradników                       

a także na stronach internetowych Starostwa, zachęcając mieszkańców powiatu do 

podejmowania indywidualnych decyzji dotyczących instalowania urządzeń służących 

pozyskiwaniu tzw. energii odnawialnej (np. panele słoneczne, fotowoltaika). Efekty tych 

działań nie były jednak duże, ze względu na niewielkie zainteresowanie potencjalnych 

inwestorów. Zwracano uwagę, że tym zakresie, oprócz atrakcyjnych działań promocyjnych                   

i edukacyjnych, konieczne są sprzyjające uwarunkowania formalno-prawne oraz ekonomiczne 

w wymiarze ogólnopolskim. W minionych kilku latach pojawiły się działania, których efektem 

są zainstalowane urządzenia służące wykorzystywaniu energii wiatrowej (tzw. wiatraki), ale 

pojawiły się również w skali ogólnopolskiej nowe problemy, które ograniczyły ich rozwój. 

Należy dodać, że na obszarze powiatu ciechanowskiego istnieją udokumentowane zasoby 

wód geotermalnych, które stanowić mogą efektywne źródło energii odnawialnej.  

 

Działanie: wspieranie rozwoju małej retencji, w tym wznowienie prac na rzecz wybudowania  

                na rzece Łydyni (na północ od Ciechanowa w gminie Regimin) wielofunkcyjnego  

                zbiornika retencyjnego. 

W tym zakresie dotychczas nie zostały podjęte działania zmierzające do rozpoczęcia 

ewentualnych projektów inwestycyjnych. Potrzeba podjęcia budowy zbiornika retencyjnego  

w rejonie Regimina była jedynie sygnalizowana w lokalnych mediach. Należy wspomnieć,                  

że prace studialne dotyczące budowy takiego zbiornika podjęto na początku lat 

dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Podjęto też działania organizacyjne, których celem 

miało być wyłonienie inwestora. Niestety, nie osiągnięto w tym zakresie istotnego postępu, 

umożliwiającego rozpoczęcie realizacji inwestycji. Potrzebę budowy zbiornika retencyjnego na 

rzece Łydyni eksponowano na konferencjach i spotkaniach organizowanych przez służby 

planistyczne samorządu województwa mazowieckiego. Należy odnotować, że w kolejnych 

dokumentach planistycznych samorządu wojewódzkiego województwa mazowieckiego ujęte 

zostały zapisy eksponujące potrzebę tworzenia warunków rozwoju małej retencji. Są to jednak 

zapisy ogólne, nie precyzujące konkretnych lokalizacji. 

Działanie: wspieranie modernizacji urządzeń melioracyjnych. 

W analizowanym okresie samorząd powiatowy nie podejmował działań związanych  

z modernizacją urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu. Wspierał jednak działalność 

lokalnych spółek wodnych poprzez przekazywanie im określonych środków finansowych  
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(z PFOŚ). Należy wspomnieć, że samorząd powiatowy (poprzez Powiatowy Urząd Pracy), 

przed kilku laty dwukrotnie zaangażował się w realizację regionalnego planu „Praca  

i środowisko”, którego celem było wykorzystanie bezrobotnych do prac, obejmujących 

konserwację urządzeń melioracyjnych w regionie, w tym również na terenie powiatu 

ciechanowskiego. Natomiast w analizowanym okresie nie podejmowano liczących się działań  

w zakresie wspierania modernizacji urządzeń melioracyjnych na obszarze powiatu. Wynikało 

to z nowych uwarunkowań prawno-organizacyjnych, przede wszystkim utworzenia nowej 

struktury instytucjonalnej (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) a także 

wskazanie administracji rządowej (wojewoda) jako źródła finansowego wspierania działalności 

spółek wodnych. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa                      

i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki 

wodnej. Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 

dla zapewnienia sprawniejszego zarządzania naszym wielkim dobrem wspólnym, jakim są 

zasoby wodne.  

Działanie: wspieranie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie  

                gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie w pierwszym okresie realizacji Strategii podjęło 

działania wspierające samorządy gmin uczestniczących w realizacji regionalnego programu 

zagospodarowania odpadów. Dotyczyło to przygotowania projektu komunikacyjnych powiązań 

systemu dostarczania odpadów do składowiska w Woli Pawłowskiej k/Ciechanowa. 

Opracowano założenia programu, wykonano specjalistyczną mapę, zorganizowano kilka 

spotkań konsultacyjnych z liderami samorządów gmin. Ze względu na brak efektów 

związanych z organizowaniem specjalistycznego konsorcjum (związku gmin) zaprzestano 

działań w tym zakresie. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej samorząd powiatowy (ze 

względu na brak wyraźnie określonych kompetencji w tym obszarze problemowym) nie 

podejmował w analizowanym okresie istotnych działań. 

Cel 3. Rozwój obszarów wiejskich, przy zachowaniu walorów środowiska  

          przyrodniczego.  Ogólna diagnoza uwarunkowań realizacji celu. 

 

W ramach realizacji tego operacyjnego celu strategicznego, stosownie do kompetencji  

i realnych możliwości działania samorządu powiatowego, działania w tym zakresie 

koncentrowały się na tworzeniu sprzyjającej rozwojowi obszarów wiejskich powiatu 

infrastruktury technicznej. Dotyczyło to przede wszystkim modernizacji dróg powiatowych i ich 

funkcjonalnych powiązań z siecią dróg gminnych i wojewódzkich. W realizacji tych 

przedsięwzięć istotny, wymierny finansowo i rzeczowo, element stanowiły – wspomniane 

wcześniej - partnerskie porozumienia samorządu powiatowego z samorządami gmin z terenu 

powiatu, które inwestycje drogowe samorządu powiatowego wsparły finansowo. 

Wykorzystywano również w tym zakresie dostępne środki z Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych (FOGR). Inwestycje realizowane były pod kontrolą służb ochrony środowiska, zgodnie 

z obowiązującymi procedurami formalno-prawnymi. W przypadku inwestycji drogowych 

konieczne, ze względu na bezpieczeństwo ruchu, usuwanie przydrożnych drzew 

rekompensowane było nowymi nasadzeniami w miejscach nie zagrażających bezpieczeństwu 

użytkowników dróg. 

Jednym z ważniejszych planowanych działań powiatu w zakresie ochrony środowiska  

i rozwoju obszarów wiejskich było sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów. 
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Wykonano uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w 49 obrębach 

ewidencyjnych o ogólnej powierzchni 3019,9893 ha, w pięciu gminach: Ciechanów                     

(14 obrębów ewidencyjnych - 1035,2277 ha), Sońsk (15 obrębów ewidencyjnych –       

1041,2198 ha), Ojrzeń (9 obrębów ewidencyjnych – 621,8254 ha), Grudusk (7 obrębów 

ewidencyjnych - 226,0752 ha) oraz Glinojeck (4 obręby ewidencyjne - 95,6412 ha), na terenie 

powiatu ciechanowskiego. Termin obowiązywania dokumentacji od 01.01.2021r.                         

do 01.01.2030 r. Uproszczone plany urządzenia lasu zostały zatwierdzone Zarządzeniem                    

Nr 85/2020 Starosty Ciechanowskiego z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa. 

Należy wspomnieć, że istotny wpływ na realizację działań w zakresie celu 3 Strategii 

mają uwarunkowania wynikające z lokalizacji na dużej części powiatu ciechanowskiego tzw. 

Opinogórskiego obszaru żywicielskiego, ważnego dla produkcji żywności na Mazowszu. 

Obszaru, który wymaga szczególnej dbałości o jakość środowiska naturalnego.  

 

Realizacja działań określonych dla celu 3. 

Działanie: rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich,  

                 obejmujący: usprawnianie powiązań dróg powiatowych i gminnych (wiejskich),  

                 wspieranie rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowy  

                 oczyszczalni w aglomeracjach oraz oczyszczalni lokalnych, modernizacji lokalnych  

                 sieci elektroenergetycznych oraz sieci telekomunikacyjnych a także budowy sieci  

                 gazowych. 

 

Realizacja tego działania obejmowała – jak już wcześniej wspomniano - przede 

wszystkim rozwój lokalnej sieci dróg. Ponad 95% dróg powiatowych znajduje się na obszarach 

wiejskich. Główną przesłanką współdziałania samorządu powiatowego z samorządami gmin 

w zakresie modernizacji dróg powiatowych, było usprawnianie powiązań tych dróg z drogami 

gminnymi. Drogi powiatowe przebiegające przez tereny zabudowane (wsie)  są sukcesywnie 

wyposażane w systemy odwadniające. W 2020 r. w ramach przebudowy drogi powiatowej 

1213W w m. Władysławowo wykonano 371 m kanalizacji deszczowej oraz 392,5 m drenażu 

francuskiego. 

Działanie:      Tworzenie warunków do wzmocnienia konkurencyjności gospodarstw rolnych      

z terenu powiatu, poprzez m.in. ich modernizację, ekologizację i specjalizację 

(owoce miękkie, warzywa, uprawy szklarniowe i nasiennictwo) oraz 

organizowanie różnorodnych form powiązań i kooperacji zarówno w układzie 

poziomym (grupy producenckie), jak i pionowym (pomiędzy producentami, 

przetwórcami, odbiorcami itp.) 

W tym zakresie w minionym okresie podejmowane działania koncentrowały się głównie 

na różnych formach informacji i doradztwa. Dotyczyły między innymi możliwości 

wykorzystywania finansowego wsparcia konkretnych przedsięwzięć, głównie w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Starostwo Powiatowe podejmowało działania 

wspierające w tym zakresie struktury powiatowe Mazowieckiej Izby Rolniczej. Obejmowały 

one między innymi gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie informacji na potrzeby 

producentów rolnych.  
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Pracownicy jednostek organizacyjnych podległych samorządowi powiatowemu służyli 

wszystkim zainteresowanym doradztwem w zakresie działalności rolniczej, działań w zakresie 

melioracji i zalesień, problematyki obwodów łowieckich, a także możliwości uzyskiwania przez 

rolników dodatkowych dochodów. Powiatowy Urząd Pracy przedstawiał informacje  

w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji osób mieszkających na obszarach wiejskich. 

Przedstawiciel MIR był członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia. Nie uzyskano jednak 

istotnych rezultatów w zakresie współdziałania z grupami producentów rolnych. 

Podejmowane były również działania związane z promocją Obszaru Funkcjonalnego 

Zielone Płuca Polski (powiat ciechanowski leży na tym obszarze). Podejmował je w pierwszych 

latach realizacji Strategii kierownik ówczesnego Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa 

Powiatowego, który był członkiem Rady Naukowej Porozumienia ZPP. Opracował on m.in. 

„Ramowy program rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Zielone Płuca Polski do roku 2020”. 

Należy podkreślić, że kilka przedsiębiorstw z terenu powiatu, a także miasto Ciechanów, 

posiada prawo do używania znaku promocyjnego ZPP. 

Działanie:       Wspieranie tworzenia na wsi nowych miejsc pracy (zwłaszcza samozatrudnienia) 

w zakresie działalności pozarolniczej (turystyka i agroturystyka, obsługa 

rolnictwa, konserwacja przyrody, szeroka paleta usług bytowych, usług 

związanych z gospodarką odpadami oraz z utrzymywaniem infrastruktury 

technicznej a także rzemiosło artystyczne itp.).  

Główne zadanie w tym zakresie spoczywało na Powiatowym Urzędzie Pracy, który                

na terenie powiatu organizował i finansował miejsca pracy (roboty publiczne, prace 

interwencyjne, wspieranie samozatrudnienia). Dotyczyło to w analizowanym okresie również 

mieszkańców wsi, którzy stanowili średnio ponad 40% ogółu korzystających z aktywnego 

wsparcia PUP w zakresie samozatrudnienia mieszkańców wsi.  

Działanie:        wdrażanie na obszarach chronionego krajobrazu (w gminach wiejskich: 

Ciechanów, Glinojeck, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra i Regimin) programów 

rolno-środowiskowych . 

W latach 2007-2012 w ramach programu rolno-środowiskowego Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich ciechanowska placówka powiatowa Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa przyjęła 93 wnioski. W poszczególnych obszarach tematycznych 

dotyczyło to: pakietu zrównoważonego – 33 wnioski; pakietu ekologia – 29 wniosków; pakietu 

ekstensywne trwałe użytki zielone – 4 wnioski; pakietu ochrona zagrożonych gatunków ptaków 

i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 – 1 wniosek; pakietu zachowanie 

zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – 7 wniosków; pakietu ochrona gleb                

i wód – 43 wnioski; pakietu strefy buforowe – 1 wniosek. Łącznie w ciągu pięciu pierwszych lat 

realizacji Strategii kwota wnioskowana (wartość dopłat) wyniosła 1.195.636,10 PLN.                            

W porównaniu z ogólną wartością dopłat, która w tym czasie wynosiła łącznie około 135 mln 

PLN, obecnie realizacja programów rolno-środowiskowych stanowi w powiecie 

ciechanowskim znikomy odsetek działań wspieranych finansowo w ramach dopłat do 

rolnictwa. Samorząd powiatowy nie ma w tym zakresie możliwości efektywnego stymulowania 

działań. 
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Działanie: tworzenie warunków do rozwoju kształcenia ustawicznego w środowiskach  

                  wiejskich. 

 

Szeroki pakiet ofertowy w zakresie kształcenia ustawicznego na obszarze całego 

powiatu realizuje, podległe samorządowi powiatowemu, Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Ciechanowie. W ofercie edukacyjnej CKU znajdują się propozycje, z których korzystają  

w dużym stopniu również mieszkańcy wsi. Centrum nie wypracowało, jak dotąd, oferty (ofert) 

kształcenia w formule ustawicznej, adresowanej głównie do środowiska wiejskiego.  

Nauka w CKU odbywa się w soboty i niedziele, zazwyczaj co dwa tygodnie,                               

na przemian szkoły i Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, by umożliwić osobom chętnym 

uczęszczanie do szkoły i na kursy. Wiele osób korzysta z takiej formy kształcenia 

Podejmowane przez CKU działania, służące poprawie jakości życia, wyrównywania szans 

edukacyjnych  i nabywania nowych kompetencji i umiejętności przez osoby dorosłe wpisują 

się również w Strategię Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do 2020 r.  

 

Cel 4. Wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu.    

           Ogólna diagnoza uwarunkowań realizacji celu. 

 
Powiat Ciechanowski jest obszarem atrakcyjnym kulturowo i przyrodniczo oraz 

zróżnicowanym pod względem fizjograficznym. Sieć wodną determinuje Wkra z jej dwoma 

dopływami – Soną i Łydynią, do których wpadają pomniejsze rzeczki i strugi. Poza ciekami 

wodnymi, na terenie powiatu liczne są stosunkowo niewielkie akweny – wypełnione wodą 

wyrobiska oraz stawy.  

Pomimo niewielkiego procentowo udziału obszarów leśnych w powierzchni powiatu, 

lasy stanowią poważny kapitał przyrodniczy, zwłaszcza w zachodniej i południowej części. 

Obszary leśne są cenne dla ochrony gatunkowej różnych przedstawicieli fauny i flory, dlatego 

duża część objęta jest ochroną prawną. Na terenie powiatu znajduje się Nadwkrzański Obszar 

Chronionego Krajobrazu, Krosnicko – Kosmowski Obszar Chronionego Krajobrazu, rezerwaty 

przyrody Modła i Lekowo, Uroczysko Lekowo, Luszewo i Ościsłowo. Tereny leśne są 

atrakcyjne dla rozwoju turystyki i rekreacji mieszkańców nie tylko powiatu ciechanowskiego.  

Czynnikiem pozwalającym na szeroką promocję powiatu poprzez  popularyzację 

najciekawszych drewnianych świątyń i dzwonnic jest oznakowany szlak drewnianej 

architektury sakralnej opracowany na szczeblu wojewódzkim przy współpracy z samorządami 

lokalnymi „Drewniane Skarby Mazowsza”, na którym z naszego terenu zostały umieszczone 

obiekty z Ciemniewka, Przedwojewa, Lekowa, Kraszewa, Malużyna i Chotumia.  

Ważną rolę w zachowaniu spuścizny kulturalnej i upowszechnianiu kulturowych 

zasobów materialnych oraz popularyzacji wiedzy w tym zakresie mają dwie placówki muzealne 

na terenie powiatu. Intensywną działalność kulturalno – oświatową prowadzą instytucje kultury 

podległe pod samorząd powiatowy – Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki oraz Powiatowa 

Biblioteka Publiczna. Ze względu na zagrożenie zdrowotne, wiele zaplanowanych wcześniej 

działań i akcji kulturalno – oświatowych nie mogło zostać zrealizowane. Należy jednak 

podkreślić, że w związku z tym instytucje kultury podległe samorządowi Powiatu 

Ciechanowskiego wprowadziły liczne nowatorskie formy działalności, wykorzystując w tym 

celu aktywnie nowoczesne technologie. 
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Realizacja działań określonych dla celu 4.  

 

Działanie: Rewitalizacja zespołów zabytkowych i wykorzystywanie ich do rozwoju funkcji  

                 turystycznych oraz wspieranie tworzenia lokalnych parków kulturowo- 

                 historycznych wokół istniejących zabytków architektury w Ciechanowie,  

                 Opinogórze i Gołotczyźnie . 

 

Ciechanowski samorząd powiatowy wspiera wszystkie działania służące jak 

najlepszemu wykorzystaniu i wspieraniu rozwoju funkcji turystycznych zespołów zabytkowych, 

placówek muzealnych, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających                         

w szeroko rozumianym obszarze kultury i historii naszego regionu.  

Jedną z istotnych decyzji samorządu Powiatu Ciechanowskiego w monitorowanym 

okresie było przygotowanie oraz zaprojektowanie budowy Parku Rekreacyjno – Poznawczego 

w Gołotczyźnie. Rozpoczęta w grudniu 2020 roku inwestycja, zlokalizowana w sąsiedztwie 

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, zrealizowana będzie w 2021 roku przy wsparciu 

finansowym ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

 

Działanie: modernizacja bazy służącej działalności kulturalnej i rozbudowa zaplecza 

turystycznego. 

Rok ubiegły ze względu za panującą epidemię, ogólny reżim sanitarny oraz 

wprowadzany okresowo lockdown  był bardzo trudny dla wszystkich placówek kultury oraz 

całego istniejącego zaplecza turystycznego – dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw 

agroturystycznych oraz gastronomii. Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie 

wykorzystało ten czas na prace remontowe i modernizacyjne, poprawiając standard obiektu                

i pomieszczeń.  

 

Działanie: określenie pasm turystyczno-kulturowych oraz rozwój sieci szlaków turystycznych  

                 w powiecie, w tym sieci dróg o znaczeniu turystycznym, szlaków rowerowych,  

                 pieszych i innych. 

Duże zainteresowanie turystyką i zdrowym trybem życia od kilku lat spowodowało 

zainteresowanie szlakami wodnymi. W monitorowanym okresie do wykorzystywanych 

dotychczas szlaków wodnych – poza Wkrą – dołączyła i Łydynia. Pomimo stosunkowo 

niskiego poziomu wody, w monitorowanym okresie zorganizowano kilka spływów tą rzeką.  

W końcu 2019 roku oddana została do użytku nowa trasa rowerowa – oznakowana, 

bezpieczna ścieżka wzdłuż przebudowanej drogi Ciechanów – Kąty – Opinogóra. Trasa cieszy 

się bardzo dużym zainteresowaniem rowerzystów, przyczynia się do wzrostu aktywności 

fizycznej i zdrowego stylu życia mieszkańców powiatu, jest czynnikiem poprawiającym 

spójność terytorialną. W monitorowanym okresie została przygotowana koncepcja oraz 

opracowane plany realizacji kolejnej inwestycji w tym obszarze. Jest to trwająca już budowa 

ścieżki rowerowej na trasie Ciechanów – Gołotczyzna. W ten sposób promieniście będą 

połączone najciekawsze pod względem kulturalno – turystycznym obszary i instytucje                          

w powiecie.  

Działanie: wspieranie działalności lokalnych organizacji turystycznych. 

Statutowym celem Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza było 

wykorzystywanie lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych tej części regionu dla celów 



37 

 

turystycznych. Ciechanowski samorząd powiatowy był jednym z członków założycieli LOT, ale 

ze względu na brak jakichkolwiek działań już kilka lat temu zrezygnował z członkostwa w tej 

organizacji.  

Działanie: tworzenie dogodnych warunków do rozwoju kompleksów wypoczynkowych  

                 i rekreacyjnych. 

 

Samorząd powiatowy sukcesywnie inspiruje i wspiera modernizację przyszkolnej bazy 

sportowo – rekreacyjnej w podlegających mu obiektach. W celu stworzenia dogodnych 

warunków do rekreacji i wypoczynku, w Gołotczyźnie został zaplanowany i jest w trakcie 

realizacji Park Rekreacyjno - Poznawczy z wieloma atrakcjami, wśród których będą ścieżki 

edukacyjne, kreatywny plac zabaw, mała tężnia solankowa, boisko do gry w bule, park 

wynalazców i odpowiednia przestrzeń dla imprez plenerowych.  

Bardzo zaniedbana była przez lata sfera społeczna, zwłaszcza w zakresie opieki nad 

dziećmi i dorosłymi z dużym stopniem niepełnosprawności oraz niezdolnymi do samodzielnej 

egzystencji. W celu nadrobienia tych zaległości cywilizacyjnych w monitorowanym okresie 

podjęta została decyzja o stworzeniu i budowie Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej. 

Ta duża i oczekiwana inwestycja przygotowana będzie w 2021 roku i realizowana w kolejnych 

latach.  

 

Cel 5. Tworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa obywateli.  
          Ogólna diagnoza  uwarunkowań realizacji celu. 
 

W celu stworzenia warunków dla poprawy bezpieczeństwa obywateli realizowano 

następujące działania: organizowano prace powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

koordynowano realizację Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, prowadzono Powiatowe centrum 

zarządzania kryzysowego, wykonywano zadania obrony cywilnej na terenie powiatu, 

koordynowano Krajowy System Ratowniczo Gaśniczego, nadzoru i weryfikowano 

dokumentację związaną z przyznawaniem oraz rozliczaniem dotacji i pomocy finansowych 

udzielonych z budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

podejmowano inicjatywy w zakresie spraw obronnych oraz podejmowano działania 

Powiatowej Rady BRD. 

Realizacja działań określonych dla celu 5. 

Działanie: organizowanie kampanii i akcji prewencyjnych, których celem będzie informowanie                    

i edukowanie społeczeństwa w sprawach dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa. 

Starostwo Powiatowe przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Ciechanowie              

i innymi instytucjami popularyzowała działania ukierunkowane na rzecz poprawy stanu 

bezpieczeństwa, przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich na terenie powiatu 

ciechanowskiego. Prowadzono systematyczne akcje profilaktyczne promujące społecznie 

pożądane zachowania, emitowano audycje, a w lokalnej prasie ukazywały się publikacje 

prasowe mające na celu promowanie dobrych praktyk wśród uczestników ruchu drogowego, 

jak również właściwych zachowań w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania. Wszystkie 

powyżej przywołane działania zostały ujęte w ramy Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu 

ciechanowskiego i efektywnie zrealizowane.  
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Działanie: wprowadzanie nowoczesnych form i metod monitoringu miejsc szczególnie 

zagrożonych przestępczością i wypadkowością. 

Na terenie miasta Ciechanów funkcjonuje obecnie system kamer monitorujących 

najważniejsze i najczęściej uczęszczane miejsca w jego obrębie. Funkcjonowanie monitoringu 

miejskiego w znaczny sposób przyczynia się do efektywności działania służb 

odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na terenie miasta Ciechanów i całego powiatu. 

Wielokrotnie wykorzystano monitoring do wykrycia lub ujawnienia przestępstw, wykroczeń  

i innych zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa: rozbojów, wymuszeń 

rozbójniczych, nietrzeźwych kierujących pojazdami, bójek i pobić, a także wykroczeń  

w zakresie ruchu drogowego, zdarzeń o charakterze kryzysowym, takich jak: awarie 

kanalizacji, wodociągów, tarasowanie drogi przez powalone drzewa i drobne pożary. Analiza 

zapisanych obrazów pozwoliła ustalić okoliczności wielu zdarzeń, identyfikować sprawców, co 

było niezwykle przydatne do prowadzonych postępowań przygotowawczych  o przestępstwa  

i wykroczenia.  

Działania: ograniczenie przestępczości, podnoszenie stanu bezpieczeństwa na drogach                      

i nad wodą a także poprawa organizacji ruchu drogowego oraz jakości dróg                        

i urządzeń drogowych. 

Wszelkie działania w zakresie ograniczania przestępczości realizowano w ramach 

przyjętego przez Radę Powiatu Ciechanowskiego Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu 

ciechanowskiego. 

Ważnymi działaniami wpływającymi na stan bezpieczeństwa na drogach były 

inwestycje obejmujące przebudowę dróg  gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. 

W oparciu o bieżącą analizę stanu bezpieczeństwa dyslokowano służby (policja) w miejsca                    

i na odcinki dróg zagrożonych wypadkami. W tym samym celu swoje regulaminowe zadania 

realizowała Powiatowa Rada BRD pod przewodnictwem Pani Starosty Joanny Potockiej-Rak. 

W skład rady wchodzą przedstawiciele wszystkich kluczowych dla BRD instytucji,                                      

a mianowicie: Starosta Ciechanowski – Przewodniczący, Komendant Powiatowy Policji                     

w Ciechanowie  - Wiceprzewodniczący, Kierownik Wydziału Profilaktyki Społecznej i Edukacji 

Zdrowotnej Starostwa Powiatowego – Sekretarz, Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa                               

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury                    

i Sportu Starostwa Powiatowego, Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 

Powiatowego, Delegatura Urzędu Marszałkowskiego - przedstawiciel Mazowieckiej Rady 

BRD, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Wójtowie Gmin, 

Prezydent Miasta Ciechanów, Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, Dyrektor Powiatowego 

Zarządu Dróg w Ciechanowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (rejon Mława        

i Przasnysz), Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy Ciechanów i Rejon 

Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej w Ciechanowie, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 

w Ciechanowie, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Odział Wydziału Inspekcji                

w Ciechanowie, Kierownik Zakładu Pomocy Doraźnej Specjalistycznego Szpitala 

Wojewódzkiego w Ciechanowie, Kuratorium Oświaty i Państwowa Uczelnia Zawodowa im.                     

I. Mościckiego w Ciechanowie. W celu wyeliminowania miejsc niebezpiecznych dla 

użytkowników dróg dokonywano bieżącej ich lustracji, występowano do zarządców dróg                        

z wnioskami o zmianę organizacji ruchu drogowego w rejonach zagrożonych wypadkami.         



39 

 

          W ciągach komunikacyjnych zagrożonych wypadkami Komenda Powiatowa Policji                                   

w Ciechanowie prowadziła działania z wykorzystaniem mierników prędkości oraz 

nieoznakowanych pojazdów wyposażonych w videorejestrator, a także policyjnej grupy 

SPEED. Za pośrednictwem mediów lokalnych i społecznościowych informowano 

mieszkańców powiatu ciechanowskiego o aktualnych zagrożeniach i przyczynach zdarzeń 

drogowych oraz prowadzonych działaniach. Za pośrednictwem mediów społecznościowych, 

lokalnych rozgłośni radiowych, prasy i telewizji informowano społeczeństwo o aktualnych 

zagrożeniach i przypadkach zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu 

drogowego. Zoptymalizowano ilość patroli funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego do 

działań ukierunkowanych na respektowanie przez kierujących i pasażerów obowiązku 

korzystania podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa z uwzględnieniem ujawniania                                      

i eliminowania z ruchu nietrzeźwych kierujących. W trosce o bezpieczeństwo dzieci                                     

i młodzieży, pomimo ograniczonych możliwości wynikających z trwającej pandemii 

prowadzono programy edukacyjno – profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, organizowano spotkania przedstawicieli KPP z uczniami oraz konkursy.  

 

Działanie: rozwijanie i doskonalenie zintegrowanego (policja, straż pożarna, służba zdrowia 

oraz inne służby) systemu ratownictwa i reagowania kryzysowego. 

W ramach rozwijania i doskonalenia zintegrowanego systemu ratownictwa                                         

i reagowania kryzysowego zorganizowano Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego                   

i przystąpiono do jego profesjonalnego wyposażenia. Opracowano również „Plan ewakuacji 

(przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia na terenie powiatu 

ciechanowskiego”. Samorząd powiatowy powiatu ciechanowskiego przez kilka lat prowadził 

cykliczne ćwiczenia dowódczo-sztabowe, współdziałając z Akademią Obrony Narodowej 

(obecnie Akademią Sztuki Wojennej) w zakresie współdziałania układu pozamilitarnego 

powiatu z Siłami Zbrojnymi RP w likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń w czasie pokoju 

oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 

Działanie: doskonalenie organizacji działania służb reagowania kryzysowego w celu 

usprawniania systemu interwencji w sytuacjach kryzysowych. 

Ważnym działaniem podjętym i zrealizowanym w tym zakresie w czasie realizacji 

Strategii jest współdziałanie pogotowia ratunkowego oraz służb ratowniczych PSP. Obecnie 

punkt dyspozytorski pogotowia ratunkowego dla powiatu ciechanowskiego znajduje się                         

w Płocku. Punkty wyjazdowe ratownictwa medycznego funkcjonują w Ciechanowie, Glinojecku                               

i Gołyminie.  

W Ciechanowie zlokalizowany jest Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, 

koordynujący działania wszystkich służb, inspekcji i straży działających w powiecie. 

Uruchamiany jest w przypadkach pojawiania się zagrożeń życia, zdrowia i mienia znacznych 

rozmiarów oraz zagrożeń środowiska naturalnego (przyrodniczego). Zespół pracuje na 

podstawie rocznych planów, a w sytuacjach doraźnych zagrożeń w zależności od potrzeb.  

Działanie: objęcie programami profilaktyki, interwencji, terapii i poradnictwa osób lub rodzin     

z grupy wysokiego ryzyka, w sytuacji nasilających się zjawisk patologicznych. 

Realizacja programów profilaktyki, interwencji, terapii i poradnictwa dla osób lub rodzin 

z grupy wysokiego ryzyka, w sytuacji nasilania się zjawisk patologicznych była przedmiotem 
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działania samorządu powiatowego. Działania te podejmowane były zgodnie z przyjętymi 

programami budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie 

ciechanowskim. Ze względu na zapisy znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie, realizowany jest „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy  w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie ciechanowskim na lata 2017-2022”.  

Celem tego programu jest stworzenie podstaw do utworzenia systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania skutków tej przemocy. Program 

opracowany został na podstawie wnikliwej analizy problemu przemocy w rodzinach (głównie 

tzw. rodzin patologicznych), zawiera również szczegółowy harmonogram działań służących 

jego realizacji. 

Działanie: współdziałanie z partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów 

osób i rodzin patologicznych. 

Współdziałanie z partnerami społecznymi w zakresie rozwiązywania tych problemów, 

jest jedną z podstawowych form funkcjonowania struktur samorządu powiatowego 

realizującego zadania w tym zakresie. W analizowanym okresie przedmiotowe współdziałanie 

dotyczyło przede wszystkim instytucji samorządowych (gminne ośrodki pomocy społecznej, 

szkoły), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie, Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciechanowie, a także Prokuratury Rejonowej                      

i Sądu Rejonowego w Ciechanowie, Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, Powiatowej 

Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie, 

Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego                                 

w Ciechanowie. 

Cel 6. Stymulowanie rozwoju ponadlokalnych (subregionalnych) usług  

          publicznych w Ciechanowie i na terenie powiatu. Ogólna diagnoza   

         uwarunkowań realizacji celu. 

Na początku 1999 roku działało w Ciechanowie ponad trzydzieści instytucji publicznych, 

których zasięg działania obejmował kilka powiatów północnego Mazowsza (delegatury, 

ośrodki regionalne, placówki zamiejscowe, uczelnie itp.). Oczekiwania środowisk lokalnych 

zakładały nie tylko utrzymanie tych instytucji, ale – w miarę możliwości – ich umacnianie                         

i rozwój. Niestety publiczne deklaracje nie doczekały się realizacji, bowiem działania kolejnych 

rządów nie sprzyjały (delikatnie rzecz ujmując) realizacji przyjętych zobowiązań. W minionych 

latach zlikwidowane zostały, działające dotąd w Ciechanowie, ośrodki regionalne 

(ponadpowiatowe) kilku ważnych instytucji publicznych, m.in.: Izba Skarbowa i Urząd Kontroli 

Skarbowej, struktury regionalne ZUS i KRUS, Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego 

(przeniesiony do Płocka), Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zlikwidowano - 

działające od kilku lat w Ciechanowie - Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego, 

zlikwidowana została również, działająca w Ciechanowie od kilkudziesięciu lat, jednostka 

wojskowa. Nie sprawdziły się optymistyczne diagnozy skutków odstąpienia od nadania miastu 

Ciechanów rangi powiatu grodzkiego (taką rangę otrzymały wszystkie pozostałe miasta – 

stolice dawnych województw, które weszły w skład nowego województwa mazowieckiego 

[Płock, Ostrołęka, Siedlce, Radom]). W dyskusjach oraz wystąpieniach publicznych pojawiają 

się nadal głosy wskazujące na potrzebę nadania miastu rangi powiatu grodzkiego. Należy 

podkreślić, że Ciechanów, jako subregionalny ośrodek wzrostu, wpisany został w oficjalnych 

dokumentach programowych samorządu województwa mazowieckiego (strategia rozwoju                       
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i plan zagospodarowania przestrzennego województwa), a w systemie statystycznym (NTS 3) 

od kilku lat stanowi odrębny podregion ciechanowski.  

Realizacja działań określonych dla celu 6. 

Działanie: tworzenie warunków do efektywnego funkcjonowania i podejmowanie działań na 

rzecz utrzymania w Ciechanowie ośrodków zamiejscowych (delegatur) 

administracji rządowej oraz samorządu województwa mazowieckiego. 

Na obszarze Ciechanowa instytucje o funkcjach ponadpowiatowych mają dobre, 

materialne warunki funkcjonowania. Dotyczy to również wykształconej i doświadczonej kadry 

urzędniczej. Natomiast jeżeli chodzi o utrzymanie tych ośrodków, to w tym zakresie decyzje 

podejmowane są przez kierownictwa instytucji, których ośrodki zamiejscowe działają  

w Ciechanowie. W minionych latach działania liderów lokalnych na rzecz utrzymania tych 

ośrodków, miały charakter głównie politycznego lobowania u decydentów. Niewielka też była 

w tym zakresie aktywność parlamentarzystów, wybranych w okręgu ciechanowsko-płockim. 

Działanie: inspirowanie administracji rządowej do określenia odrębnego (bez wspólnego                     

z subregionem płockim) NTS-3 na obszarze subregionu ciechanowskiego. 

Działanie zostało zrealizowane poprzez wystąpienia w tym zakresie kierowane do 

organów administracji rządowej.   

Działanie: wspieranie rozwoju Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie 

jako wiodącej w subregionie placówki ochrony zdrowia 

Samorząd powiatowy powiatu ciechanowskiego w pierwszym okresie realizacji 

Strategii wspierał działania rozwojowe ciechanowskiego szpitala, między innymi poprzez 

zakup (i przekazanie w formie darowizny) nowoczesnego wyposażenia jednego z oddziałów. 

Dotyczyło to zakupu elementów wyposażenia Bloku Operacyjnego obejmującego sprzęt do 

zabiegów laparoskopowych. W następnych latach samorząd powiatowy dofinansował badania 

profilaktyczne mieszkańców regionu, obejmujące m.in. badania poziomu cukru, poziomu 

cholesterolu i poziomu trójglicerydów. Również w 2019 roku samorząd powiatowy ogłosił 

konkurs na wybór realizatora programu zdrowotnego „Edukacja przyszłych rodziców w szkole 

rodzenia”. W 2020 roku program zdrowotny „Edukacja przyszłych rodziców w szkole rodzenia” 

był realizowany przez wyłoniony w drodze konkursu Specjalistyczny Szpital Wojewódzki                         

w Ciechanowie.  

Działanie: wspieranie rozwoju i promocja wyższych uczelni w Ciechanowie. 

Starostwo powiatowe w ramach działań promocyjnych eksponowało działalność 

wszystkich uczelni wyższych działających w Ciechanowie. Pracownicy Starostwa 

Powiatowego przez kilka lat uczestniczyli w konferencjach i sympozjach naukowych 

organizowanych przez ciechanowskie uczelnie wyższe. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że  niektórzy pracownicy Starostwa Powiatowego są 

od kilku lat nauczycielami akademickimi w Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie. 
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Działanie: promowanie działalności regionalnych placówek kultury w Ciechanowie, 

Gołotczyźnie oraz Opinogórze. 

Starostwo Powiatowe w swoim systemie informacji i promocji powiatu (strona 

internetowa, BIP, wydawnictwa) promowało również jednostki organizacyjne, które działają na 

obszarze powiatu a które mają subregionalny lub regionalny zasięg działania. Dotyczyło to 

również regionalnych (podległych samorządowi województwa mazowieckiego) placówek 

kultury w Ciechanowie, Gołotczyźnie i Opinogórze. Na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego zamieszczano wyodrębnione bloki informacyjno-promocyjne poświęcone tym 

instytucjom. Niektóre elementy wizerunków tych instytucji wykorzystywane były                                      

w wydawnictwach samorządu powiatowego ( katalogi, kalendarze,  mapy, widokówki itp.), 

oficjalnych dokumentach i materiałach urzędowych. 

Działanie:   tworzenie inicjatyw o zasięgu subregionalnym i regionalnym (porozumień powiatów 

i gmin subregionu ciechanowskiego) w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, 

dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa, edukacji oraz rozwoju 

infrastruktury technicznej i społecznej. 

Najważniejszą realizowaną w pierwszych latach realizacji Strategii, wspólną inicjatywą 

samorządów lokalnych z terenu subregionu ciechanowskiego było porozumienie w sprawie 

zagospodarowywania odpadów. Inicjatywa ta uzyskała status  programu regionalnego,  

współfinansowanego ze środków UE. Samorząd powiatowy włączył się do tej inicjatywy             

w pierwszej fazie prac,  z propozycją opracowania programu organizacji transportu odpadów, 

w tym dostosowania sieci dróg prowadzących do projektowanego jako regionalne składowiska 

w Woli pawłowskiej nieopodal Ciechanowa. Opracowano ramowe założenia takiego programu 

wraz z tematyczną mapą ( w skali 1:50 000). Opracowany przez ówczesny Wydział Rozwoju  

i Promocji Starostwa wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg :Program Modernizacji Dróg 

powiatowych w Powiecie Ciechanowskim w latach 2007 – 23013” uwzględniał w grupie działań 

priorytetowych przebudowę dróg służących dostarczanie odpadów do składowiska w Woli 

pawłowskiej. Z tej grupy inwestycji priorytetowych przebudowana została m.in. droga 

powiatowa Ciechanów – Modła główna oś komunikacyjna łącząca Ciechanów ze 

składowiskiem odpadów w Woli Pawłowskiej. 

Inicjatywą samorządu powiatowego w zakresie edukacji i rozwoju rynku pracy było bez 

wątpienia zorganizowanie w Ciechanowie Subregionalnych Targów Edukacji i Pracy. Kolejna 

edycja tej imprezy odbyła się w w 2019 roku z udziałem szkół ponadgimnazjalnych, uczelni, 

pracodawców, organizacji i instytucji prowadzących działalność w szeroko rozumianym 

obszarze edukacji. Od ponad 10 lat Targi są największą w subregionie ciechanowskim 

imprezą organizowaną przez samorząd powiatowy powiatu ciechanowskiego.  

Działanie: podejmowanie działań na rzecz tworzenia w Ciechanowie oraz (stosownie do 

możliwości) w innych miejscowościach powiatu ciechanowskiego ponadlokalnych 

instytucji usług publicznych. 

W tym zakresie nie podejmowano dotychczas działań, których efektem mogłoby być 

tworzenie w Ciechanowie, lub innych miejscowościach powiatu ciechanowskiego, nowych 

ponadlokalnych instytucji usług publicznych. 
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Cel 7. Kształtowanie pozytywnego wizerunku i wysokiej pozycji konkurencyjnej 

powiatu, zdolnego do przyjmowania i wytwarzania innowacji. Ogólna 

diagnoza uwarunkowań realizacji celu. 

Ostatni rok był bardzo trudny dla całego kraju, społeczeństwa, a tym samym 

mieszkańców i samorządu powiatu ciechanowskiego. Zagrożenie epidemiczne                                           

i wprowadzane, zmieniające się rygory sanitarne wymuszały szybką reakcję oraz zmiany                    

w planowanych aktywnościach dotyczących kształtowania wizerunku powiatu 

ciechanowskiego. Tradycyjne, bezpośrednie formy kontaktów międzyludzkich typu „face to 

face” z konieczności zostały ograniczone, a nawet wyeliminowane, natomiast znacznie 

wzrosło wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych.  

Działanie: eksponowanie walorów powiatu oraz atrakcyjna i efektywna prezentacja jego 

osiągnięć a przede wszystkim możliwości. 

Podejmowane w tym zakresie działania obejmowały publikacje bieżących                                        

i różnorodnych informacji na stronie internetowej, redagowanie oraz administrowanie strony 

Starostwa Powiatowego na serwisie społecznościowym Facebook, opracowanie, 

przygotowanie i dystrybucję materiałów promujących powiat ciechanowski, współpracę                         

z organizacjami pozarządowymi, organizację oraz współorganizacje wydarzeń kulturalnych, 

społecznych i rekreacyjnych na terenie powiatu (m.in.: Powiatowy Dnzień Rolnika; Powiatowy 

Turniej Rozgrywek w Bule; Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości, Jarmark Bożonarodzeniowy, 

Powiatowy Zaprzęg św. Mikołaja, konkurs na pisankę wielkanocną oraz zabawki choinkowe). 

Efektywną formą przekazu jest redagowanie i wydawnictwo kwartalnika „Bramy Powiatu”, 

zawierającego materiały związane z historią powiatu ciechanowskiego, jego życiem 

społecznym, kulturalnym i politycznym, oraz redagowanie i wydawnictwo gazety Samorządu 

Powiatu Ciechanowskiego „Gazeta Urzędowa” z bieżącymi informacjami z zakresu działań 

samorządu oraz bieżących wydarzeń.   

Działanie: tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego Ciechanowa jako 

ośrodka subregionalnego. 

Kluczowe znaczenie dla rozwoju potencjału Ciechanowa jako ośrodka subregionalego 

miała decyzja o budowie nowoczesnego centrum administracyjnego. W Centrum znajdą swoje 

siedziby jednostki organizacyjne województwa mazowieckiego oraz powiatu 

ciechanowskiego. Poza ułatwieniami dla mieszkańców powiatu, którzy w jednym miejscu będą 

mieli instytucje szczebla powiatowego i wojewódzkiego, poprawi się proces współpracy                        

i integracja technologiczna między jednostkami, pojawią się wymierne korzyści ekonomiczne.   

Działanie: zwiększanie stopnia koordynacji polityk rozwoju samorządu powiatowego oraz 

samorządów gmin miejskich i wiejskich, jako czynnika stymulującego spójne 

programowanie rozwoju i promocji powiatu. 

Czynnikiem stymulującym spójny rozwój powiatu jest przede wszystkim sprawny, 

odpowiadający potrzebom układ komunikacyjny.   Dotyczy to nie tylko dróg koniecznych dla 

transportu samochodowego, ale również sieci ścieżek rowerowych. W ostatnich latach rower 

ma nie tylko znaczenie rekreacyjne oraz sposób na zdrowy styl życia. Cieszy się popularnością 

również jako  forma taniego, a przy tym ekologicznego transportu. Ciechanowski samorząd 

powiatowy w sposób systematyczny powiększa sieć bezpiecznych ścieżek rowerowych. 
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Jesienią 2019 roku oddana została do użytku trasa do Opinogóry przez Kąty, obecnie 

budowana jest trasa rowerowa do Gołotczyzny, która zakończona zostanie w 2021 roku.  

Sukcesywnie, zgodnie z przyjętymi planami, poprawiany jest również standard dróg 

powiatowych. Poza bieżącym i zimowym utrzymaniem, przebudowywane są najbardziej 

wymagające tego odcinki.  

Działanie: wspieranie organizowania na terenie powiatu specjalnych podstref ekonomicznych 

a także parków technologicznych. 

W monitorowanym okresie, zwłaszcza ze względu na sytuację pandemiczną - nie było 

możliwości ani potrzeby działań w tym zakresie. 

Działanie: aktywny udział powiatu w działaniach z zakresu programowania rozwoju i promocji 

Mazowsza. 

Współpraca ciechanowskiego samorządu powiatowego z Samorządem Województwa 

Mazowieckiego układa się bardzo dobrze, chociaż w omawianym okresie zdeterminowana ona 

była panującą sytuacją epidemiczną.  

Działanie: promowanie powiatu, adresowane do inwestorów krajowych i zagranicznych, 

turystów oraz instytucji krajowych i Unii Europejskiej a także (poprzez PR 

wewnętrzny) do mieszkańców całej ziemi ciechanowskiej. 

Stałymi narzędziami służącymi do przekazywania mieszkańcom informacji o bieżących 

wydarzeniach i podejmowanych inicjatywach, do budowania poczucia tożsamości lokalnej, do 

popularyzacji miejsc, ludzi i historii związanych z powiatem ciechanowskim są wydawnictwa 

samorządu powiatu ciechanowskiego – dwumiesięcznik „Gazeta Urzędowa” i kwartalnik 

„Bramy Powiatu”. Wydawnictwa dostępne są w Starostwie, wszystkich urzędach gmin                          

w powiecie oraz w powiatowych instytucjach kultury.  

W omawianym okresie szczególnego znaczenia nabrały kanały łączności 

informatycznej, zwłaszcza strona internetowa powiatu oraz serwis społecznościowy 

Facebook, które notują wzrastającą liczbę wejść i polubień. 

Działanie: wspieranie inicjatyw służących kształtowaniu życzliwych swojej małej ojczyźnie 

postaw obywatelskich mieszkańców powiatu. 

Samorząd Powiatu Ciechanowskiego wspiera działalność licznych Kół Gospodyń 

Wiejskich z powiatu oraz działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Już po raz kolejny                       

w monitorowanym okresie KGW przygotowały kiermasze z okazji świąt Wielkanocy oraz 

Bożego Narodzenia. Tym razem było to o tyle trudniejsze, że musiały być zachowane 

wszystkie zaostrzone wymogi sanitarne. Tradycyjnie w sposób szczególny odbywa się Gala 

Sztuka Młodych, podsumowująca osiągnięcia młodych artystów oraz zbierająca środki na 

fundusz stypendialny. Wspierane są wszystkie inicjatywy oraz działania upowszechniające                  

i poszerzające wiedzę o powiecie ciechanowskim, jego historii, wydarzeniach, mieszkańcach.  

Ze względu na zagrożenie epidemiczne, mocno ograniczona została w omawianym okresie 

działalność Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
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2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2017 – 2026. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie ciechanowskim na lata 

2017 – 2026 została przyjęta uchwałą Nr V/18/98/2016 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 

28 listopada 2016 roku. Rok 2019 był trzecim, w którym realizowano jej założenia. Uchwalona 

strategia obejmuje siedem problemów badawczych stanowiących zdiagnozowane problemy 

społeczne w powiecie ciechanowskim, tj. problemy społeczne rodzin oraz dzieci i młodzieży, 

problemy społeczne osób starszych, problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej, 

problemy społeczne w obszarze edukacji, problemy społeczne osób niepełnosprawnych, 

problemy społeczne w obszarze bezrobocia i ubóstwa, problemy związane z przestępczością      

i przemocą w rodzinie. 

Zadania wynikające ze strategii realizowano na kilku płaszczyznach. Między innymi 

poprzez tworzenie bądź wspieranie już istniejącej oferty pomocy instytucjonalnej dla osób 

starszych i niepełnosprawnych.  

W powiecie ciechanowskim funkcjonują dwa domy pomocy społecznej, pobytu stałego, 

łącznie jest w nich 290 miejsc. Dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie 

chorych przeznaczony jest Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, który mieści się 

w Ciechanowie, liczy 105 miejsc. Dla osób przewlekle psychicznie chorych funkcjonuje Dom 

Pomocy Społecznej w Ciechanowie, przy ul. Kruczej 32 w dzielnicy Krubin. Dom posiada 185 

miejsc.  

Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. w obu domach przebywało 271 mieszkańców (DPS 

„Kombatant” 92 osoby, DPS ul. Krucza 179 mieszkańców). Mieszkańcom przebywającym 

w naszych domach została zapewniona całodobowa opieka, ze względu na ich wiek, chorobę                     

i niepełnosprawność - jakiej nie mogli mieć zapewnionej przez rodzinę lub gminę w miejscu 

zamieszkania. Mieszkańcami domów są tylko osoby dorosłe, starsze, przewlekle chore, w tym 

także przewlekle psychicznie chore. Ci ostatni, zgodnie z  typem domu mieszkają w Domu 

przy ul. Kruczej 32.  

Mała liczba mieszkańców w stosunku do miejsc związana jest z pandemią COVID-19. 

Gminy w tym okresie nie kierowały nowych osób do zamieszkania w DPS. 

 Domy pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego funkcjonują na dobrym 

poziomie. Analiza działalności i poziomu usług opiekuńczych w obu domach wskazuje 

na zapewnienie ciągłości opieki i działań rehabilitacyjnych. Zakres usług ustalany jest poprzez 

uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców. Dostępność działań 

opiekuńczych  i rehabilitacyjnych funkcjonuje na poziomie standardowych kryteriów. Zarówno 

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” jak i Dom Pomocy Społecznej, ul. Krucza 32 osiągnęły 

standard i w styczniu 2007 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o bezterminowym 

zezwoleniu na prowadzenie DPS na terenie powiatu ciechanowskiego. 

 

3. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  
    Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie ciechanowskim na lata 2017 – 2022. 
 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w powiecie ciechanowskim na lata 2017 – 2022 został przyjęty przez 

Radę Powiatu Ciechanowskiego uchwałą Nr V/19/107/2016 z 28 grudnia 2016 r.  

W ramach realizacji Programu przede wszystkim podejmowano starania w celu 

przeciwdziałania przestępstwom, demoralizacji nieletnich oraz przemocy w rodzinie. 

Realizacja tego zadania odbywała się poprzez: 

1) współuczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach i współpraca z innymi podmiotami   
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 w realizacji społecznych kampanii. Udostępnianie plakatów i ulotek w siedzibie tut. 

Centrum. Przekazywanie otrzymywanych materiałów do jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej oraz edukacyjnych; 

2) upowszechnianie informacji o naturze problemu przemocy w rodzinie oraz 

możliwościach uzyskania pomocy na terenie powiatu. Udostępnianie informacji                          

o podmiotach świadczących pomoc osobom doznającym przemocy:  w trakcie rozmów 

bezpośrednich lub telefonicznych prowadzonych przez pracownika Centrum;  

3) rozwijanie profilaktyki przemocy w rodzinie adresowanej do różnych grup społecznych.  

Realizacja programów ukierunkowanych na rozwój umiejętności wychowawczych 

rodziców. Wspieranie rodzin zastępczych, poprzez  spotkania grupy wsparcia, które 

prowadzi licencjonowany trener PTP; 

4) wczesne rozpoznanie i reagowanie na sytuacje zagrożenia przemocą w rodzinie. 

           Współpraca  pracowników Centrum z pracownikami ops w identyfikowaniu przypadków  

           przemocy w rodzinie oraz ich dokumentowanie i przekazywanie informacji  

           o ujawnionych przypadkach właściwym instytucjom; 

5) udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie pozostającym  

w środowisku zamieszkania. Poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, 

prawne, socjalne oraz terapia rodzinna. W ramach Punktu konsultacji specjalistycznej 

21 osób doznających przemocy skorzystało ze świadczonych usług; 

6) udzielanie pomocy i wsparcia  osobom doznającym przemocy w rodzinie zmuszonym 

do opuszczenia miejsca zamieszkania. W 2020 roku nie zgłosiła się do tut. Centrum 

osoba, która deklarowała chęć umieszczenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.                      

W przypadku zgłoszenia jest możliwość kierowania do Specjalistycznego Ośrodka 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mławie; 

7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się 

do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, 

zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W 2020 r. pomoc w procesie 

usamodzielniania udzielana była 7 pełnoletnim wychowankom opuszczającym ww. 

placówki stacjonarne; 

8) stworzenie wielokierunkowego systemu wspierania rodziny w kryzysie poprzez: 

a) ograniczanie liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej - PCPR współpracuje      

z ops z terenu powiatu oraz z Wydziałem Rodzinnym i  Nieletnich Sądu 

Rejonowego, a także innymi instytucjami w zakresie   realizacji ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na koniec   2020 r. na terenie powiatu 

funkcjonowały 84 rodzin zastępczych, tj. tyle samo, jak w grudniu 2019 r. w których 

przebywało 126 dzieci.  Wśród tych rodzin było: 7 zawodowych, 16 niezawodowych 

oraz 61 spokrewnionych. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej 

w Gołotczyźnie na dzień 31.12.2020 r. przebywało 15 dzieci, wszystkie z terenu 

powiatu ciechanowskiego. Jednocześnie w instytucjonalnej pieczy zastępczej na 

terenie innych powiatów przebywało 17 dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego, 

tj. o 7 więcej niż w 2019 r.; 

b) W 2020 r. w ramach profilaktyki zmierzającej do zapobiegania powstawania sytuacji  

kryzysowych przy PCPR kontynuowano poradnictwo specjalistyczne oraz 

prowadzono pracę socjalną z rodzinami naturalnymi i zastępczymi; 

c) rodziny zastępcze z   terenu powiatu były dodatkowo wspierane przez konsultanta –  

                terapeutę rodzinnego.   Z jego terapii skorzystały w 2020 r. łącznie 24 osoby z rodzin  

                zastępczych. Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzenie teleporad – wiele  
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rodzin zrezygnowało z tej formy pomocy. W siedzibie  PCPR  ograniczono również  

bezpośrednie przyjmowanie interesantów przez pracowników; 

d) PCPR podejmuje działania zmierzające do powrotu dziecka znajdującego się 

w  zastępczych formach opieki do powrotu do rodziny naturalnej. W 2020 r. odbyło 

się 11 posiedzeń Zespołu ds. okresowej oceny dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej. W 2020 r. toczyło się 28 postępowań dotyczących egzekwowania 

odpłatności od rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

tj. w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Rodzice 

dzieci znajdujących się w rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r. jedynie                                    

w pierwszych dwóch miesiącach mieli możliwość kontaktów z dziećmi, które 

odbywały się w siedzibie Centrum pod nadzorem pracowników  PCPR. 

 

4. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej  na lata 2018 – 2020. 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 został przyjęty przez 

Radę Powiatu Ciechanowskiego uchwałą Nr V/29/175/2018 z 29 stycznia 2018 r.  

W ramach realizacji Programu podejmowano działania w celu stworzenia systemowych 

rozwiązań wspierających rodzinę oraz rozwój rodzinnej pieczy zastępczej. Przede wszystkim 

podejmowano starania w celu promowania i wspierania działań na rzecz pozyskiwania 

kandydatów na rodziny zastępcze.  

Centrum jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie ciechanowskim prowadzi  

nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej. 

W ramach popularyzacji idei rodzicielstwa zastępczego na stronie internetowej Centrum 

www.pcpr-ciechanow.pl. jest zamieszczone ogłoszenie dot. poszukiwań osób chętnych 

do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej.  Także w siedzibie PCPR 

jest udostępniana ulotka o poszukiwaniu ww. rodzin. W 2020 r. do tut. Centrum 11 osób 

zgłosiło chęć kandydowania na rodzinę zastępczą niezawodową, w tym 10 na rodziny 

niezawodowe oraz 1 na rodzinę zawodową. Łącznie w 2020 r. przeszkolono 8 osób na rodzinę 

zastępczą niezawodową (uwzględniono 2 rodziny - 4 osoby, które zgłosiły się w 2019 r.).                       

Na 2021 r. pozostało do przeszkolenia i zakwalifikowania 6 osób, w tym 1 osoba na rodzinę 

zastępczą zawodową oraz 5 osób na rodziny zastępcze  niezawodowe.   

W 2020 roku nie podpisano umów z  rodzinami pomocowymi. Rodziną pomocową może 

być rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka  lub 

osoby przeszkolone do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka lub rodziny przysposabiającej. Przebywają w tych rodzinach dzieci umieszczone                       

w rodzinnej pieczy zastępczej w okresie  czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę 

zastępczą.  

Powiat świadczy pomoc rodzinom zastępczym w regulowaniu sytuacji prawnej 

umieszczonych u nich dzieci poprzez  zapewnienie pomocy prawnej; współpracę z sędziami                

i kuratorami sądowymi w zakresie uregulowania sytuacji prawnej dziecka; zgłaszanie dzieci              

z uregulowaną prawną do Ośrodka Adopcyjnego – w 2020 r. zgłoszono do Ośrodka 12 dzieci,  

w 10 wnioskach była adnotacja o nie wszczynanie poszukiwań rodziny adopcyjnej ze względu 

na wiek wychowanków oraz silne więzi łączące ich z rodziną zastępczą. 

Zapewniana jest również pomoc osobom tworzącym rodzinną pieczę zastępczą                              

w przezwyciężaniu problemów związanych z opieką nad małoletnimi przebywającymi pod ich 

opieką poprzez: zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, socjalnej                 

i prawnej. W 2020 r. z Punktu poradnictwa specjalistycznego skorzystało 38 osób z rodzinnej 

pieczy zastępczej, w tym ze względu na pandemię COVID-19 w większość w systemie 

http://www.pcpr-ciechanow.pl/


48 

 

zdalnym – teleporady. Z tego powodu ograniczono również spotkania grupy wsparcia dla 

rodzin zastępczych.   

Powiat systematycznie wspiera dzieci przebywające w pieczy zastępczej. Pomoc dzieciom 

umieszczonym w pieczy zastępczej, poprzez: prowadzenie pracy na rzecz  dziecka i rodziny. 

W ciągu 2020 roku wsparciem 4 koordynatorów rodzinnej pieczy  zastępczej zatrudnionych 

w Centrum objęto 84 rodziny, w których przebywało 129 dzieci. Łącznie koordynatorzy 

odwiedzili 565 razy rodziny zastępcze, gdzie podjęli również 154 rozmów z wychowankami,                 

a także przeprowadzili 382 rozmowy telefoniczne.  Jednocześnie mimo pandemii COVID -19 

koordynatorzy nawiązali kontakt i przeprowadzili 46 rozmów bezpośrednich oraz 68 

telefonicznych z pedagogami lub wychowawcami w placówkach oświatowych; 111 rozmów 

bezpośrednich oraz 34 telefonicznych z pracownikami socjalnymi lub asystentami rodziny 

w ośrodkach pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego, a także przeprowadzali 

rozmowy z kuratorami sądowymi i policjantami. Przygotowywali we współpracy z asystentami 

rodziny i pracownikami socjalnymi  oraz rodzinami zastępczymi plany pomocy dziecku.                       

W 2020 roku takich planów opracowano 25 dla dzieci, które zostały umieszczone w rodzinnej 

pieczy zastępczej oraz 196 ich modyfikacji. Koordynatorzy dokonali także oceny 44 rodzin 

zastępczych. W 2020 r. odbyło się  11 posiedzeń Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu ciechanowskiego w trakcie których 

dokonano oceny 201 dzieci w 137 rodzinach, a brało w nich udział w lutym i marcu poza stałym 

składem Zespołu – 79 osób. Od miesiąca maja 2020 r. organizowano posiedzenia Zespołu 

bez udziału rodzin zastępczych, rodziców biologicznych oraz przedstawicieli szkół, ops-ów, 

Ośrodka Adopcyjnego, Sądu i Policji. W wyniku prac ww. Zespołu sformułowano do Sądu 

Rodzinnego 12 wniosków, w tym 11 o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców, którzy nie 

interesują się dziećmi i nie podejmują współpracy z ops mającej na celu powrót dzieci do 

rodziny oraz 1 wniosek  o zawieszenie władzy rodzicielskiej, ze względu na pobyt rodzica 

biologicznego w zakładzie karnym. 

 Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej  pieczy zastępczej 

otrzymują od powiatu wszechstronną pomoc. Objęcie wsparciem usamodzielnianych 

wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez przyznawanie pomocy 

pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz pomocy rzeczowej na 

zagospodarowanie. W 2020 r. pomoc w procesie usamodzielniania udzielana była                                  

13 pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne 

placówki stacjonarne oraz 33 pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze. 

Proces usamodzielnienia odbywa się zgodnie z Indywidualnymi  Programami 

Usamodzielnienia, które są opracowywane przed  jego rozpoczęciem. Usamodzielniani 

wychowankowie współpracują z tut. Centrum w zakresie ich realizacji, natomiast 

pracownik  socjalny PCPR je na bieżąco  monitoruje. W  ramach procesu usamodzielnienia                      

w 2020 roku: 7  wychowanków otrzymało pomoc  rzeczową na zagospodarowanie się,                          

11 wychowankom   udzielono pomocy jednorazowej na usamodzielnienie, natomiast                           

39 wychowanków otrzymywało pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. Z wszystkimi 

wychowankami była prowadzona na bieżąco praca socjalna. Wychowankowie mieli także 

możliwość korzystania z Punktu Konsultacji Specjalistycznej, a więc z bezpłatnych porad 

prawnika, psychologa i terapeuty rodzinnego. 
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5. Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie  

    Ciechanowskim na lata 2017 – 2025. 

 
Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Ciechanowskim na lata 2017-2025 został przyjęty uchwałą Rady Powiatu  Nr V/19/106/2016 

z dnia 28 grudnia 2016 roku. Celem głównym dokumentu jest: „ Poprawa jakości życia osób 

niepełnosprawnych z terenu powiatu ciechanowskiego poprzez prowadzenie działań 

sprzyjających aktywności życiowej osób niepełnosprawnych , a tym samym przeciwdziałanie 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tych osób". Osiągnięcie celu głównego                                   

w określonym terminie umożliwia realizacja celów szczegółowych z wyznaczonymi zadaniami, 

realizatorami, adresatami i wskaźnikami monitorującymi uzyskane efekty. Rok 2020 to czwarty 

rok realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Do realizacji  poniższych celów szczegółowych Programu zostało wskazane PCPR                    

w Ciechanowie: 

1. Cel 1:  Zintegrowanie i wzmocnienie podmiotów i organizacji pozarządowych  

           działających w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych. 

2. Cel 2: Kształtowanie właściwych postaw społecznych sprzyjających realizacji  

           potrzeb osób niepełnosprawnych . 

3. Cel 3: Podniesienie poziomu usług edukacyjnych kierowanych do dzieci    

           i młodzieży niepełnosprawnej. 

4. Cel 5: Rehabilitacja społeczna  - likwidacja i łagodzenie skutków  
           niepełnosprawności. 
 

 

Cel  1 pn.:  „Zintegrowanie i wzmocnienie podmiotów i organizacji pozarządowych  

                    działających w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych"  

W 2020 roku ze względu na okres pandemii w kraju  kontakty z podmiotami                                      

i organizacjami pozarządowymi zostały ograniczone do  konsultacji telefonicznych i wizyt 

przedstawicieli organizacji w siedzibie PCPR. Dla PCPR stanowiły one  istotne  źródło 

informacji  o efektywności  realizowanych ustawowych  obszarów pomocy.  

Pozytywne relacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych zostały ukształtowane na przestrzeni lat, począwszy od 1999 r. Działania 

społecznych  partnerów  są wspierane ze środków PFRON. W 2020   r. udzielono pomocy 

finansowej przy organizowaniu 1 spotkania integracyjnego dla członków organizacji 

pozarządowej (TPD w Ciechanowie). Udzielona pomoc  sprawiła, że 50  osób z terenu powiatu  

(osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami) stało się beneficjentami ostatecznymi 

przedsięwzięcia i zostało zrealizowane  zadanie statutowe organizacji.  

 

Wskaźniki monitorujące cel nr 1: 

Liczba i formy udzielonej pomocy organizacjom:  

-  liczba udzielonych łącznie świadczeń:  1   

-  formy udzielonej pomocy:  dofinansowanie rekreacji i integracji osób niepełnosprawnych.  

Efekty:  współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

niepełnosprawnych mieszkańców stwarza szanse na optymalne wykorzystanie posiadanych 

zasobów, środków finansowych i infrastruktury w celu skuteczniejszego rozwiązywania 

problemów osób niepełnosprawnych.  
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Cel 2. pn. „Kształtowanie właściwych postaw społecznych sprzyjających realizacji potrzeb  

                  osób niepełnosprawnych". 

Zgodnie z posiadanymi kompetencjami PCPR i powiatowe  placówki organizacyjne  

(dps-y, ośrodek wsparcia,  wtz)  zrealizowały określone  w programie  zadania wyznaczające 

cel tj.: 

Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie wystaw, wernisaży, 

prezentacji dorobku literackiego. 

Placówki wyznaczone do realizacji celu zapewniają kompleksowe wsparcie osobom 

niepełnosprawnym w sferze bytowej, socjalnej  i zdrowotnej. Umożliwiają rozwój osobowości. 

Rozwój artystycznych  umiejętności powoduje spojrzenie na osobę niepełnosprawną przez 

pryzmat jej  umiejętności a nie ograniczeń.  Kreując pozytywny wizerunek mieszkańców 

domów pomocy społecznej  i uczestników terapii  ułatwia się integrację z otoczeniem                       

i wytworzenie poczucia własnej wartości. W ramach rehabilitacji powstają rękodzielnicze 

wyroby artystyczne, ujawniają się talenty malarskie, literackie, wokalne, sportowe. Działają 

grupy i  zespoły artystyczne (np. Ferajna w DPS, ul. Krucza 32).  Prezentacje  wyrobów  osób 

niepełnosprawnych, kiermasze i wystawy  cieszą się uznaniem społeczeństwa. Rodzaj form 

twórczości szeroki,  począwszy od muzyczno-wokalnych, poprzez literackie, malarskie, aż  do 

rękodzieła. W 2020  roku twórczość  niepełnosprawnego  mieszkańca dps  była prezentowana  

na wystawie  prac malarskich w Muzeum Śląskim w Katowicach.  

 

 Funkcjonowanie punktu bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego: prawnego,  

 psychologicznego oraz z  zakresu terapii rodzinnej. 

W 2020 roku funkcjonował punkt bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego. 

Specjaliści udzielali porad w wyznaczonych dniach tygodnia i godzinach. Zapisy do 

specjalistów prowadziło  PCPR.  Poradnictwem objęto łącznie  98 niepełnosprawnych 

mieszkańców powiatu. 

 

Wskaźniki monitorujące cel nr 2 : 

Ilość i rodzaj przeprowadzonych prezentacji form artystycznych niepełnosprawnych      

twórców: 

  - ilość: 14  (łącznie zorganizowane przez dps –y, ośrodek wsparcia, wtz ) 

  - rodzaj przeprowadzonych prezentacji form artystycznych niepełnosprawnych twórców : 

wystawy i kiermasze  prac wykonanych w ramach zrealizowanej  terapii  w placówkach. 

Ilość i rodzaj udzielonych porad specjalistycznych osobom niepełnosprawnym: łącznie   

udzielono osobom niepełnosprawnym: 98 porad, w tym: porady prawne: 24, psychologiczne: 

28, terapia rodzinna: 46. 

Efekty : Integracja osób niepełnosprawnych z otoczeniem, wyrównanie szans w zakresie 

możliwości spędzania wolnego czasu, m.in. zapewnienia  dostępu do  obiektów sportowych, 

kulturalnych, umiejętność  samodzielnego życia i egzekwowania swoich  praw, podniesienie 

świadomości społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

 

 Cel 3 pn. „Podniesienie poziomu usług edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży  

                 niepełnosprawnej" 

Powiatowe Centrum Pomocy jako Realizator programu pilotażowego „ Aktywny 

Samorząd ", finansowanego ze środków PFRON jest również wykonawcą zadania nr 6,  

służącego realizacji celu szczegółowego:  
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Wspieranie młodzieży niepełnosprawnej i jej opiekunów w podejmowaniu edukacji na 

poziomach wyższych , celem poprawy sytuacji na rynku pracy, doradztwo, udostępnienie 

informacji. 

W ramach programu pilotażowego „ Aktywny Samorząd" Moduł II można udzielać 

osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem pomocy przy  zdobyciu 

wykształcenia na poziomie wyższym, w formie dofinansowań lub refundacji kosztów czesnego  

lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz  dodatku 

na pokrycie kosztów kształcenia. Aby upowszechnić zdobywanie wykształcenia na poziomie 

wyższym wśród tej grupy młodych osób niepełnosprawnych prowadzano w 2020 roku akcje 

popularyzujące wyższe wykształcenie wśród osób niepełnosprawnych. Akcję uruchomił apel 

do ciechanowskich szkół ponadgimnazjalnych o możliwości otrzymania pomocy w przypadku 

podjęcia studiów wyższych  z prośbą o  rozpropagowanie pomocy  wśród niepełnosprawnych  

uczniów i ich rodziców. Wystosowano do szkól pisma i ulotki. 

W 2020  roku przeprowadzono również w lokalnym radio dwa cykle ogłoszeń                              

o programie i wsparciu dla młodzieży niepełnosprawnej studiującej. Zamieszczono informacje 

na stronie internetowej o korzyściach płynących z Modułu II. Jako realizator programu 

udzielamy informacji dotyczących  dofinansowań  dla studentów,  wydajemy wnioski.  

Instruujemy jak wypełnić wniosek o dofinansowanie  i załączniki. W 2020  roku  udzielono 

pomocy 16 niepełnosprawnym  studentom zawierając z nimi  21 umów  o dofinansowanie  

kosztów nauki  (na każdy semestr oddzielna umowa). Kwota dofinansowań  wynikających  

z zawartych  umów  to 54.632,00   zł. 

 

Wskaźniki monitorujące  cel nr  3: 

 Ilość i rodzaj przeprowadzonych akcji w zakresie zdobywania wykształcenia: 

1 akcja skierowana bezpośrednio do szkół ponad gimnazjalnych  promująca program  Aktywny 

Samorząd     Moduł II  i jego możliwości ; 

2 akcje medialne w postaci  cyklu komunikatów radiowych informujących o możliwości  

uzyskania dofinansowań   do kosztów nauki na poziomie wyższym; 

2 akcje prasowe:  komunikaty  w lokalnej prasie o wsparciu finansowym dla uprawnionych grup 

niepełnosprawnych studentów. 

Efekty:     

Promowanie  wyższego wykształcenia wśród  niepełnosprawnych  mieszkańców powiatu. 

Zwiększenie szans edukacyjnych niepełnosprawnej młodzieży na wyższych poziomach 

edukacyjnych. Wzrost kompetencji życiowych beneficjentów  i szans na uzyskanie 

zatrudnienia. 

 

Cel 5 pn: Rehabilitacja społeczna – likwidacja i łagodzenie skutków  niepełnosprawności. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało następujące zadania                                        

z wymienionego wyżej celu: 

Zadanie 1:  Zaspokajanie indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych związanych 

z niepełnosprawnością. 

W 2020 roku realizowano  zadania  ustawowe  z obszaru rehabilitacji społecznej.                    

W 2020   roku liczba beneficjentów  ostatecznych  to:  631 osób. Wysokość środków  PFRON 

wykorzystanych na pomoc ustawową to kwota: 1.439160,45  zł.  

Zadanie 3: Usprawnianie działań informacyjnych dla osób niepełnosprawnych.  

Rok 2020 ze względu na pandemię nie wpływał pozytywnie na usprawnienie działań 

informacyjnych. 
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Realizacja zadania jest bezpośrednio powiązana z celem szczegółowym nr. 1 w postaci 

organizowania spotkań informacyjnych dla przedstawicieli jednostek samorządowych, ops, 

śds , wtz.   

Zadanie 4 :  Pozyskiwanie środków  na realizację programów na rzecz rozwoju aktywności 

społecznej osób niepełnosprawnych.  

Udział  powiatu w edycji programu pilotażowego „ Aktywny Samorząd " w 2020  roku                                

i uzyskanie dodatkowych  środków finansowych na pomoc dla osób niepełnosprawnych                         

w kwocie  332.602,00  zł zapewniło efektywną  pomoc dla 57  beneficjentów, którzy posiadają 

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.  

 

Wskaźniki monitorujące cel  nr 5: 

Liczba zlikwidowanych barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych  

w miejscu zamieszkania: 63; 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty i środki pomocnicze: 451 osób;  

Liczba uczestników turnusów rehabilitacyjnych: 38 osób; 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym w ramach programu  „Aktywny samorząd" 

wyeliminowano lub zmniejszono bariery ograniczające udział w życiu społecznym, 

zawodowym i w dostępie do edukacji: 57  osób; 

Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych dotyczących osób niepełnosprawnych: 2  

Efekty:  Dążenie do tworzenia właściwych warunków życiowych w środowisku zamieszkania 

osób niepełnosprawnych sprzyja długotrwałemu procesowi włączania tych osób w proces 

lokalnej integracji społecznej . 

  

6. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku  

    publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata  

    2020 – 2023”. 

 

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego                                         

i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020 – 2023” został uchwalony 

Uchwałą Nr VI/22/180/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 września 2020 roku              

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020 – 2023”. 

Uchwała została zrealizowana.  „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020 – 

2023” wraz  z uchwałą Rady Powiatu Ciechanowskiego został przesłany do wszystkich 

podmiotów ujętych w Programie realizujących zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 

Zadania ujęte w Programie są wdrażane przez podmioty realizujące.  

„Powiatowy programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego                                 

i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020-2023” jest kolejnym, 

szóstym już programem, przygotowanym przez Komisję. Obowiązek uchwalenia powiatowego 

programu zgodnie z treścią  przepisu  art. 12 pkt 9b Ustawy o samorządzie powiatowym, 

należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Założeniami Programu jest wyznaczenie 

przestrzeni do efektywnej koordynacji, wspierania i wzmacniania działań na rzecz 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego. Realizacja Programu jest 

ukierunkowana w stronę zapewnienia bezpieczeństwa poprzez profilaktykę oraz 

przezwyciężanie szerokiego spectrum zagrożeń współczesnego świata. Realizacja programu 
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ma przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w wymiarze obiektywnym, ale również 

zwiększenia subiektywnego poczucia bezpieczeństwa oraz rozwoju kompetencji 

wywierających pozytywny wpływ na stan bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

ciechanowskiego. Podstawą realizacji założeń Programu jest trwała, oparta na zasadach 

partnerstwa współpraca Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek 

organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa na 

terenie powiatu ciechanowskiego. Program powstał w wyniku współpracy zespołu specjalistów 

zajmujących się: problematyką bezpieczeństwa, prognozowaniem i monitorowaniem zagrożeń 

oraz działalnością wychowawczą i prewencją. W jego przygotowaniu i realizacji wzięły udział 

instytucje, organizacje i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo jak również mieszkańcy 

powiatu ciechanowskiego.  

Do realizacji programu zostały zaangażowane następujące instytucje: 

• Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie 

• Straż Miejska w Ciechanowie 

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie 

• Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ciechanowie 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie 

• Biuro Ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ciechanowie 

• Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie 

• Powiatowa Rada Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym   

• Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego                                 

w Ciechanowie 

• Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie 

• 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie 

• Wydział Bezpieczeństwa I Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 

w Ciechanowie 

W celu zapewnienia wysokiego poziomu efektywności programu, uwzględniając 

dotychczasowe doświadczenie z realizacji wcześniejszych programów, a także opinie                              

i informacje przekazane przez jednostki wykonujące zadania na rzecz bezpieczeństwa, 

Program koncentruje się i obejmuje problemy w obszarach:  

• bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w obiektach użyteczności publicznej 

• bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

• bezpieczeństwo pożarowe 

• bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne 

• bezpieczeństwo społeczne 

• cyberbezpieczeństwo 

Celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

mieszkańcom powiatu ciechanowskiego poprzez inicjowanie, koordynację i wzmacnianie 

działań w przedmiotowym zakresie we wszystkich wyżej wymienianych obszarach. Realizacja 

celu głównego jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom 

powiatu ciechanowskiego poprzez koordynację, wspieranie i wzmacnianie działań                                   

w przedmiotowym zakresie we wszystkich wyżej wymienianych obszarach na terenie powiatu 

ciechanowskiego będzie możliwa poprzez realizację celów cząstkowych wyznaczonych                            

w poszczególnych obszarach. W wyniku propozycji przedstawionych przez poszczególne 

podmioty realizujące program, wyznaczone zostały następujące cele do osiągnięcia: 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w obiektach  
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           użyteczności publicznej, 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa pożarowego, 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego, 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa społecznego,  

• wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa. 

Zapewnienie bezpieczeństwa we wszystkich wymienionych obszarach jest procesem 

długofalowym, zorganizowanym, wymagającym wykształcenia mechanizmów, które zapewnią 

mieszkańcom poczucie porządku i spokoju. Przy jego kształtowaniu konieczna jest 

konsekwencja i zdecydowanie jak również wypracowanie strategii postępowania. Wymaga to 

podejmowania, obok działań represyjnych, długoterminowych działań prewencyjnych                              

i wychowawczych. Wspólne skoordynowane działania różnych instytucji i organizacji oraz 

mieszkańców mogą doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa w powiecie. Wyznaczone 

zadania wymagają kompleksowego współdziałania administracji samorządowej, powiatowych 

służb, inspekcji, straży, organizacji społecznych. Program posiada otwarty i dynamiczny 

charakter, może on ulegać bieżącej aktualizacji na każdym etapie jego realizacji oraz 

nowelizacji. Dzięki otwartej formule może on być rozbudowany o nowe przedsięwzięcia                        

i uwzględnić nowe zagrożenia zaistniałe w obszarach szeroko rozumianego bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu ciechanowskiego. 

7. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego  na lata 2017 – 2022. 

 

W dniu 27 listopada 2017 r. Rada Powiatu Ciechanowskiego przyjęła do realizacji 

„Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022”. Powiatowy 

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2017 – 2022 został opracowany na podstawie 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022. 

Celem głównym programu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 

psychicznym oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej                                  

i  powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do 

życia  w środowisku rodzinnym i społecznym.  

Cele  szczegółowe to :  

1. Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie   zachowań                          

    i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia  

    sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. 

2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

3. Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

5. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia  społecznego. 

6. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. 

7. Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy.    

Realizatorami programu są : Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna w Ciechanowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                    

w Ciechanowie, Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia    

i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Ciechanowie (aktualnie 

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 

Mościckiego), organizacje pozarządowe - Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym 
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Niepełnosprawnym „Być Jak Inni” w Ciechanowie, Odział Polskiego Towarzystwa ADHD                           

w Ciechanowie.  

W 2020 roku w ramach programu podejmowano następujące działania :  

1) upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań  

    i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności  

    radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu  

    - prowadzono kampanię na stronie internetowej poradni psychologiczno - pedagogicznej nt.  

      zdrowia psychicznego, depresji, stanów lękowych, radzenia sobie ze stresem, itp.  

    - zorganizowano pokaz filmowy pt. „When I Stutter” („Kiedy się jąkam”) oraz panel  

      dyskusyjny nt. „Fakty i mity na temat jąkania”, 

    - zaktualizowano mini przewodnik pt. Gdzie szukać pomocy i wsparcia w Powiecie  

      Ciechanowskim dla osób z zaburzeniami psychicznymi? 

2) zapobieganie zaburzeniom psychicznym : 

    - zorganizowano warsztaty dla  uczniów m.in. nt. „Porozumiewanie się z ludźmi”,  

     „Rozwiązywanie konfliktów to wielka sztuka”, „Radzenie sobie ze stresem i emocjami”,    

     „Bezpieczny w sieci”, „Co to znaczy być dobrym kolegą”, „Jak sobie radzić z wybuchami  

      złości i stawiać granice” (uczestniczyło 425 uczniów), 

    - prowadzono konsultacje dla rodziców dzieci z problemami natury emocjonalnej,                                  

      z zaburzeniami zachowania oraz pomoc doradczą w rozwiązywaniu trudności  

      wychowawczych  ( 652 konsultacje i porady dla rodziców),  

    - prowadzono konsultacje i porady dla nauczycieli np. w zakresie depresji, konfliktów,                        

    - prowadzono Punkt konsultacyjny  (doradztwa psychologicznego) dla młodzieży i rodziców  

      w placówkach oświatowych oraz prowadzono dyżury telefoniczne psychologów, 

    - zorganizowano warsztaty dla rodziców (uczestniczyło 49 osób); 

3)  zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi : 

    - prowadzono grupy wsparcia dla nauczycieli i pedagogów ze szkół z terenu powiatu  

      ciechanowskiego (uczestniczyły 74 osoby), 

    - prowadzono spotkania dla rodziców popularyzujących wiedzę w sprawie prawidłowości  

      rozwojowych, tolerancji (prelekcje dla 115 rodziców); 

4) aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi: 

    - 10 osób z zaburzeniami psychicznymi objęto poradnictwem zawodowym,  

    -  w ramach zwiększenia udziału zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi                     

       7 osób z zaburzeniami psychicznymi objęto usługą pośrednictwa pracy,  pozyskano 14   

       miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi,  

       sfinansowano roboty publiczne dla 1 osoby,    

    - prowadzono kampanię szkoleniowo – informacyjną adresowaną do pracodawców  

      promujących zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi (umieszczono informację  

      promującą zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi na tablicy ogłoszeń  

      Powiatowego Urzędu Pracy, promowano zatrudnienie osób chorych psychicznie w trakcie  

      bezpośredniej obsługi pracodawców na stanowisku doradcy klienta. 

8. Powiatowy Program ochrony środowiska dla Powiatu Ciechanowskiego na 

lata 2013 –   2016 z perspektywą do 2020 roku. 

W 2019 r. uchwalono Program ochrony środowiska dla powiatu ciechanowskiego do 

roku 2022. Program jest dokumentem, który służy realizacji polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu. Obowiązek opracowania programu został nałożony na organ wykonawczy 

powiatu w art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 
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r. poz. 1396 ze zm.). W związku z tym uchwałą Nr 53/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 30 maja 2019 r. przygotował i wniósł pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla powiatu ciechanowskiego 

do roku 2022. Uchwałą Nr VI/9/66/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. Rada Powiatu 

Ciechanowskiego uchwaliła Program ochrony środowiska dla powiatu ciechanowskiego do 

roku 2022. Program zawiera ocenę stanu środowiska oraz infrastruktury środowiska, opartą 

na danych monitoringowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie 

i Państwowego Instytutu Geologicznego, danych Głównego Urzędu Statystycznego, danych     

o formach ochrony przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, danych z gmin powiatu 

oraz danych Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Sporządzony Program zawiera m. in. 

rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w powiecie, źródeł jego zanieczyszczeń, cele              

i zadania, które są niezbędne do kompleksowego rozwiązania problemów związanych                           

z ochroną środowiska. W Programie przedstawiono harmonogram rzeczowo – finansowy 

planowanych zadań własnych powiatu i zadań monitorowanych, realizowanych przez gminy 

oraz inne instytucje i podmioty odpowiedzialne za realizację działań z zakresu ochrony 

środowiska.  

W ramach realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu ciechanowskiego                        

w 2020 roku wykonano następujące inwestycje dotyczące przebudowy i modernizacji 

infrastruktury drogowej na terenie powiatu ciechanowskiego: 

1)  Remont drogi powiatowej 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto (Chrościce). 

W ramach zadania został wykonany remont nawierzchni poprzez powierzchniowe 

utrwalenie na długości 800 mb. Zadanie przewidywało wykonanie remontu podbudowy 

drogi na powierzchni 100 m2 (w najbardziej zdegradowanym miejscu). Z uwagi na zły 

stan podbudowy drogi na większej powierzchni zdecydowano zwiększyć zakres 

remontu podbudowy o kolejne 250 m2. Ponadto na łącznej powierzchni 4000 m2 

wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami.  

2) Remont drogi powiatowej nr 1221W Niechodzin - Nużewko - Baby na odcinku                              

o długości 1054 m – od skrzyżowania z DP 1241W od granic miasta Ciechanów. 

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,0m                         

na całym remontowanym odcinku, wykonanie zjazdów do posesji sąsiadujących                       

z drogą oraz wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. 

3) Remont drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec - Szczepanki - Szulmierz na odcinku                 

o długości 1955 m od km 9+100,00 do km 11+055,00. 

Zakres zadania obejmował wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia 

emulsją i grysami jezdni o szerokości 5,5 m i długości 1955 m wraz z wykonaniem                       

10-centymetrowej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. Ponadto zostały 

wykonane obustronne pobocza i zjazdy do działek zlokalizowanych z sąsiedztwie 

drogi. 

4) Remont drogi powiatowej nr 1228W Sońsk - Ciemniewo - Gołymin Ośrodek                      

na odcinku o długości 1050 m. 

Remont tej drogi przewidywał ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości                        

4,5 m na długości 1050 m. Dodatkowo zostały wykonane obustronne pobocza                                

z kruszywa łamanego oraz zjazdy do posesji. 

5) Remont mostu w miejscowości Kargoszyn w ciągu drogi powiatowej 1239W. 

Mając na uwadze zły stan techniczny drewnianego mostu na rzece Łydynia                               

w miejscowości Kargoszyn podjęto decyzję o jego kompleksowym remoncie.  
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W związku z tym został wymieniony drewniany pokład mostu oraz pozostałe elementy 

drewniane wraz z barierkami. Dodatkowo została poprawiona nawierzchnia bitumiczna 

bezpośrednio na dojazdach do mostu. 

6) Budowa wpustu ulicznego w m. Opinogóra Górna oraz budowa drenu francuskiego                    

w m. Opinogóra Dolna w ciągu drogi powiatowej Ciechanów – Opinogóra  - Długołęka 

– Zielona. 

Zadanie obejmowało wykonanie drenu francuskiego wraz z wpustami ulicznymi 

odbierającymi wody opadowe ze zjazdów na przylegle posesje z odprowadzeniem                      

do rowu przydrożnego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej 1237W 

oraz budowę wpustu ulicznego żelbetowego z osadnikiem oraz przepustu pod drogą 

powiatową celem odprowadzenia wód opadowych do rowu przydrożnego w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 1237W. 

7) Odwodnienie drogi powiatowej Sońsk – Ciemniewo - Gołymin Ośrodek  w m. Ruszkowo. 

W ramach zadania wykonano odwodnienie drogi poprzez budowę lub odtworzenie 

rowów drogowych oraz przepustów pod zjazdami i pod koroną drogi gminnej. 

8) Oznakowanie poziome grubowarstwowe w pasach drogowych dróg powiatowych  na 

terenie Powiatu Ciechanowskiego w podziale na następujące części: 

          zadanie nr 1 – wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na drodze   

          powiatowej nr 1213W Chrzanówek Opinogóra – Dzbonie, na odcinku Chrzanówek –  

          Opinogóra Górna – 1651,00 m2, 

          zadanie nr 2 – wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na drodze  

          powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów, na odcinku Gołotczyzna Szkoła  

          – Sońsk (do stacji paliw), 

          zadanie nr 3 – wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na drodze  

          powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów, na odcinku Sońsk (od stacji  

          paliw) – Gąsocin (do oczyszczalni)  

Zadanie obejmowało wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (osiowego, 

krawędziowego oraz innych elementów) w ciągach wyżej wymienionych dróg powiatowych. 

Łączna wartość wyżej opisanych inwestycji drogowych wyniosła 1 734 368,63 zł.  

Realizowane zadania inwestycyjne miały na celu kompleksową poprawę standardów 

technicznych dróg oraz warunków bezpieczeństwa poprzez budowę nowych nawierzchni, 

odwodnienia dróg, oraz aktualizację ich oznakowania.  

Modernizacje i przebudowy dróg mają zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia poziomu 

hałasu drogowego. Polega to na zastosowaniu tzw. „cichych” nawierzchni, które redukują 

hałas jaki powstaje podczas jazdy samochodu po nawierzchni drogi. Poprawa stanu 

nawierzchni dróg i ulic wpływa na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza.  

W ramach realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Ciechanowskiego                      

w 2020 roku  sporządzono uproszczone plany urządzania lasów: 

Wykonano uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych                      

w 49 obrębach ewidencyjnych o ogólnej powierzchni 3019,9893 ha, w pięciu gminach: 

Ciechanów (14 obrębów ewidencyjnych - 1035,2277 ha), Sońsk (15 obrębów ewidencyjnych 

– 1041,2198 ha), Ojrzeń (9 obrębów ewidencyjnych – 621,8254 ha), Grudusk (7 obrębów 

ewidencyjnych - 226,0752 ha) oraz Glinojeck (4 obręby ewidencyjne - 95,6412 ha), na terenie 

powiatu ciechanowskiego. Termin obowiązywania dokumentacji od 01.01.2021r.                         

do 01.01.2030 r.  

Uproszczone plany urządzenia lasu zostały wykonane:  
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1. zgodnie z umową nr WO-ZP.273.2.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. na wykonanie 

uproszczonych planów urządzenia lasu, zawartą pomiędzy Powiatem Ciechanowskim 

a Krzysztofem Janczulewiczem – prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

Krzysztof Janczulewicz Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno – Leśnych, ul. Białostocka 

45, 16-020 Czarna Białostocka, 

2. na podstawie zamówienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), w konsekwencji 

wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, 

3. z dofinansowaniem PGL Lasy Państwowe – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127, 02-124 Warszawa, ze środków 

funduszu leśnego, w wysokości dofinansowania 40 757,77 złotych (70% udział -

umowa na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu 

ZU.6007.9.2020 z dnia 15 maja 2020 r.). Pozostała kwota w wysokości 22 125,65 

złotych (30% udział) zapłacona ze środków własnych powiatu. Całkowita wartość 

zadania brutto: 62 883,42 złotych (faktura VAT nr 09/11/2020 z dnia 23.11.2020 r.). 

Uproszczone plany urządzenia lasu zostały zatwierdzone Zarządzeniem Nr 85/2020 

Starosty Ciechanowskiego z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych 

planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

 

Wartość zadania ogółem 

 

Źródła finansowania 

Powiat Środki zewnętrzne 

Środki własne (30%) Fundusz leśny (70%) 

 

62 883,42 zł 

 

 

22 125,65 zł 

 

 

40 757,77 zł 

 

9. Program polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole 

Rodzenia”.  

 

W 2020 roku realizowano kolejną edycję programu. Program skierowany jest do kobiet 

ciężarnych od 26 tygodnia ciąży (w szczególności do kobiet będących po raz pierwszy w ciąży) 

zamieszkałych na terenie powiatu ciechanowskiego oraz ich współmałżonków, partnerów. 

Celem Programu jest zwiększenie wiedzy przyszłych rodziców z zakresu ciąży, porodu                                

i połogu, a także opieki nad noworodkiem i niemowlęciem.  W ramach Programu prowadzone 

są  zajęcia edukacyjne (teoretyczne i praktyczne). Jeden cykl obejmuje osiem spotkań 

dwugodzinnych. Realizatorem programu, wybranym w drodze konkursu ofert, był 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki  w Ciechanowie. W ramach programu zorganizowano               

6 cykli zajęć. W programie udział wzięło 120 osób, tj. 60 kobiet w ciąży z osobami 

towarzyszącymi. Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród kobiet, bezpośrednio po 

zakończeniu zajęć,  wynika, że 91,3 %  stanowiły pierworódki (kobiety w pierwszej ciąży).                

5 kobiet uczestniczących w szkole rodzenia było w drugiej ciąży. Żadna z tych kobiet nie 

uczestniczyła wcześniej w szkole rodzenia.  
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60 % (36) kobiet uczestniczących w programie jako miejsce zamieszkania wskazało 

miasto, a 40 % (24) wieś.  

 

 
 

 

W zajęciach szkoły rodzenia przeważały kobiety powyżej 25 roku życia.  Najwięcej 

kobiet było z grupy wiekowej 25 – 29 lat, podobnie jak w poprzednich edycjach realizacji 

programu polityki zdrowotnej.  

 

 
 

Wśród uczestniczących w programie kobiet przeważały kobiety z wykształceniem 

wyższym.  
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51 (85%) uczestniczek szkoły rodzenia oceniło, że tematyka zajęć była bardzo 

ciekawa, natomiast 9 (15 %) uznało, że była ciekawa.  

 

 
 

 

 

Prawie 97 % kobiet uznało, że liczba spotkań w ramach cyklu zajęć była odpowiednia 

(8 spotkań po 2 godziny). Dla 3 % kobiet liczba spotkań była zbyt mała.  

 

 
 

Zdaniem ponad 80 % uczestniczek szkoły rodzenia wiedza i umiejętności zdobyte 

podczas zajęć zdecydowanie będą przydatne podczas porodu, połogu i opieki nad 

niemowlęciem (ocena w skali od 1-  zdecydowanie nieprzydatna,  do 5 - zdecydowanie 
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przydatna). W opinii kobiet najciekawsze zagadnienia omawiane podczas zajęć dotyczyły 

karmienia piersią, pielęgnacji noworodka, pierwszej pomocy w stanach naglących                                

u noworodka i  niemowlęcia, przebiegu porodu fizjologicznego, czynnej postawy rodzącej 

podczas porodu, świadomości oddychania w poszczególnych okresach porodu, metod 

łagodzenia bólu porodowego.  Wszystkie uczestniczki szkoły rodzenia poleciłyby udział w 

takich zajęciach innym kobietom w ciąży. Organizację zajęć w szkole rodzenia w skali od                     

1 (najgorsza ocena) do 5 ( najlepsza ocena) kobiety oceniły w następujący sposób: 

5 - 86,7 %  kobiet     

4 – 13,3 %  kobiet. 

10. Roczny program współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami  
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy                            
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 

        Działając na podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie ( Dz.U. 2020 r.  poz. 1057 ze.zm.)  jednostki samorządu 

terytorialnego podejmują  współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Powiat Ciechanowski  opracował dokument na podstawie, 

którego oparta jest współpraca - program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Program współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020  

został przyjęty Uchwałą Nr VI/13/105/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 

listopada 2019 roku.  W uchwalonym programie zostały szczegółowo określone formy, zasady 

i zakres współdziałania.    

        W programie  można wyróżnić dwie płaszczyzny współpracy z organizacjami 

pozarządowymi: 

1) współpraca o charakterze finansowym poprzez powierzenie wykonywania zadań  

publicznych z jednoczesnym udzieleniem dotacji   oraz poprzez  wspieranie 

wykonywania zadań publicznych z jednoczesnym udzieleniem dotacji na  

dofinansowanie ich realizacji, 

2)  współpraca o charakterze pozafinansowym . 

      W ramach  współpracy w roku 2020  postanowiono przyznać dotacje na wsparcie realizacji 

zadań publicznych. W tym celu, zgodnie z przyjętymi w programie zasadami, przeprowadzono 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  

3) ochrony i promocji zdrowia, 

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5) ratownictwa i ochrony ludności. 

W związku z wprowadzonym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku 

na obszarze Rzeczypospolitej stanem epidemii nie było możliwości zrealizowania przez 

organizacje pozarządowe zadań publicznych określonych w otwartym konkursie ofert Zarząd 

Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę nr 62/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku  w sprawie 

unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu 
ciechanowskiego na rok 2020. 

Na podstawie art. 15 zzm 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

poz. 374, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zaprosił organizacje pozarządowe 
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do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID -19.  

Powiat Ciechanowski przyznał dotację 13 organizacjom pozarządowym na realizację 

zadań publicznych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym: 

1) Na zadnie „Maseczki dla wsi Kołaczków”  Koło Gospodyń Wiejskich  w Kołaczkowie 

otrzymało dotację w kwocie 4 820,00 zł.   

2) Na zadanie „Zakup opryskiwacza spalinowego plecakowego” OSP w Grudusku 

otrzymało dotację w kwocie 2 600 zł. 

3) Na zadanie „Damy radę!”; Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja otrzymała 

dotację w kwocie 4 550,00 zł. 

4) Na zadanie „PCK w walce z Pandemią COVID-19” PCK Oddział Ciechanów otrzymał 

dotację w kwocie 30 000,00 zł.  

5) Na zadanie „Punkt Informacyjno-konsultacyjny METANOIA - filia Ciechanów” Centrum 

Psychologiczno-Pastoralne "METANOIA" otrzymało dotację w kwocie 35 000,00 zł.  

6) Na realizację zadania „Dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej” OSP                                      

w  Kołaczkowie otrzymało dotację w kwocie 4 790,00 zł. 

7) Na realizację zadania „Elektroniczne wydanie i promocja online XXII "Ciechanowskich 

Zeszytów Literackich" jako złagodzenie społecznych skutków pandemii w postaci 

niemożliwości korzystania z bieżących wydarzeń kulturalnych” Związek Literatów na 

Mazowszu otrzymał dotację w kwocie 3 000 zł. 

8) Na realizację zadania „Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu 

Ciechanowskiego” Stowarzyszenie Sportowe Runners Team otrzymało dotację                         

w kwocie 32 000 zł.  

9) Na realizację zadania „Maseczki ochronne” Opinogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych otrzymało dotację w kwocie 4 000,00 zł. 

10) Na realizację zadania „Maseczki ochronne” Koło Gospodyń Wiejskich w Zygmuntowie 

otrzymało dotację w kwocie 4 000,00 zł. 

11) Na realizację zadania „Wirtualna Akademia Rytmu i Melodii” Stowarzyszenie 

Wspierania Edukacji Zrozumieć Siebie otrzymało dotację w kwocie 8 000,00 zł. 

12) Na realizację zadania „Walczymy z COVID-19” Ochotnicza Straż Pożarna                                   

we Władysławowie otrzymała dotację w kwocie 4 836,00 zł. 

13) Na realizację zadania „Sport bez COVID-19” CLKS "Mazovia" otrzymał dotację                           

w kwocie 5 000,00 zł 

Uchwałą nr 88/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 

ponownie ogłosił konkurs ofert zgodnie z przyjętymi w programie zasadami, z zakresu: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  

3) ochrony i promocji zdrowia, 

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5) ratownictwa i ochrony ludności. 

Ogłoszenie o organizowanym przez powiat ciechanowski otwartym konkursie ofert na 

realizację zadań publicznych zamieszczone zostało na internetowej stronie powiatu,                              

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym                            

w Ciechanowie.  

W celu wyboru najlepszych ofert Zarządu Powiatu Ciechanowskiego powołał komisję 

konkursową w następującym składzie: trzech przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz 

jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych. 
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      W trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzanego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań 

publicznych  przeznaczono   kwotę  317 484 zł, z tego na zadania w zakresie  kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 115 000 zł,  wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej   152 484  zł, ochrony i promocji zdrowia 35 000 zł, działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych 5 000 zł , ratownictwa i ochrony ludności 10 000 zł. Na podstawie uchwały  

Nr 118/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego   z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie wyboru 

ofert dotyczących realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie  kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania  kultury 

fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty 

zostały wybrane, Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął decyzję o wyborze ofert                                   

i przyznaniu dotacji na 21 zadań, w tym: 

Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

 
Oferta Nazwa zadania 

Przyznana kwota 
dofinansowania 

1 Fundacja Apetyt na Kulturę 
Półfinały w Powiatowym Centrum 
Kultury i Sztuki w Ciechanowie 

24 000,00 

2 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Ojrzenianki 

"Kobieca Strona Mocy" Warsztatowa 
Akademia dla kobiet z Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu Gminy Ojrzeń 

10 640,00 

3 
Polskie Towarzystwo 
Schronisk  Młodzieżowych 

XXII Regionalny Przegląd Piosenki 
Turystycznej Ciechanów 2020 

3 350,00 

4 
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Targoniach 

Dzień Ziemniaka w Targoniach - 
warsztaty międzypokoleniowe 

1 587,00 

5 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Ciechanowie 

Organizacja jubileuszu 115 - lecia  
powstania Orkiestry Dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ciechanowie 

26 700,00 

6 
Stowarzyszenie 
PSYCHOART 

Wydanie płyty zespołu Why Ducky? 14 630,00 

7 
Stowarzyszenie Wrzuć na 
luz 

Konkurs i wykonanie rzeźby z brzu w 
pobliżu Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Ciechanowie - Ciechanów 
Miastem Rycerzy 

5 000,00 

8 
Stowarzyszenie Wrzuć na 
luz 

Wernisaż prac X edycji imprezy 
"Ciechanów wrzuć na luz i jeszcze plus" 

9 000,00 

Suma 94 907,00 
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Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 

Oferta Nazwa zadania 

Przyznana kwota 
dofinansowania 

1 
Międzyszkolny Pływacki 
Klub Sportowy "ORKA" 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
szkolnej w pływaniu 

5 000,00 

2 
Ciechanowski Ludowy Klub 
Sportowy "Mazovia" 

Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych 
Zespołów Sportowych 

50 000,00 

3 
Ciechanowski Klub 
Sportowy "JURAND" 

Szkolenie i udział w zawodach w ramach 
współzawodnictwa dzieci i młodzieży 
szkolnej w grach zespołowych                                     
i dyscyplinach indywidualnych                                   
w kolarstwie i piłce ręcznej 

25 000,00    

4 
Stowarzyszenie Sportowe 
Runners Team 

Zawody sportowe "Duathlon" Opinogóra 
Górna 

22 000,00 

5 
Ciechanowski Klub 
Bokserski 

My Self Protection II - samoobrona, boks 
K1 

10 000,00 

6 Polski Czerwony Krzyż 

Zorganizowanie Zawodów Strzeleckich 
Polskiego Czerwonego Krzyża o zasięgu 
lokalnym promującym powiat 
ciechanowski 

4 000,00 

7 

Klub Sportowy Ciechan i 
Szymon Kołecki 

Szkolenie sportowe w dyscyplinach 
podnoszenia ciężarów oraz rugby dzieci i 
młodzieży oraz udział w zawodach 
sportowych 

10 000,00 

8 Klub Sportowy Ciechan i 

Szymon Kołecki 

Szkolenie sportowe w dyscyplinie rugby - 

organizacja obozu sportowego 
3 000,00 

9 Stowarzyszenie Seniorów w 

Gołotczyźnie Aktywny senior, zdrowy senior 
3 484,00 

10 
Stowarzyszenie ZaDyszka Leśna ZaDyszka na piątkę 20 000,00 

Suma 152 484,00 

 

 

Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności  
  

 

Oferta Nazwa zadania 
Przyznana kwota 
dofinansowania 

1 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Grudusku 

Przygotowanie jednostki OSP 
Grudusk do działań ratowniczo - 
gaśniczych 

5 000,00    
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2 
Ciechanowskie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe 

Upowszechnienie wiedzy w 
zakresie ratownictwa wodnego, 
bezpiecznego zachowania nad 
wodą i pierwszej pomocy 
przedmedycznej na terenie 
powiatu ciechanowskiego 

5 000,00    

Suma 10 000,00 

 

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia 

 

Oferta Nazwa zadania 

Przyznana kwota 
dofinansowania 

1. 
Polski Czerwony Krzyż Oddział 
Rejonowy w Ciechanowie 

Seniorzy powiatu 
Ciechanowskiego - zdrowi, 
bezpieczni i uśmiechnięci 

15 000,00 

Suma 15 000,00 

 
Wyniki konkursu zostały upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 

Starostwa www.ciechanow.powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na 

tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym. Z podmiotami wyłonionymi w konkursie zostały 

zawarte umowy. 

V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU 

W 2020 roku Rada Powiatu Ciechanowskiego realizując swoje kompetencje stanowiące, 

określone w art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, podjęła 84 

uchwały, które zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym, Zarząd Powiatu Ciechanowskiego realizował zgodnie z ich treścią. 

W większości uchwały dotyczyły zmiany budżetu powiatu i Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, pomocy społecznej, gospodarki nieruchomościami, edukacji publicznej                

oraz uchwały o charakterze  ustrojowo-organizacyjnym, których stan realizacji został zawarty 

w sprawozdaniu finansowym z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za rok 2020. 

 

Wykaz Uchwal podjętych przez Radę Powiatu Ciechanowskiego w 2020 roku: 

 

Lp. 
 

Nr uchwały 
 

Uchwała z dnia W sprawie 

1 VI/16/130/2020 27 stycznia 2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego 

2 VI/16/131/2020 27 stycznia 2020 
zmiany uchwały budżetowej powiatu 
ciechanowskiego na 2020 rok 

3 VI/16/132/2020 27 stycznia 2020 
wyrażenia zgody na zbycie prawa własności 
zabudowanej nieruchomości Powiatu 
Ciechanowskiego 

4 VI/16/133/2020 27 stycznia 2020 
ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy 
Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 
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5 VI/16/134/2020 27 stycznia 2020 
ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy 
Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie 

6 VI/16/135/2020 27 stycznia 2020 
ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka 
Wsparcia w Ciechanowie 

7 VI/16/136/2020 27 stycznia 2020 
ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki 
Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w 
Gołotczyźnie. 

8 VI/16/137/2020 27 stycznia 2020 
Ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie 

9 VI/16/138/2020 27 stycznia 2020 
zmiany Statutu Powiatowego Centrum Kultury i 
Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie 

10 VI/16/139/2020 27 stycznia 2020 
przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja 
przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”. 

11 VI/16/140/2020 27 stycznia 2020 
Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim 

12 VI/16/141/2020 27 stycznia 2020 zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego 

13 VI/17/142/2020 9 kwietnia 2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego 

14 VI/17/143/2020 9 kwietnia 2020 
zmiany uchwały budżetowej powiatu 
ciechanowskiego na 2020 rok 

15 VI/17/144/2020 9 kwietnia 2020 
ustanawiania i przyznawania dorocznych nagród za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury 

16 VI/17/145/2020 9 kwietnia 2020 

wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o 
wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału 
przygotowania wojskowego w Technikum nr 1 
wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. 
Bema przy ul. Powstańców Warszawskich 24 w 
Ciechanowie 

17 VI/17/146/2020 9 kwietnia 2020 
podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin 
zastępczych z terenu 
powiatu ciechanowskiego 

18 VI/17/147/2020 9 kwietnia 2020 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² 
pasa drogowego dróg powiatowych na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg 

19 VI/18/148/2020 30 kwietnia 2020 
udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu 
Ciechanowskiego 

20 VI/18/149/2020 30 kwietnia 2020 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego powiatu ciechanowskiego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu 
ciechanowskiego za 2019 rok  

21 VI/18/150/2020 30 kwietnia 2020 
Udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Ciechanowskiego z tytułu wykonania budżetu 
powiatu za 2019 rok 

22 VI/18/151/2020 30 kwietnia 2020 
Zmiany uchwały budżetowej powiatu 
ciechanowskiego na 2020 rok 

23 VI/18/152/2020 30 kwietnia 2020 

Określenia zadań z zakresu zatrudniania i 
rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 
tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2020 roku 
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24 VI/18/153/2020 30 kwietnia 2020 

Ustalenia Regulaminu określającego dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego 
zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość 
stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz szczegółowe warunki 
przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę 
lat, a także szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

25 VI/18/154/2020 30 kwietnia 2020 
Założenia Branżowej Szkoły II stopnia w 
Ciechanowie i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 3 
im. S. Staszica w Ciechanowie, ul. Stefana Okrzei 6. 

26 VI/19/155/2020 25 maja 2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego 

27 VI/19/156/2020 25 maja 2020 
Zmiany uchwały budżetowej powiatu 
ciechanowskiego na 2020 rok 

28 VI/20/157/2020 29 czerwca 2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego 

29 VI/20/158/2020 29 czerwca 2020 
Zmiany uchwały budżetowej powiatu 
ciechanowskiego na 2020 rok 

30 VI/20/159/2020 29 czerwca 2020 

zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  w 
sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,                           
z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i 
specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 
ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy 
prowadzące 

31 VI/20/160/2020 29 czerwca 2020 
wyrażenia  zgody na  zbycie prawa własności 
nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego. 

32 VI/20/161/2020 29 czerwca 2020 udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciechanów 

33 VI/20/162/2020 29 czerwca 2020 udzielenia pomocy finansowej Gminie Glinojeck 

34 VI/20/163/2020 29 czerwca 2020 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Gołymin 
Ośrodek 

35 VI/20/164/2020 29 czerwca 2020 udzielenia pomocy finansowej Gminie Ojrzeń 

36 VI/20/165/2020 29 czerwca 2020 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra 
Górna 

37 VI/20/166/2020 29 czerwca 2020 udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudusk 

38 VI/20/167/2020 29 czerwca 2020 udzielenia pomocy finansowej Gminie Regimin 

39 VI/20/168/2020 29 czerwca 2020 udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk 

40 VI/20/169/2020 29 czerwca 2020 

określenia: 
- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego; 
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i 
wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego 
inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności 
od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a 
także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni 
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w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze; 
- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin:  
a) nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 
nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad 
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 
w formie zaocznej i kształcenia na odległość, 
b) pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych 
w poradni psychologiczno – pedagogicznej 
c) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we 
wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych. 

41 VI/20/170/2020 29 czerwca 2020 

ustalenia trybu  udzielania i rozliczania dotacji oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej  
niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym 
przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 
jednostkami samorządu terytorialnego   

42 VI/20/171/2020 29 czerwca 2020 

zmiany uchwały Nr V/27/148/2017 Rady Powiatu 
Ciechanowskiego z dnia 27 listopada  2017 roku w 
sprawie przyjęcia   Powiatowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022 

43 VI/21/172/2020 24 lipca 2020 
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego 

44 VI/21/173/2020 24 lipca 2020 
Zmiany uchwały budżetowej powiatu 
ciechanowskiego na 2020 rok 

45 VI/21/174/2020 24 lipca 2020 
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
najmu na czas oznaczony do 3 lat 

46 VI/21/175/2020 24 lipca 2020 
Udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra 
Górna 

47 VI/21/176/2020 24 lipca 2020 
Udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra 
Górna 

48 VI/22/177/2020 28 września 2020 
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego 

49 VI/22/178/2020 28 września 2020 
Zmiany uchwały budżetowej powiatu 
ciechanowskiego na 2020 rok 

50 VI/22/179/2020 28 września 2020 
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
na czas oznaczony do 3 lat 

51 VI/22/180/2020 28 września 2020 

uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz porządku publicznego i 
bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego 
na lata 2020 - 2023”. 

52 VI/22/181/2020 28 września 2020 rozpatrzenia petycji adwokat R.S. 

53 VI/22/182/2020 28 września 2020 

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia  Regulaminu 
przyznawania stypendiów uczniom szczególnie  
uzdolnionym szkół, dla których  powiat ciechanowski  
jest organem  prowadzącym, za wysokie  wyniki w 
nauce i szczególne osiągnięcia  edukacyjne 

54 VI/22/183/2020 28 września 2020 
rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność 
Starosty Ciechanowskiego. 

55 VI/22/184/2020 28 września 2020 
rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na Zarząd 
Powiatu Ciechanowskiego 

56 VI/22/185/2020 28 września 2020 
pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka 
drogi powiatowej nr 07540 (1227W) Wola 
Wodzyńska - Nowa Wieś. 
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57 VI/22/186/2020 28 września 2020 
przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania 
integralności Województwa Mazowieckiego 

58 VI/23/187/2020 
12 października 

2020 

Przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o 
zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych 
innych ustaw. 

59 VI/24/188/2020 
26 października 

2020 
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego 

60 VI/24/189/2020 
26 października 

2020 
Zmiany uchwały budżetowej powiatu 
ciechanowskiego na 2020 rok 

61 VI/24/190/2020 
26 października 

2020 

Ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla 
Powiatu Ciechanowskiego” i przyjęcia regulaminu 
nadawania tytułu. 

62 VI/24/191/2020 
26 października 

2020 
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
na czas oznaczony do 3 lat. 

63 VI/25/192/2020 30 listopada 2020 
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego 

64 VI/25/193/2020 30 listopada 2020 
Zmiany uchwały budżetowej powiatu 
ciechanowskiego na 2020 rok 

65 VI/25/194/2020 30 listopada 2020 

Przystąpienia do realizacji projektu pn.: 
„Zawodowiec z klasą” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

66 VI/25/195/2020 30 listopada 2020 

Uchwalenia programu współpracy Powiatu 
Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2021. 

67 VI/25/196/2020 30 listopada 2020 
Wyrażenia zgody na zbycie prawa własności 
nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego położonej 
w Sońsku, gm. Sońsk. 

68 VI/25/197/2020 30 listopada 2020 
Odstąpienia od zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego położonej 
w Sońsku, gm. Sońsk 

69 VI/26/198/2020 10 grudnia 2020 
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego 

70 VI/26/199/2020 10 grudnia 2020 
Zmiany uchwały budżetowej powiatu 
ciechanowskiego na 2020 rok 

71 VI/27/200/2020 28 grudnia 2020 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego 

72 VI/27/201/2020 28 grudnia 2020 
Uchwała Budżetowa Powiatu Ciechanowskiego na 
2021 rok 

73 VI/27/202/2020 28 grudnia 2020 
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego 

74 VI/27/203/2020 28 grudnia 2020 
Zmiany uchwały budżetowej powiatu 
ciechanowskiego na 2020 rok 

75 VI/27/204/2020 28 grudnia 2020 
Wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 

76 VI/27/205/2020 28 grudnia 2020 

Określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych, które finansowane będą  z 
zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku 

77 VI/27/206/2020 28 grudnia 2020 

zmiany uchwały Nr VI/18/152/2020 Rady Powiatu 
Ciechanowskiego      z dnia 30 kwietnia 2020 roku w 
sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i 
rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
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Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 
tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2020 roku 

78 VI/27/207/2020 28 grudnia 2020 

ustalenia w 2021 roku wysokości opłat za usuwanie 
pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 
odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie powiatu 
ciechanowskiego 

79 VI/27/208/2020 28 grudnia 2020 
Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim 

80 VI/27/209/2020 28 grudnia 2020 
Zmiany statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej im. 
Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 

81 VI/27/210/2020 28 grudnia 2020 
zatwierdzenia rocznego planu pracy, w tym kontroli, 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego 
na 2021 rok 

82 VI/27/211/2020 28 grudnia 2020 
zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych 
Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok 

83 VI/27/212/2020 28 grudnia 2020 

rozpatrzenia skargi Klubu Radnych Prawa i 
Sprawiedliwości w Radzie Powiatu 
Ciechanowskiego na działalność Zarządu Powiatu 
Ciechanowskiego. 

84 VI/27/213/2020 28 grudnia 2020 
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
na czas oznaczony do 3 lat 

 

Wszystkie Uchwały Rady Powiatu podjęte w 2020 roku Starosta zgodnie z art. 78 ust. 

1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym w ustawowym terminie przekazał do organów 

nadzoru, tj.  do Wojewody Mazowieckiego w zakresie zgodności   z prawem, do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w zakresie spraw finansowych. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie 

uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty 

prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

VI. STRUKTURA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIOZCYJNE POWIATU 

 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego jako organ wykonawczy wykonuje określone ustawami 

zadania publiczne powiatu w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przy pomocy 

starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu 

pracy ( art. 33 ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym, Dz. U z 2020 r., poz. 

920). 

Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, 

wspierania osób niepełnosprawnych oraz polityki prorodzinnej wykonywane są przez: 

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 

06-400 Ciechanów. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dalej "Centrum" funkcjonuje jako jednostka 

organizacyjna , która w 2020 roku realizowała zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej, 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.  

Centrum jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie ciechanowskim prowadzi  

nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej. 

W ramach popularyzacji idei rodzicielstwa zastępczego na stronie internetowej Centrum 
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www.pcpr-ciechanow.pl. jest zamieszczone ogłoszenie dot. poszukiwań osób chętnych 

do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej.  Także w siedzibie PCPR 

jest udostępniana ulotka o poszukiwaniu ww. rodzin. W 2020 r. do tut. Centrum 11 osób 

zgłosiło chęć kandydowania na rodzinę zastępczą niezawodową, w tym 10 na rodziny 

niezawodowe oraz 1 na rodzinę zawodową. Łącznie w 2020 r. przeszkolono 8 osób na rodzinę 

zastępczą niezawodową (uwzględniono 2 rodziny - 4 osoby, które zgłosiły się w 2019 r.).                     

Na 2021 r. pozostało do przeszkolenia i zakwalifikowania 6 osób, w tym 1 osoba na rodzinę 

zastępczą zawodową oraz 5 osób na rodziny zastępcze  niezawodowe.   

W 2020 roku nie podpisano umów z  rodzinami pomocowymi. Rodziną pomocową może 

być rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka  lub 

osoby przeszkolone do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka lub rodziny przysposabiającej. Przebywają w tych rodzinach dzieci umieszczone                     

w rodzinnej pieczy zastępczej w okresie  czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę 

zastępczą.  

Pomoc  rodzinom zastępczym w regulowaniu sytuacji prawnej umieszczonych u nich dzieci 

prowadzona jest poprzez  zapewnienie pomocy prawnej; współpracę z sędziami i kuratorami 

sądowymi w zakresie uregulowania sytuacji prawnej dziecka; zgłaszanie dzieci z uregulowaną 

prawną do Ośrodka Adopcyjnego – w 2020 r. zgłoszono do Ośrodka 12 dzieci,  w 10 

wnioskach była adnotacja o nie wszczynanie poszukiwań rodziny adopcyjnej ze względu na 

wiek wychowanków oraz silne więzi łączące ich z rodziną zastępczą. 

 Pomoc osobom tworzącym rodzinną pieczę zastępczą w przezwyciężaniu problemów 

związanych z opieką nad małoletnimi przebywającymi pod ich opieką poprzez: zapewnienie 

bezpłatnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, socjalnej  i prawnej. W 2020 r. z Punktu 

poradnictwa specjalistycznego skorzystało 38 osób  z rodzinnej pieczy zastępczej, w tym ze 

względu na pandemię COVID-19  większość w systemie zdalnym – teleporady. Z tego powodu 

ograniczono również spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.  

Pomoc dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, poprzez: prowadzenie pracy na 

rzecz  dziecka i rodziny. W ciągu 2020 roku wsparciem 4 koordynatorów rodzinnej pieczy  

zastępczej zatrudnionych w Centrum objęto 84 rodziny, w których przebywało 129 dzieci. 

Łącznie koordynatorzy odwiedzili 565 razy rodziny zastępcze, gdzie podjęli również 154 

rozmów z wychowankami, a także przeprowadzili 382 rozmowy telefoniczne.  Jednocześnie 

mimo pandemii COVID -19 koordynatorzy nawiązali kontakt i przeprowadzili 46 rozmów 

bezpośrednich oraz 68 telefonicznych z pedagogami lub wychowawcami w placówkach 

oświatowych; 111 rozmów bezpośrednich oraz 34 telefonicznych z pracownikami socjalnymi 

lub asystentami rodziny w ośrodkach pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego, 

a także przeprowadzali rozmowy z kuratorami sądowymi i policjantami. Przygotowywali we 

współpracy z asystentami rodziny i pracownikami socjalnymi  oraz rodzinami zastępczymi 

plany pomocy dziecku. W 2020 roku takich planów opracowano 25 dla dzieci, które zostały 

umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 196 ich modyfikacji. Koordynatorzy dokonali 

także oceny 44 rodzin zastępczych. W 2020 r. odbyło się  11 posiedzeń Zespołu ds. okresowej 

oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu 

ciechanowskiego w trakcie których dokonano oceny 201 dzieci w 137 rodzinach, a brało             

w nich udział w lutym i marcu poza stałym składem Zespołu – 79 osób. Od miesiąca maja 

2020 r. organizowano posiedzenia Zespołu bez udziału rodzin zastępczych, rodziców 

biologicznych oraz przedstawicieli szkół, ops-ów, Ośrodka Adopcyjnego, Sądu i Policji.                       

W wyniku prac ww. Zespołu sformułowano do Sądu Rodzinnego 12 wniosków, w tym 

11 o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców, którzy nie interesują się dziećmi i nie 

podejmują współpracy z ops mającej na celu powrót dzieci do rodziny oraz 1 wniosek  

http://www.pcpr-ciechanow.pl/
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o zawieszenie władzy rodzicielskiej, ze względu na pobyt rodzica biologicznego w zakładzie 

karnym. 

Objęcie wsparciem usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej poprzez przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie 

nauki oraz pomocy rzeczowej na zagospodarowanie. W 2020 r. pomoc w procesie 

usamodzielniania udzielana była 13 pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki 

opiekuńczo-wychowawcze i inne placówki stacjonarne oraz 33 pełnoletnim wychowankom 

opuszczającym rodziny zastępcze. Proces usamodzielnienia odbywa się zgodnie 

z Indywidualnymi  Programami Usamodzielnienia, które są opracowywane przed  jego 

rozpoczęciem. Usamodzielniani wychowankowie współpracują z tut. Centrum w zakresie ich 

realizacji, natomiast pracownik  socjalny PCPR je na bieżąco  monitoruje. W  ramach procesu 

usamodzielnienia w 2020 roku: 7  wychowanków otrzymało pomoc  rzeczową 

na zagospodarowanie się, 11 wychowankom   udzielono pomocy jednorazowej 

na usamodzielnienie, natomiast 39 wychowanków otrzymywało pomoc pieniężną 

na kontynuowanie nauki. Z wszystkimi wychowankami była prowadzona na bieżąco praca 

socjalna. Wychowankowie mieli także możliwość korzystania z Punktu Konsultacji 

Specjalistycznej, a więc z bezpłatnych porad prawnika, psychologa i terapeuty rodzinnego. 

 

Przeciwdziałanie przestępstwom, demoralizacji nieletnich oraz przemocy w rodzinie 

polegało na: 

• współuczestnictwie w ogólnopolskich kampaniach i współpraca z innymi podmiotami  

w realizacji społecznych kampanii. Udostępnianiu plakatów i ulotek w siedzibie tut. 

Centrum. Przekazywaniu otrzymywanych materiałów do jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej oraz edukacyjnych; 

• upowszechnianiu informacji o naturze problemu przemocy w rodzinie oraz 

możliwościach uzyskania pomocy na terenie powiatu. Udostępnianiu informacji                       

o podmiotach świadczących pomoc osobom doznającym przemocy:  w trakcie rozmów 

bezpośrednich lub telefonicznych prowadzonych przez pracownika Centrum;  

• rozwijaniu profilaktyki przemocy w rodzinie adresowanej do różnych grup społecznych. 

Realizacja programów ukierunkowanych na rozwój umiejętności wychowawczych 

rodziców. Wspieranie rodzin zastępczych, poprzez  spotkania grupy wsparcia, które 

prowadzi licencjonowany trener PTP; 

• wczesnym rozpoznaniu i reagowaniu na sytuacje zagrożenia przemocą w rodzinie. 

Współpraca  pracowników Centrum z pracownikami ops w identyfikowaniu przypadków 

przemocy w rodzinie oraz ich dokumentowanie i przekazywanie informacji                                  

o ujawnionych przypadkach właściwym instytucjom; 

• udzielaniu pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie pozostającym 

w środowisku zamieszkania. Poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, 

prawne, socjalne oraz terapia rodzinna. W ramach Punktu konsultacji specjalistycznej 

21 osób doznających przemocy skorzystało ze świadczonych usług; 

• udzielaniu pomocy i wsparcia  osobom doznającym przemocy w rodzinie zmuszonym 

do opuszczenia miejsca zamieszkania. W 2020 roku nie zgłosiła się do tut. Centrum 

osoba, która deklarowała chęć umieszczenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.                   

W przypadku zgłoszenia jest możliwość kierowania do Specjalistycznego Ośrodka 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mławie; 

• pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się 

do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, 
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zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W 2020 r. pomoc w procesie 

usamodzielniania udzielana była 7 pełnoletnim wychowankom opuszczającym ww. 

placówki stacjonarne; 

Stworzono wielokierunkowy system wspierania rodziny w kryzysie poprzez: 

a) ograniczanie liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej - PCPR współpracuje 

z ops z terenu powiatu oraz z Wydziałem Rodzinnym i  Nieletnich Sądu Rejonowego, 

a także innymi instytucjami w zakresie   realizacji ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. Na koniec   2020 r. na terenie powiatu funkcjonowały 84 

rodzin zastępczych, tj. tyle samo, jak w grudniu 2019 r. w których przebywało 

126 dzieci.  Wśród tych rodzin było: 7 zawodowych, 16 niezawodowych oraz 

61 spokrewnionych. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej 

w Gołotczyźnie na dzień 31.12.2020 r. przebywało 15 dzieci, wszystkie z terenu 

powiatu ciechanowskiego. Jednocześnie w instytucjonalnej pieczy zastępczej na 

terenie innych powiatów przebywało 17 dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego,                    

tj. o 7 więcej niż w 2019 r.; 

b) w 2020 r. w ramach profilaktyki zmierzającej do zapobiegania powstawania sytuacji 

kryzysowych przy PCPR kontynuowano poradnictwo specjalistyczne oraz prowadzono 

pracę socjalną z rodzinami naturalnymi i zastępczymi; 

     c)  rodziny zastępcze z   terenu powiatu były dodatkowo wspierane przez  konsultanta   –  

          terapeutę rodzinnego.   Z jego terapii skorzystały w 2020 r.  łącznie 24 osoby z rodzin  

          zastępczych. Ze względu na pandemię COVID-19 i  wprowadzenie teleporad – wiele  

          rodzin zrezygnowało z tej formy pomocy. W siedzibie  PCPR  ograniczono również   

          bezpośrednie przyjmowanie  interesantów przez pracowników; 

d) PCPR podejmuje działania zmierzające do powrotu dziecka znajdującego się 

w  zastępczych formach opieki do powrotu do rodziny naturalnej. W 2020 r. odbyło się 

11 posiedzeń Zespołu ds. okresowej oceny dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej. W 2020 r. toczyło się 28 postępowań dotyczących egzekwowania 

odpłatności od rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,                       

tj. w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Rodzice 

dzieci znajdujących się w rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r. jedynie w pierwszych 

dwóch miesiącach mieli możliwość kontaktów z dziećmi, które odbywały się w siedzibie 

Centrum pod nadzorem pracowników  PCPR. 

 

W 2020 roku tut. Centrum współorganizowało wraz z Komitetem Ochrony Praw 

Dziecka w Warszawie  warsztaty dla pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu 

powiatu ciechanowskiego, a dotyczyły one pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców. 

Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego odbywa się 

w ramach Punkt konsultacji specjalistycznej. W 2020 r. dyżurowali w nim i bezpłatnych porad 

udzielali: psycholog i prawnik oraz terapeuta rodzinny. Łącznie z Punktu w okresie 

12 miesięcy skorzystało 486 osób, w tym z porad prawnika – 144, psychologa – 88 oraz 

z terapii rodzinnej 254. 

Upowszechnianie były zróżnicowane formy pomocy i oparcia społecznego dla osób                      

z zaburzeniami psychicznymi. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w części 

poświęconej realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Powiatowego 

programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Ciechanowskim na lata 2017-
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2025 oraz w punktach poświęconych działalności domów pomocy społecznej i Ośrodka 

Wsparcia oraz realizacji uchwał Rady Powiatu.  

 

2. Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT”  w Ciechanowie, ul. Batalionów 

Chłopskich 12, 06-400 Ciechanów. 

 

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, przeznaczony jest dla 90 osób                     

w podeszłym wieku oraz 15 osób przewlekle somatycznie chorych. Zbudowany został w 1994 

roku z inicjatywy środowisk kombatanckich przy dużym wsparciu administracji rządowej. Dom 

zlokalizowany jest na osiedlu mieszkaniowym „Aleksandrówka” przy ulicy Batalionów 

Chłopskich 12. W otoczeniu Domu znajduje się teren zielony z trawnikami, krzewami, 

drzewami i kwiatami. System wewnętrznych alejek (pergole, ławki) sprzyja integracji 

mieszkańców i zapewnia kontakt z naturą. Obiekt Domu składa się z dwóch budynków 

mieszkalnych 2-piętrowych A i B, części rehabilitacyjnej, części żywieniowej, części socjalno - 

administracyjnej oraz solankowego basenu rehabilitacyjnego. 

W dwóch trzykondygnacyjnych budynkach znajdują się 74 mieszkania jednoosobowe i 10 

mieszkań dwupokojowych tzw. małżeńskich. Wyposażenie mieszkań stanowią: szafa 

ubraniowa z pawlaczem, segment, komoda, stolik pod telewizor, tapczan lub łóżko, stół, 

krzesła, szafka nocna, szatka na buty, wieszaki  i lustro w przedpokoju. Każde mieszkanie 

wyposażone jest w prysznic (partery) i wannę (I i II piętro) lustro, umywalkę, suszarkę, szafkę 

łazienkową a w miarę potrzeb dodatkowe oprzyrządowanie tj. uchwyty, podpórki przy sedesie, 

taborety do kąpania. 

Na każdym piętrze znajduje się kuchnia umożliwiająca zainteresowanym samodzielne 

przygotowanie dodatkowych potraw. Do dyspozycji domowników jest jadalnia, która zapewnia 

ponad 100 miejsc siedzących.  

Na terenie Domu znajduje się również pralnia, suszarnia i szwalnia. Dla mieszkańców                     

i gości oferowane są sale wspólnego użytkowania, m.in. biblioteka z czytelnią, sala terapii 

zajęciowej, studio telewizyjne i kaplica. Organizacja pracy Domu zapewnia mieszkańcom 

całodobową opiekę i pomoc medyczną. Dom posiada niezbędną do tego wykwalifikowaną 

kadrę oraz wyposażenie. 

Każdy mieszkaniec ma prawo do zachowania prywatności i intymności. Warunki takie 

spełniają oferowane przez Dom mieszkania. Pracowników Domu obowiązuje zasada 

przestrzegania tajemnicy służbowej i zawodowej. 

Od sierpnia 2015 r. istnieje możliwość korzystania z bezpłatnego publicznego punktu 

dostępu do internetu w pracowni komputerowej powstałej w ramach programu realizowanego 

przez Powiat projektu „eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 

Ciechanowskim”. 

Dom ma atrakcyjną lokalizację. Położony jest w bezpośredniej bliskości kościoła, 

sklepów, osiedlowego bazarku oraz marketów. Przy Domu znajduje się przystanek 

komunikacji miejskiej. 

DPS jest jednostką wyspecjalizowaną w opiece nad osobami starszymi  i chorymi 

somatyczne. Obecnie wśród mieszkańców Domu jest coraz więcej osób młodych, 

potrzebujących pomocy w codziennych czynnościach. Mieszkańcom przebywającym w DPS 

zapewniona jest całodobowa opieka, dostosowana do ich wieku, choroby                                                        

i niepełnosprawności. 

Dom posiada 105 miejsc. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. w DPS „Kombatant” 

przebywały 92 osoby. Mała liczba mieszkańców w stosunku do miejsc związana jest                                
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z pandemią COVID-19. Gminy w tym okresie nie kierowy nowych osób do zamieszkania                        

w Domu Pomocy Społecznej. 

Plan finansowy DPS „Kombatant” w Ciechanowie po stronie dochodów na dzień                          

1 stycznia 2020 roku wynosił 4.734 706 zł i pozostał w takiej samej wysokości na dzień 31 

grudnia 2020 roku. Wydatki na dzień 1 stycznia 2020 r. planowane były na kwotę 5 306 963,00 

zł, na dzień 31 grudnia 2020 r. plan wynosił 5 753 876,00 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w DPS „Kombatant” zatrudnionych było 81 osób na 79,75 

etatu. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną i rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19                     

w okresie od połowy marca do końca czerwca 2020r. oraz od połowy października do końca 

grudnia 2020r został zamknięty do odwołania basen przy Domu Pomocy Społecznej 

„Kombatant” w Ciechanowie. 

W 2020 r. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie realizował 

następujące projekty: 

Projekt „Wsparcie dla Mazowsza” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA 

EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE 2.8 ROZWÓJ USŁUG 

SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM PRIORYTET 

INWESTYCYJNY PI 9IV: UŁATWIANIE DOSTĘPU DO PRZYSTĘPNYCH CENOWO, 

TRWAŁYCH ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG, W TYM OPIEKI ZDROWOTNEJ I USŁUG 

SOCJALNYCH ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM . 

Wartość projektu: 262 605,93 zł ( w tym środki Unii Europejskiej: 221 324,28 zł oraz środki 

budżetu państwa: 41 281,65 zł.) 

  Celem projektu było zapobieganie zarażeniem wirusem COVID-19 mieszkańców 

Domu Pomocy Społecznej “Kombatant” oraz zapewnienie właściwej, całodobowej, zgodniej                

z obowiązującymi standardami oraz wytycznymi Wojewody Mazowieckiego, Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

ochrony życia podopiecznych poprzez wsparcie przez personel DPS w walce z pandemią 

COVID-19. Celem projektu było również ewentualne zminimalizowanie skutków pandemii oraz 

przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom zarówno dla mieszkańców jak                                        

i pracowników. W ramach przyznanego grantu pracownicy DPS zostali objęci wsparciem                         

w formie dodatków do wynagrodzeń Dodatki do wynagrodzeń zostały wypłacone pracownikom  

DPS pracującym w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami ponoszącym ryzyko zarażenia 

się koronawirusem SARS-CoV-2 z wyłączeniem kadry medycznej. 

  W okresie od września do listopada 2020r. zrealizowano również zakupy środków 

ochrony osobistej (fartuchów jednorazowych, maseczek jednorazowych, płynów do 

dezynfekcji rąk i powierzchni, tabletek do dezynfekcji, proszków wirusobójczych, ochraniaczy 

na buty, kombinezonów jednorazowych, przyłbic wielorazowych, rękawiczek jednorazowych) 

oraz wyposażenia (ozonatora i termometru bezdotykowego). Zrealizowano zakupy środków 

ochrony osobistej  i wyposażenia na kwotę 86 997,60 zł. 

 

Grant pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020r. 

pomiędzy Skarbem Państwa-Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. 
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Wartość projektu: 39 569,41 zł ( w tym środki Unii Europejskiej: 33 305,57 zł oraz 

środki budżetu państwa: 6 263,84 zł.) 

 Celem projektu było ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 

wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Grant został 

przeznaczony na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek, które ze względów 

bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia, musiały zrezygnować z innych miejsc 

zatrudnienia oraz na zakup środków ochrony osobistej. 

Wojewoda Mazowiecki przyznał Powiatowi Ciechanowskiemu środki finansowe                          

w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez 

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” przy zabezpieczeniu 20% wkładu własnego. Łączna 

kwota dofinansowań dla DPS Kombatant w 2020r wyniosła.: 216 128,00 zł. Przyznane środki 

przeznaczono m.in. na wyposażenie pralni, kuchni, jadalni, na zakup akcesoriów 

pomocniczych dla mieszkańców leżących, inhalatorów, pulsometrów, aparatów do pomiaru 

RR, szaf, wózka do leków, środków ochrony osobistej, na wynagrodzenia dla pielęgniarek oraz 

dodatki do wynagrodzeń dla pracowników. 

 

3. Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32, 06-400 Ciechanów 

 

Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie jest samodzielną  jednostką organizacyjną 

podległą Staroście Ciechanowskiemu, działającą  na podstawie zezwolenia Wojewody 

Mazowieckiego. W dniu 23 grudnia 2011r. na wniosek Dyrektora DPS Wojewoda Mazowiecki 

wyraził zgodę na zmianę typu Domu na Dom dla osób przewlekle psychicznie chorych. 

Uchwałą Rada Powiatu Ciechanowskiego  Nr IV/11/62/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.   został 

przekształcony  na Dom dla osób przewlekle psychicznie chorych z miejscami wygasającymi  

dla osób somatycznie chorych. Uchwałą  Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr VI/133/2020 

został zatwierdzony jednolity tekst Statutu, który określa nazwę, siedzibę, typ Domu, 

organizację i zasady działania oraz zakres i poziom świadczonych usług, prawa   i obowiązki 

mieszkańców. Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 1135/2018  z dnia 28 czerwca 2018r. 

zezwolił na zwiększenie miejsc do 185. Uchwałą Nr VI/3/26/2018  z dnia 28 grudnia 2018r. 

Rada Powiatu Ciechanowskiego  dokonała zmiany w Statucie Domu dotyczącą zwiększenia 

miejsc.   

Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę, 

możliwość bezpiecznego i godnego życia, rozwoju osobowości  i samodzielności zgodnie                   

z ustawą z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej / Dz.U. z 2020 poz.1876 późn. zm./. 

Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i każdego 

mieszkańca, w zależności od stopnia sprawności psychicznej i fizycznej, dbając przede 

wszystkim o zapewnienie każdemu mieszkańcowi wolności, intymności, godności i poczucia 

bezpieczeństwa. Średnio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy 

Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 (od 01.03.2020r.) wprowadzony Zarządzeniem                  

Nr 4/2020 Starosty Ciechanowskiego z dnia 04 lutego 2020 roku wyniósł:  4.005,00 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32  położony jest w obrębie 

dzielnicy Krubin. Obiekt znajduje się na terenie parku ze starodrzewami, w którym utworzone 

są alejki spacerowe, boisko do gry w piłkę siatkową oraz do gry w koszykówkę. 

 Budynek mieszkalny główny o powierzchni  zabudowy 1584m2 i powierzchni użytkowej 2914 

m2 wyposażony jest w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną, wodno-

kanalizacyjną,  przyzywową,  odgromową, telewizyjną, p.poż., telefoniczną i  windę. 
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W budynku tym znajduje się kuchnia, stołówka, dwie świetlice oraz sala komputerowa – udział   

w projekcie  e-Integracja. 

Budynek mieszkalny Pawilon  – powierzchnia zabudowy 968 m2, powierzchnia użytkowa -

1596,6 m2, parterowy wyposażony w instalacje  jak budynek główny.  

Budynek C z pralnią mechaniczną o powierzchni zabudowy 878 m2  i powierzchni użytkowej 

1453 m2 wyposażony w instalacje podobnie jak budynek główny. 

Budynek administracyjny z kotłownią o powierzchni zabudowy 214 m2 i powierzchni użytkowej 

535 m2, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania 

i telefoniczną, wentylacyjną. 

Kaplica modlitewna  - powierzchnia użytkowa 259 m2, wyposażona w instalacje: elektryczną, 

nagłośnieniową, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną. 

Budynek – garaże – stanowiska dla trzech samochodów – 78,8  m2 , powierzchnia użytkowa 

69,4 m2, wyposażone w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, wodociągową,  

wentylacyjną . 

Budynek portierni – o powierzchni zabudowy  10,5 m2. 

Budynek przy kaplicy - „Dworek” -  powierzchnia użytkowa 140 m2, wyposażony w instalacje 

elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, wentylacyjną. 

Na bieżąco prowadzone są remonty i naprawy głównie przez konserwatorów Domu. 

Do przeglądów instalacji zatrudnione są firmy zewnętrzne, z którymi po przeprowadzeniu 

zapytań ofertowych podpisywane są umowy.  

 W 2020 roku miały miejsce następujące usługi remontowe, montażowe, naprawcze : 

 

LP. W okresie objętym kontrolą dokonano następujących remontów  i   

modernizacji  

1. Naprawa wind osobowych w budynkach 

2. Wykonanie konstrukcji schodów wejście główne do budynku oraz wejście boczne 

wraz montażem ,wykonanie i montaż balustrad wykonanie schodów granitowych 

3. Remont i modernizacja łazienek dla Mieszkańców Domu  

4. Wykonanie ekspertyz, wykonanie analiz i dokumentacji projektowej w zakresie 

systemów p. pożarowych, przyzywowych i elektroenergetycznych  ewakuacji dla 

budynku ”A ” i ”C celem dostosowania budynków zbiorowego zamieszkania do 

obowiązujących potrzeb p. pożarowych, przez specjalistę ds. pożarnictwa z 

dostosowaniem  do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa                                               

z uwzględnieniem decyzji Komendanta PSP w Ciechanowie. 

Opracowanie inwentaryzacji aktualnej instalacji elektrycznej,  przeciwpożarowej                    

i odgromowej na budynku A . 

5. Remonty bieżące pokoi mieszkańców wraz z wymianą łóżek, szafek nocnych i szaf 

6. Usługi serwisowe centrali telefonicznej, monitoringu oraz serwera 

7. Wykonanie i montaż drzwi wejściowych 

8. Bieżące przeglądy i dozory systemów p. pożarowych ,wind osobowych, kotłowni 

gazowo-olejowej 

9. Wykonanie centrali energetycznej z wymianą sesji zasilania szafy energetycznej 
dla budynku A i B (wykonanie po awarii) oraz wykonanie instalacji 
przeciwpożarowych wyłączników prądu dla budynków mieszkalnych odział A, B i C 

11. Naprawa samochodów będących w dyspozycji jednostki 

12. Usunięcie awarii elektrycznej oraz naprawa kotła gazowego 

13. Wykonanie projektu przebudowy parteru budynku ”C” z pralnią na WTZ 
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14. Wymiana podłogi z pcv na płytkę w 5 pokojach 

15. Malowanie  pokoi mieszkańców oraz pomieszczeń socjalnych 

16. Bieżące usługi remontowo -montażowe łazienek  i pokoi (wymiana umywalek, 

desek sedesowych, wylewek, węży prysznicowych itp.). 

 
W 2020 roku Dom Pomocy Społecznej otrzymał granty w walce z epidemią Covid -19 

ze środków budżetu państwa oraz  Środków Unii Europejskiej, dotacje na prowadzenie                           

i rozwój Domów Pomocy Społecznej które to środki pozwoliły na dokonanie zakupów 

zabezpieczających środki ochrony osobistej mieszkańców i pracowników celem zwalczania 

skutków pandemii Covid -19 oraz na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla  pracowników. 

W Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 funkcjonują następujące 

działy: Dział Organizacyjny, Dział Finansowo- Księgowy, Dział Administracyjno-Gospodarczy, 

Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny, Dział Żywienia. 

Na czele Domu stoi Dyrektor, który zarządza Domem przy pomocy: Głównego 

Księgowego, Kierowników Działów, pracowników zatrudnionych na samodzielnych 

stanowiskach. 

 Budżet Domu Pomocy Społecznej na 1 stycznia 2020 roku był  

 zatwierdzony w kwocie:                                                                         8.564.007,00 

 

 

  
 W 2020 roku otrzymano dotację celową w wysokości: 

 Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonanie dotacji celowej    

wynosi 100%, co stanowi kwotę :                                                         

            1.370.735,00 
           
            1.370.735,00 

     Stan zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 110 osób,                                     

w przeliczeniu na etaty wynosił 108,75 etatów. Średnia roczna liczba zatrudnionych 

pracowników wynosi 114 osób w przeliczeniu na etaty 112,33. 

Stan na dzień 31.12.2020r. 

Nazwa personelu Zatrudnienie  

w przeliczeniu na osoby 

Zatrudnienie  

w przeliczeniu na etaty 

Administracja  11 10,25 

Personel gosp. i obsługi 18 18,00 

Personel terapeutyczny 11 10,50 

Personel opiekuńczy 70 70 

Razem 110 108,75 
 

 

 
Plan dochodów na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił: 7.536.264,00 
  
Po zmianach dotyczących zwiększeń dochodów z tytułu 
odpłatności mieszkańców za pobyt wynosi: 

7.995.041,00 
  
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonanie dochodów  
wynosi: 8.001.735,96 

       Na kwotę tę składają się:  
- wpłaty Mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy    
  Społecznej   w  wysokości: 7.987.093,18 
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-wpłaty za czynsz mieszkaniowy od lokatorów      
mieszkających w budynkach należących do Domu Pomocy 
Społecznej 

 
 7.617,60 

  
- wpłaty od pracowników korzystających z wyżywienia    
- naliczone odsetki od liczb procentowych   

                   6.058,86 
                     966,32 

 
Wykonane dochody w wysokości 8.001.735,96 zł  zostały odprowadzone  do Starostwa 
Powiatowego w Ciechanowie.  
 

Wykorzystanie budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco: 

           

Budżet po stronie wydatków zrealizowany został zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu,  

opracowany zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych w podziale na dział, rozdział,  

paragraf zgodnie z klasyfikacją budżetową. 

 

Budżet jednostki w 2020 roku wynosił: 9.896.532,01 

Otrzymane środki budżetowe wynoszą: 9.896.532,01 

Wykonane środki budżetowe wynoszą: 9.896.519,00 

Pozostałość niewykorzystanych środków  13,10 

 

Pozostałość w wysokości 13,10 złotych została odprowadzona do Starostwa Powiatowego                    

w Ciechanowie do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Tempo życia, zachodzące przemiany w rodzinie, społeczeństwie, nie najlepsze 

stosunki międzyludzkie, złe warunki mieszkaniowe, a przede wszystkim zdrowotne zmuszają 

ludzi  do podejmowania decyzji o zamieszkaniu w Domu Pomocy Społecznej. w Ciechanowie.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Domu Pomocy Społecznej przebywało 179 mieszkańców,                            

w tym  68 kobiety i  111 mężczyzn.  

Tabela. Dane mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2020r. 

Przedział wiekowy Kobiety Mężczyźni Ogółem 

18 – 39 lat 8 25 33 

40 – 59 lat 16 51 67 

60 – 64 lata 9 13 22 

65 – 74 lat 22 17 39 

75 – 79 lat 0 4 4 

Powyżej 80 lat 13 1 14 

Razem: 68 111 179 

Źródło; Dane DPS 

 Wśród mieszkańców jest: 

- 25 osób przyjętych na starych zasadach, 

- 154 osoby przyjęte na nowych zasadach. 

Ze względu na stopień sprawności fizycznej występują niżej wymienione grupy 

Mieszkańców: 

- osoby leżące      - 7 
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- osoby poruszające się na wózku inwalidzkim  - 10  

- osoby poruszające się przy pomocy balkonika  - 8 

- osoby poruszające się za pomocą kuli   - 2 

- osoby poruszające się za pomocą laski   - 1 

Wśród Mieszkańców Domu 40 osób jest ubezwłasnowolnionych, w tym 29 całkowicie      

i 11 częściowo. 69 mieszkańców jest umieszczonych postanowieniami Sądu.  

 Pokoje mieszkalne i pomieszczenia dodatkowe rozmieszczone są na dwóch 

kondygnacjach w dwóch budynkach oraz parterowym pawilonie. Poruszanie się między 

piętrami zapewnia winda osobowa. W Domu znajdują się następujące pomieszczenia 

ogólnego użytku: 

1. Pokój dziennego pobytu        - 2  

2. Jadalnia          - 2   

3. Dyżurki                                              - 4 /w tym 1 gabinet doraźnej pomocy medycznej/ 

4. Pomieszczenia do terapii        - 4  

5. Pomieszczenia do rehabilitacji       - 1  

6. Pomieszczenie instruktorów k.o.             - 1 

7. Palarnie             - 3 

8. Pokój gościnny           - 3  

9. Kaplica modlitewna          - 1 

10. Kuchnia główna                                            -1 

11. Kuchenki pomocnicze           - 6  

12. Pomieszczenie do prania i suszenia            - 1 

13. Pracownia komputerowa       - 1  w tym:( 10 -stanowisk komputerowych) 

14. Pokój adaptacyjny              - 1 

15. Aneksy wypoczynkowe            - 7 

16. Świetlica           - 2 

17. Biblioteka z czytelnią         - 1 

18. Gabinet fryzjerski                      - 1 

19. Pomieszczenie do izolacji       - 1 

20. Szatnie dla personelu        - 2 

21. Pokój psychologa          - 1 

22. Pokoje socjalne                                    - 2 

23. Pokój kierownika działu opiek. terap.           - 1 

W pomieszczeniach  znajduje się sygnalizacja przyzywową i czujniki przeciwpożarowe. 

Dom Pomocy Społecznej pozbawiony jest barier architektonicznych, wyposażony jest również 

w podjazdy dla osób niepełnosprawnych. 

Mieszkańcy rozlokowani są w następujących pokojach: 

Budynek A 

- 22 pokoje 1 osobowe – mieszka w nich 22 mieszkańców, 

- 21 pokoi 2 osobowych – mieszka w nich 42 mieszkańców, 

- 14 pokoi 3 osobowych – mieszka w nich 35 mieszkańców. 

Razem w budynku A znajduje się 57 pokoi, w których mieszka 99 mieszkańców. 

 

Budynek B 

- 12 pokoi 1 osobowych – mieszka w nich 12 mieszkańców, 

- 9  pokoi 2 osobowych -  mieszka w nich 18 mieszkańców. 

Razem w budynku B znajduje się 21 pokoi, w których mieszka 30 mieszkańców. 
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Budynek C 

- 4 pokoje 1 osobowe     - mieszka w nich 4 mieszkańców, 

- 19 pokoi 2 osobowych - mieszka w nich 38 mieszkańców, 

- 4 pokoje 3 osobowe     - mieszka w nich 8 mieszkańców. 

Razem w budynku C znajduje się 27 pokoi, w których mieszka 50 mieszkańców. 

 

Pomieszczenia mieszkalne wyposażone są w zestaw mebli tj. tapczany jednoosobowe, 

wersalki, łóżka, szafki nocne, komody, stoliki RTV stoły, krzesła, fotele, wykładziny podłogowe, 

dywany, chodniki, firanki i zasłony, żyrandole, szafy ubraniowe, lustra, radia, głośniki,                            

w większości telewizory, lampki nocne, obrazy, portrety, kwiaty oraz pamiątki osobiste 

mieszkańców, np. zdjęcia rodzinne. Kolorystyka wyposażenia pokoi jest zróżnicowana. Drzwi 

pokojowe pełne zamykane na klucz. Zamki w drzwiach umożliwiają wejście do pokoi                               

z zewnątrz mimo zamknięcia od środka, co sprzyja większemu bezpieczeństwu, ponieważ                   

w groźnych sytuacjach personel ma możliwość wejścia do pokoju i udzielenia pomocy 

mieszkańcowi. 

Mieszkańcy mogą posiadać własne meble, telewizory, radia  oraz drobny sprzęt                         

i przedmioty.  

Dom posiada własną kuchnię wraz z zapleczem kuchennym. Mieszkańcy mają 

zapewnione trzy posiłki dziennie:  

 

Śniadanie 8,00 do 10,00 

Obiad 12,00 do 14,00 

Kolacja 18,00 do 20,00 

 

Czas wydawania poszczególnych posiłków wynosi 2 godziny i jest zgodny                                   

z obowiązującym standardem.  Jadłospis ustala się w systemie dekadowym  we współpracy                     

z Radą Mieszkańców z uwzględnieniem diet zalecanych przez lekarza tj. : 

- dieta wysokobiałkowa, 

- dieta cukrzycowa,  

- dieta lekkostrawna. 

Jadłospisy zatwierdza Dyrektor. Mieszkańcy sami podejmują decyzję, gdzie chcą 

spożywać posiłki – w jadalniach czy  w swoich pokojach. 

Ze względu na stan zdrowia niektórych mieszkańców część posiłków zostaje podana 

w formie mocno rozdrobnionej.  

Dodatkowo mieszkańcy mają do dyspozycji podstawowe produkty żywnościowe                      

tj. pieczywo, masło, dżem, herbata, itp. Powyższe produkty dostępne są w kuchenkach 

oddziałowych, do których mieszkaniec ma dostęp całą dobę.  

Utrzymaniem należytej czystości i estetyki w pomieszczeniach mieszkalnych, 

higieniczno-sanitarnych i ogólnodostępnych Domu zajmuje się personel opiekuńczy – 

pokojowe i opiekunki. Wszystkie pomieszczenia sprzątane są przynajmniej raz dziennie oraz 

w zależności od potrzeb. Mieszkańcy mają zapewnione  ręczniki  i pościel, które zmieniane są 

w razie konieczności, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień – ręczniki i raz na dwa tygodnie – 

pościel. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco i prane w pralni mieszczącej się 

na terenie Domu. Wszystkie te działania wpływają na to, że pomieszczenia są wolne od 

przykrych zapachów. 

Personel opiekuńczy udziela pomocy mieszkańcom w wykonywaniu podstawowych 

czynności życiowych przy uwzględnieniu ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz 
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indywidualnych potrzeb i możliwości. Usługi te obejmują między innymi: karmienie, pojenie, 

ubieranie, zapewnienie higieny osobistej (kąpiele, golenie, obcinanie paznokci, zmiana 

pieluchomajtek, czesanie, zmiana pościeli itp.), pomoc w przemieszczaniu się – dotyczy                        

to  w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, bądź z wadami wzroku. 

Opiekę i pomoc w ciągu dnia zapewniają też pracownicy wchodzący w skład zespołu 

opiekuńczo-terapeutycznego, a mianowicie: 

-  instruktor terapii zajęciowej – zagospodarowanie czasu wolnego poprzez  

   prowadzenie różnych form terapii, 

-   fizjoterapeuta – prowadzenie ćwiczeń fizycznych i rehabilitacyjnych, 

-   instruktor k.o. – zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację różnego  

    rodzaju  zajęć  kulturalno- rekreacyjnych.  

Przed przyjęciem osoby do Domu Pomocy Społecznej pracownik socjalny 

przeprowadza u danej osoby wywiad środowiskowy oraz udziela wyczerpujących informacji    

o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania tut. Domu. Każda nowoprzybyła osoba jest 

przyjmowana przez pracownika socjalnego, który informuje ją o prawach i obowiązkach jako 

mieszkańca. Zapoznaje on nowego mieszkańca  z Regulaminem Mieszkańców, zachęca do 

udziału we wszystkich formach aktywności proponowanych przez personel. Proponuje pomoc 

w utrzymaniu kontaktów z rodziną i stara się je umocnić. Pracownicy socjalni organizują też 

wyjazdy do rodziny po ich wcześniejszym uzgodnieniu, pomagają w kontaktach 

telefonicznych, w załatwianiu spraw urzędowych dotyczących mieszkańców. Towarzyszą 

mieszkańcom   w wyjazdach do sądów i na komisje lekarskie. Pracownik socjalny pomaga też 

mieszkańcom w realizacji wniosków na indywidualny sprzęt inwalidzki oraz dokonywaniu 

zakupów, odwiedza mieszkańca w szpitalu. 

Nad prawidłową i fachową opieką w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych 

czuwa przeszkolona kadra pracowników.  Opiekunowie i pokojowe wspierane są profesjonalną 

pomocą pielęgniarek. Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze skupiają się na utrzymaniu zdrowia 

mieszkańców, podtrzymania ich sprawności i pomocy w realizacji potrzeb. Zapewnienie 

odpowiedniej czystości i zasad pielęgnacji pozwala na uniknięcie dodatkowych problemów ze 

zdrowiem, dodatkowo wprowadza w opiece nad mieszkańcami tzw. rytm dzienny. Daje on nie 

tylko poczucie komfortu, ale także wdraża mieszkańców do dbania o własny wygląd i o higienę 

osobistą. Całodobowa opieka opiekunów i pielęgniarek, obok czynności ściśle 

pielęgnacyjnych, skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom, opieki                                 

w sytuacjach nagłych bądź kryzysowych, kiedy stan zdrowia mieszkańca wymaga podjęcia 

dodatkowych czynności. 

Personel opiekuńczy ukierunkowany jest na zapewnienie potrzeb 

biopsychospołecznych naszych mieszkańców. Czas pandemii niesie wiele wyzwań                           

w codziennej praktyce opiekuńczej i pielęgnacyjnej. Ryzyko związane z bezpośrednią pracą 

przy mieszkańcu pozytywnym, obawa przed zakażeniem siebie oraz rodziny, poczucie 

bezradności to jedne z licznych elementów, z którymi zmierzył się personel ze względu na 

koronawirusa. Pracownicy musieli przystosować się do pracy w specyficznych warunkach,         

w reżimie sanitarnym, w dodatkowym „umundurowaniu” – kombinezonów ochronnych                           

i dodatkowych środków ochrony indywidualnej.   

Dom pomaga mieszkańcom w stałym dostępie do świadczeń zdrowotnych.  Do lekarza, 

na specjalistyczne konsultacje i do szpitali  mieszkańcy są dowożeni  samochodami  Domu. 

W ramach NFZ, w oparciu o wnioski wystawione przez lekarza POZ i lekarzy specjalistów, 

realizowane są  wnioski  na zakup pieluchomajtek i innych środków pomocniczych oraz sprzętu 

rehabilitacyjnego. 
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Opiekę medyczną nad mieszkańcami oprócz lekarzy rodzinnych codziennie                             

w systemie dwunastogodzinnym sprawują pielęgniarki, wykonujące mieszkańcom zlecone 

przez lekarzy zabiegi tj. opatrunki, zakraplanie kropli do oczu i uszu, pomiar poziomu glukozy 

we krwi, iniekcje, pobrania materiału diagnostycznego  do badań laboratoryjnych, podawanie 

leków doustnych, pomiar podstawowych parametrów życiowych, rejestracja i koordynacja 

wyjazdów do specjalistów, profilaktyka przeciwodleżynowa, zindywidualizowana higiena 

osobista – potrzeby mieszkańców w zakresie świadczeń pielęgniarskich są zaliczane do 

standardu podstawowych usług. W okresie pandemii na porządku dziennym pielęgniarki 

podłączały kroplówki i tlen  oraz utrzymywały stały kontakt z lekarzami rodzinnymi w celu 

skutecznej terapii lekami.  

W okresie pandemii koronawirusa w naszym Domu wprowadzono środki 

bezpieczeństwa mające na celu eliminację potencjalnych dróg pojawienia się                                          

i rozprzestrzeniania wirusa SARS CoV -2 takie, jak: zakaz opuszczania terenu Domu przez 

mieszkańców bez opieki, edukacja na temat sytuacji epidemiologicznej oraz stosowania 

procedur i wytycznych sanitarnych, dezynfekcje klamek, poręczy i pomieszczeń. Od dnia  28 

września 2020 r. został wprowadzony zakaz odwiedzin – mieszkańcy komunikują się z bliskim 

telefonicznie bądź korzystając z nowoczesnych komunikatorów w działającej na terenie Domu 

pracowni komputerowej. Na bieżąco prowadzone są rozmowy dotyczące konieczności 

przestrzegania reżimu sanitarnego oraz wydawane maseczki, przyłbice i rękawiczki nitrylowe. 

Dom Pomocy Społecznej w momencie pojawienia się pierwszych chorych na COVID-19 

odizolował tych mieszkańców na oddziale B (tworząc izolatorium) na okres zgodny                                  

z zaleceniem służb sanitarnych. Wprowadzono ograniczenie liczby personelu mającego 

bezpośredni kontakt z mieszkańcami odizolowanymi. U wszystkich pracowników                                      

i mieszkańców przeprowadzono przesiewowe testy na obecność koronawirusa. Codziennie 

dokonywany jest pomiar temperatury ciała. W trakcie pracy personel jest zobowiązany do 

zachowania ścisłego reżimu sanitarnego.  

Dom posiada książkę skarg i wniosków, która prowadzona jest przez kierownika działu 

opiekuńczo-terapeutycznego. W 2020 roku zarejestrowano 8 skarg i wniosków, które dotyczyły 

przede wszystkim konfliktów między mieszkańcami, wykonania usług przez personel, 

funkcjonowania DPS i zmiany pokoju. Wszelkie skargi i wnioski są rozpatrywane niezwłocznie, 

zgodnie z obowiązującą w DPS procedurą.  

W DPS funkcjonuje Rada Mieszkańców. Wybory do Rady Mieszkańców odbywają się 

co dwa lata. Ostatnie wybory miały miejsce 26 września 2019 r. Wydzielono cztery sekcje                           

( kulturalną, socjalno - bytowa, religijną i żywieniową) w skład każdej sekcji  wchodzi po trzech 

członków. Pracami Rady kieruje przewodniczący. Do zadań Rady należy czuwanie nad 

zaspokajaniem przez Dom potrzeb socjalnych, zdrowotnych, społecznych i religijnych oraz 

przestrzeganie praw i obowiązków mieszkańców ujętych w Regulaminie Mieszkańców. Udział 

Rady w praktyce przejawia się w opiniowaniu jadłospisów oraz zgłaszaniu sugestii przy ich 

układaniu, współdecydowaniu  o obchodach uroczystości w Domu, propozycjach wycieczek 

oraz pomocy przy rozwiązywaniu pojawiających się konfliktów między mieszkańcami. W 

sprawach ważnych dla ogółu mieszkańców, organizowane są spotkania Rady z Dyrektorem 

Domu. Przedmiotem spotkań było omówienie spraw porządkowych, organizacyjnych, w tym 

dot. udziału mieszkańców  w uroczystościach na terenie Domu i poza nim, dyskusja nad 

harmonogramem zajęć terapeutycznych, sprawy dotyczących codziennego funkcjonowania 

Domu. 

 W DPS został powołany zarządzeniem  Nr 30/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. Zespół 

Opiekuńczo-Terapeutyczny. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie.     
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Do zadań zespołu należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia 

mieszkańców oraz wspólna  z mieszkańcami ich realizacja, aktualizowanie   i modyfikowanie.       

Indywidualny plan wsparcia zawiera szczegółowe informacje na temat funkcjonowania 

danego mieszkańca. Dokumentowane działania personelu odnoszą się do zaplanowanych 

celów, które są modyfikowane w zależności od zmieniającego się stanu mieszkańca oraz jego 

sytuacji życiowej. Indywidualne plany wsparcia zawierają ocenę samodzielności 

mieszkańców, ich preferencji w zakresie form aktywności, zainteresowań i możliwości oraz 

tworzone są, w miarę możliwości, przy współudziale mieszkańca. Modyfikowanie IPW odbywa 

się nie rzadziej niż raz na rok. 

Mieszkańcy DPS w Ciechanowie pozostają pod opieką sześciu niepublicznych 

zakładów opieki zdrowotnej (Vita Med. -29, Medicus -68, Puls -18, Rodzina -11, Esculap -53). 

Wizyty lekarskie realizowane są na zasadach ogólnych, wynikających z powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego. W 2020 roku. mieszkańcy korzystali również z n/w konsultacji 

lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych odbywającymi się zgodnie z potrzebami 

mieszkańców i na zlecenie lekarza rodzinnego, który wystawia na nie skierowania: 

 
Tabela. Dane  o korzystaniu przez mieszkańców DPS w Ciechanowie z  konsultacji  

             lekarzy specjalistów. 

 

Specjalista 01.01 – 31.12. 2020 r. 

Kardiolog 3 

Neurolog 11 

Stomatolog 67 

Chirurg 27 

Nefrolog 8 

Onkolog 20 

Ortopeda 26 

Okulista 13 

Chirurg naczyniowy 2 

Protetyk 5 

Laryngolog 15 

Gastrolog 3 

Ginekolog 7 

Dermatolog 4 

    Pulmonolog 15 

Diabetolog 7 

Hepatolog 3 

Urolog 6 

Poradnia sutka 3 

Anestezjolog 3 

Alergolog 2 

Reumatolog 1 

Fizjoterapeuta 1 

Rehabilitacja 1 x 10 zabiegów 

Hematolog 1 

Okulista prac.laserowa 4 
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Holter 3 

USG 11 

Mammografia 9 

Badanie słuchu 4 

Echo serca 2 

Rtg 16 

EKG 5 

Tomografia komputerowa 8 

Gastroskopia 2 

Kolonoskopia 2 

Spirometria 4 

Kontrola stymulatora 2 

Rezonans Magnetyczny 1 

Testy wziewne 3 

  Źródło; Dane DPS 

Mieszkańcy naszego Domu zarejestrowani są w Poradni Zdrowia Psychicznego  

Polikliniki MSWiA   w Ciechanowie,  ul. Mickiewicza 8 i pozostają pod opieką lekarza 

psychiatry, który raz w tygodniu  wykonuje usługi medyczne w gabinecie medycznej pomocy 

doraźnej na terenie DPS. Lekarz dokonuje diagnozy stanu zdrowia, udziela porad lekarskich, 

przeprowadza badania stanu zdrowia psychicznego i na tej podstawie wydaje opinie                               

i orzeczenia oraz świadczy inne usługi wchodzące w zakres kompetencji psychiatry. 

Mieszkańcy są poddawani okresowym badaniom stanu zdrowia psychicznego przez lekarza 

psychiatrę co najmniej raz na dwa miesiące, bądź częściej jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

Lekarz psychiatra na podstawie analizy dotychczasowego przebiegu leczenia                                               

i funkcjonowania osób  przebywających w tut. Domu wydaje opinię w zakresie uzasadniającym 

dalszy pobyt tych osób w Domu Pomocy Społecznej. W ubiegłym roku odbyło się 920 

konsultacji psychiatrycznych. 

W ramach konsultacji specjalistycznych w 2020 roku Mieszkańcy byli wożeni na wizyty 

do poradni specjalistycznych poza Ciechanowem: 

- Warszawa, ul. Szaserów / dermatolog/  -          6 

- Warszawa, ul. Szaserów / tomografia komp./ - 3 

- Warszawa, ul. Rentgena    - 1 

- Warszawa, Centrum Stomatologii   - 2 

Dom pomaga mieszkańcom w stałym dostępie do świadczeń zdrowotnych.  Do lekarza, 

na specjalistyczne konsultacje i do szpitali  mieszkańcy są dowożeni  samochodami  Domu.  

W ramach NFZ, w oparciu o wnioski wystawione przez lekarza POZ i lekarzy 

specjalistów, realizowane są  wnioski  na zakup pieluchomajtek i innych środków 

pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. 

Opiekę medyczną nad mieszkańcami oprócz lekarzy rodzinnych codziennie                              

w systemie dwunastogodzinnym sprawują pielęgniarki, wykonujące mieszkańcom zlecone 

przez lekarzy zabiegi tj. opatrunki, zakraplanie kropli do oczu i uszu, pomiar poziomu glukozy 

we krwi, iniekcje, pobrania materiału diagnostycznego  do badań laboratoryjnych, podawanie 



86 

 

leków doustnych, pomiar podstawowych parametrów życiowych, rejestracja i koordynacja 

wyjazdów do specjalistów, profilaktyka przeciwodleżynowa, zindywidualizowana higiena 

osobista – potrzeby mieszkańców w zakresie świadczeń pielęgniarskich są zaliczane do 

standardu podstawowych usług. 

Mieszkańcy DPS  korzystają również z rehabilitacji. Rehabilitacja to usprawnianie                      

i przystosowanie za pomocą ćwiczeń ruchowych  i zabiegów fizykalnych do utrzymania 

sprawności ruchowej. Celem prowadzonej rehabilitacji jest zachowanie sprawności i kondycji 

fizycznej. Rehabilitacja jest zorganizowanym i przemyślanym procesem leczenia, 

usprawniania, nauczania i przystosowania do prawidłowego funkcjonowania. Mieszkańcy, 

którzy na skutek choroby, urazu, wad wrodzonych czy nabytych utracili zdrowie, poddawani 

są określonym zabiegom rehabilitacyjnym.  Zabiegi określane i zlecane są przez fizjoterapeutę 

na wewnętrznym zleceniu „Planowanie i prowadzenie rehabilitacji w Domu Pomocy 

Społecznej”. W DPS na stanowisku fizjoterapeuty zatrudnione są dwie osoby, które posiadają 

wymagane kwalifikacje /1 osoba studia magisterskie, 1 osoba licencjat na kierunku fizjoterapia 

Olsztyńskiej Szkoły Wyższej/. W sytuacjach zlecenia zabiegów rehabilitacyjnych 

wymagających bardziej skomplikowanych urządzeń mieszkańcy są rejestrowani w poradniach 

rehabilitacyjnych i dowożeni na zabiegi samochodem Domu Pomocy Społecznej. W 2020r. 

jedna  mieszkanka korzystała z zabiegów rehabilitacyjnych / cykl 2 tygodniowy /,w poradni 

rehabilitacyjnej Arnica w Ciechanowie. 

Ponadto prowadzona jest poranna gimnastyka kondycyjna a osoby leżące objęte są 

indywidualną profilaktyką przeciwodleżynową, mającą na celu niedopuszczenia do 

wytworzenia się zrostów, przykurczy, zaników mięśni, ułatwiającą krążenie krwi i zachowanie 

pamięci ruchowej. Mieszkańcy DPS korzystający z zabiegów rehabilitacyjnych są po: udarach, 

wylewach, zawałach mięśnia sercowego, z astmą, po złamaniach i amputacjach kończyn, 

osłabieni oraz chodzący, którzy chętnie poprawiają swoją kondycję fizyczną.  

 Z niżej wymienionych zabiegów korzystało łącznie 144 mieszkańców. 

 
 Tabela. Wykaz zabiegów z których w 2020 roku korzystali mieszkańcy DPS  
  w   Ciechanowie 

Zabieg 01.01 – 31.12.2020 r. 

UGUL 120 

Bloczek 644 

Rotor kkg 620 

Rotor kkd 768 

Ergonometr 719 

Atlas 209 

Masaże 56 

Kontrola masy ciała 20 

Pionizacja 319 

Lampa solux 52 

Bieżnia  180 
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Do zabiegów rehabilitacyjnych wykorzystywany był następujący sprzęt: przyrząd do ćwiczeń 

nadgarstka i przedramienia, lampa solux, parapodium, rotor do kończyn dolnych i górnych, 

uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego (UGUL), kozetka, rower rehabilitacyjny, piłka 

gimnastyczna, atlas, łóżko pionizacyjne. 

 Skutki związane z Covid -19 mają negatywny wpływ na mieszkańców  Domu, ważną 

rolę w tym okresie pełnił psycholog, który poprzez rozmowy indywidualne dawał poczucie 

bezpieczeństwa w tym trudnym okresie dla mieszkańców. 

 Psycholog dokonuje oceny stanu nowo przybyłego mieszkańca, jego motywacji do 

współpracy i możliwości. Mieszkańcy mają możliwość udziału w zajęciach  grupowych - zajęcia 

relaksacyjne, których celem jest opanowanie wegetatywnych objawów lęku i uzyskanie 

odprężenia psychicznego. Techniki relaksacyjne pomagają zredukować stres i uzyskać 

przekonanie o możliwości zapanowania nad tymi reakcjami własnego organizmu. Prowadzona 

psychoedukacja ma na celu dostarczenie mieszkańcom  informacji na temat choroby, 

objawów, mechanizmów powstawania, sposobów, zalet i wad leczenia farmakologicznego 

oraz dostępnych form terapii i psychoterapii. Celem psychoedukacji jest lepsze zrozumienie 

przez mieszkańca własnego stanu zdrowia psychicznego, zwiększenia zaangażowania                      

w proces leczenia, przekonywanie do sensu stosowania się do zaleceń lekarskich. 

Wzmacniane są też mocne strony mieszkańca i jego własne zasoby w radzeniu sobie                          

z chorobą, podwyższa się jego dobrostan w długiej perspektywie czasowej. Prowadzona jest 

grupa wsparcia dla mieszkańców, której celem jest wsparcie w pokonywaniu trudności dnia 

codziennego, radzenia sobie z ograniczeniami  i chorobą. Zajęcia indywidualne mają na celu 

rehabilitację pamięci, orientacji, myślenia, funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych. 

Zadaniem psychologa jest w pierwszej kolejności zbudowanie pozytywnego kontaktu 

terapeutycznego z podopiecznym oraz szeroko pojmowana diagnostyka mająca na celu 

poznanie indywidualnych potrzeb, możliwości, predyspozycji i zainteresowań podopiecznego 

oraz zakresu wymaganej pomocy czy wsparcia. Sprawni mieszkańcy mają możliwość rozmów 

indywidualnych w gabinecie psychologa. Osoby leżące odwiedzane są w pokojach. 

Psycholog pomaga też w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, kształtuje umiejętności 

radzenia sobie z problemami dnia codziennego. Mieszkańcy ukierunkowywani są na 

rozważanie różnych problemów i poszukiwanie rozwiązań. 

Z zajęć grupowych z psychologiem korzysta 99 mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy 

korzystają z indywidualnych spotkań z psychologiem według sygnalizowanych potrzeb. 

 Terapia zajęciowa, to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć     

i prac dobranych w taki sposób, żeby  miały wartość kształcącą, wychowawczą oraz leczniczą. 

Najnowsze koncepcje leczenia zakładają aby osoby dotknięte schorzeniem nie pozostawały 

przez dłuższy czas bezczynnie. Możliwie jak najwcześniej wprowadza się czynne zajęcia. 

Przez odpowiednio dobraną i prowadzoną pracę u człowieka dotkniętego chorobą łatwiej 

dochodzi do akceptacji schorzenia. Mieszkaniec uczy się brania udziału  w nowych warunkach 

życia wynikających z choroby. Dla wielu mieszkańców sam fakt możliwości wykonywania przez 

nich określonej pracy czy uczestnictwa w zajęciach terapii zajęciowej ma duże znaczenie, 

podnosi bowiem ich wartość jako jednostki społecznej, otwiera nowe możliwości rozwoju                     

i samorealizacji w pracy twórczej. W pracowniach terapii zajęciowej mieszkańcy inspirowani 

są do podejmowania amatorskiej działalności twórczej, spędzają czas w sposób aktywny. 

Rozwijają  indywidualne zainteresowania i umiejętności. Uczymy naszych mieszkańców 

nowych czynności i umiejętności pozwalających konstruktywnie zagospodarować czas. 

Staramy się wprowadzać nowe zajęcia i uatrakcyjniać dotychczasowe. 

W pracowniach terapii zajęciowej mieszkańcy wykonywali następujące prace 

manualne: - kompozycje kwiatowe z żywych i sztucznych kwiatów - 10 mieszkańców,  rzeźba 
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– masa solna, gips, powertex - 13 mieszkańców,  kwiaty z bibuły, foarmiranu, krepiny                                   

-  8 mieszkańców,  rysunek- 37 mieszkańców,  witraż -  2 mieszkańców,  elementy                                           

z papieroplastyki - 23 mieszkańców,  stroiki świąteczne - 15 mieszkańców,  kartki świąteczne 

-  8 mieszkańców,  malarstwo - 28 mieszkańców,  oprawa obrazów  -  5 mieszkańców,  

wypalanie  - 3 mieszkańców, haft /krzyżykowy, płaski/ - 3 mieszkańców,  prace w drewnie                          

- 7 mieszkańców,  florystyka / wiązanki/  - 5 mieszkańców,  origami  - 5 mieszkańców,  

modelarstwo - 8 mieszkańców,  szydełkowanie - 2 mieszkańców, - roboty na drutach                         

- 2 mieszkańców,  zajęcia kulinarne - 15 mieszkańców,  silwoterapia - 90 mieszkańców. 

Ogółem w zajęciach manualnych bierze udział około 85 mieszkańców. 

Mieszkańcy, którzy mają mniejszą sprawność manualną wykonywali proste prace typu: 

klejenie, cięcie, prucie swetrów, zwijanie włóczki /30 osób/. Pięcioosobowa grupa  

mieszkańców wraz z instruktorem terapii zajęciowej dokonuje napraw i konserwacji 

indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego – wózki, balkoniki oraz rowery. 

Dwudziestoosobowa grupa mieszkańców w ramach ergoterapii uczestniczy w pracach 

porządkowych na rzecz naszego Domu – zamiatanie, grabienie liści, nasadzenia krzewów                     

i drzewek, prace na grobach zmarłych mieszkańców. 

W ramach terapii prowadzone są również treningi umiejętności społecznych, które 

obejmują treningi umiejętności praktycznych / zajęcia kulinarne – 10-15 osób, zajęcia 

krawieckie- 18 osób,/ podstawowych umiejętności społecznych oraz trening rozwiązywania 

sytuacji trudnych oraz trening gospodarowania środkami finansowym. 

W ramach aktywizacji mieszkańców podejmowane są różne działania kulturalno- 

rekreacyjne. Organizowane są zajęcia sportowe / pobliska siłownia na wolnym powietrzu/, 

wyjścia w sezonie letnim na pobliskie kąpielisko KRUBIN. Mieszkańcy mogą korzystać ze 

sprzętu do gry w tenisa stołowego, piłkarzyki, piłkę nożną i siatkową – ok. 20 mieszkańców.  

 Organizowane są zabawy taneczne, wycieczki i imprezy integracyjne. Zatrudnieni 

instruktorzy kulturalno-oświatowi prowadzą zajęcia świetlicowe, projekcje filmów, rozgrywki                  

w karty, warcaby, spotkania kultury żywego słowa. Zespół FERAJNA liczący ok. 10 osób 

przygotowuje montaże słowno-muzyczne mające uświetnić różnego rodzaju uroczystości, 

święta, itp.   

Mieszkańcy korzystają z pracowni komputerowej z dziesięcioma stanowiskami 

komputerowymi, w której odbywają się różnego rodzaju zajęcia multimedialne /projekcje 

tematyczne filmów, karaoke, muzykoterapia, nauka obsługi komputera, itp./,  w których bierze 

udział 82 osoby tygodniowo. 

Dla mieszkańców, którzy wolą spędzać czas w zaciszu własnego pokoju dostępna 

jest biblioteka, w której każdy może znaleźć  książki najbardziej odpowiadające jego 

zamiłowaniom, począwszy od książek przygodowych poprzez kryminały, romanse, książki 

historyczne, dokumentalne a na naukowych skończywszy. Ponadto, instruktorzy k.o. lub 

terapii zajęciowej Domu wypożyczają mieszkańcom książki z Biblioteki Powiatowej                                

w Ciechanowie. Na potrzeby mieszkańców kupowany jest 1 egz. „Tygodnika 

Ciechanowskiego.  Ponadto, mieszkańcy korzystają z bezpłatnej prasy regionalnej oraz prasy 

kolorowej przynoszonej przez pracowników. Część mieszkańców korzysta z wersji online 

prasy, która jest dostępna w pracowni komputerowej.   

W naszym Domu prowadzone są też zajęcia muzyczne mające na celu:  

kształtowanie kultury estetycznej poprzez muzykę,  rozwijanie wrażliwości emocjonalnej   

i duchowej, rozwijanie umiejętności reagowania na piękno, tworzenie więzi i przyjaźni                   

w grupie, obniżanie napięcia psychicznego podczas  słuchania, relaksacja przy muzyce, 

obniżanie negatywnych emocji, rozbudzanie zainteresowań.  
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Stosowano następujące metody i formy zajęć muzycznych: słuchanie muzyki 

klasycznej, ludowej, kościelnej, nauka i śpiewanie piosenek różnotematycznych,  nauka               

i śpiewanie pieśni kościelnych,  rozmowy na temat muzyki, znanych kompozytorów,  

wspólne biesiadowanie,  uroczyste obchody imienin i urodzin,  uczestnictwo w imprezach 

okolicznościowych. 

W zajęciach muzycznych brało udział 58 osób. 

  Prowadzono następujące zajęcia kulturalno-oświatowe: biblioterapia - 38 osób, 

zajęcia fotograficzne- 4 osoby, zajęcia świetlicowe - 39 osób, zajęcia recytatorskie                            

- 6 osób. 

Dom umożliwia swoim mieszkańcom zaspokojenie potrzeb religijnych. Opiekę 

duszpasterską zapewnia  ksiądz kapelan, zatrudniony na 1/2  etatu.  Msze św. odprawiane są 

w kaplicy Domu od poniedziałku do soboty o godzinie 730, a w niedzielę o 900. Osoby leżące 

odwiedzane są przez kapłana raz w tygodniu (niedziela) oraz na każde życzenie mieszkańca. 

W każdy pierwszy piątek miesiąca kapłan udziela mieszkańcom sakramentu pokuty i komunii.  

Mieszkańcy uczestniczą też w mszach i obrzędach religijnych w pobliskim kościele. 

Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 jest Domem otwartym. Rodziny 

oraz znajomi mogą odwiedzać mieszkańców od godziny 6.00 do godziny 22. każdego dnia 

tygodnia. Dom zapewnia mieszkańcom i umożliwia kontakty z rodzinami i osobami bliskimi. 

Ustalono, że mieszkańcy z rodzinami spotykają się w pokojach mieszkalnych lub pokojach 

dziennego pobytu.  

Utrzymywanie kontaktów z rodziną przybiera również formy pośrednie – telefony i listy. 

Wszyscy mieszkańcy mogą korzystać  z aparatów telefonicznych znajdujących się                                  

w dyżurkach pielęgniarskich oraz w pokojach pracowników socjalnych. W przypadku kontaktu 

listownego mieszkańcy sami wysyłają listy lub proszą o jego wysłanie pracownika socjalnego 

lub pracownika pierwszego kontaktu.  

Regularny kontakt z rodziną utrzymuje 49 mieszkańców, kontakty sporadyczne  

utrzymuje 44 mieszkańców, mieszkańców samotnych jest 86. Mieszkańcy wyjeżdżają na 

urlopy.  

Wizyty gości odwiedzających mieszkańców są odnotowywane w kontrolce 

indywidualnej dla każdego mieszkańca znajdującej się na oddziale, na którym mieszka 

podopieczny. W ramach umacniania więzi rodzinnych zabieramy naszych mieszkańców 

samochodem służbowym - przy okazji wyjazdu do Sądu bądź do lekarza poza Ciechanowem 

– w odwiedziny do rodziny. 

W związku z trwająca od marca 2020 roku pandemią koronawirusa zmieniły się zasady 

organizacji zajęć terapeutycznych. Mieszkańcy mieli zapewnione zajęcia, ale ze zredukowaną 

liczbą uczestników i w podziale na oddziały. Organizowane były liczne zajęcia konstruktywne 

umożliwiające samorealizację i rozwój zainteresowań, aktywności z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. W sezonie wiosenno- letnim i jesiennym dużo zajęć organizowanych było na 

wolnym powietrzu. W spotkaniach i imprezach kulturalnych uczestniczyły mniejsze grupy 

mieszkańców. Działania personelu terapeutycznego skupiały się na kontakcie mającym na 

celu indywidualne wsparcie, które pomaga przezwyciężyć poczucie izolacji i odosobnieni, 

które wymuszała od mieszkańców pandemia  

Dom spełnia standardy zatrudnienia wynikające z Rozporządzenia Ministra  Pracy                          

i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej /tekst 

jednolity Dz.U. 2018 poz. 734/ uzyskując wskaźnik zatrudnienia  w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca. 
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Dodatkowym wsparciem w realizacji działań na rzecz mieszkańców dla personelu  są 

studenci Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie – Wydziału Pielęgniarskiego oraz 

Wydziału Pracy Socjalnej, odbywający praktyki w naszym Domu oraz wolontariusze. 

   Praca w Domu Pomocy Społecznej jest wyjątkowa, wymagająca od osób 

zatrudnionych w tej instytucji nieograniczonych zasobów empatii, zrozumienia, cierpliwości 

oraz wysokiej kultury osobistej. Niejednokrotnie jest to praca ciężka fizycznie, obligująca do 

ogromnego opanowania i odporności psychicznej. W celu pogłębiania wiedzy na temat wagi 

wykonywanego zawodu organizowane są szkolenia wewnętrzne, na których omawia się 

problemy związane z funkcjonowaniem Domu, zwracając szczególną uwagę na kontakty 

interpersonalne, tworzenie właściwej atmosfery wśród mieszkańców oraz należyte podejście 

do problemów z jakimi borykają się mieszkańcy.  

Każdy pracownik posiada zakres czynności, modyfikowany w zależności od potrzeb                     

i warunków, z którym jest zapoznawany i którego zobowiązuje się przestrzegać.  

Praca personelu podlega bieżącej ocenie szczególnie w zakresie jakości wykonywanych 

usług, stosunku do mieszkańców, odwiedzających i współpracowników, dyspozycyjności                       

i innowacyjności. Personelowi zatrudnionemu w DPS zapewnia się dogodne warunki pracy, 

pozwalające na właściwe wykonywanie zadań zleconych, są to między innymi: podnośniki   

oraz  odzież ochronną i roboczą, zgodnie z określonymi normami.  

Pracownicy DPS systematycznie podnoszą swoje kompetencje zawodowe  poprzez 

szkolenia specjalistyczne i tematyczne, doskonalą swoje umiejętności zawodowe, 

zaznajamiają się z nowoczesnymi metodami i technikami pracy na szkoleniach wewnętrznych 

i zewnętrznych. 

Każdy nowo przyjęty pracownik zostaje przeszkolony w zakresie BHP, p.poż, oraz 

zaznajomiony z procedurami dotyczącymi  funkcjonowania Domu. 

 

4. Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie, ul. Świętochowskiego 8, 06-400 

Ciechanów. 

 

Funkcjonujący na terenie powiatu Ośrodek Wsparcia ma siedzibę w Ciechanowie                        

i jest placówką pobytu dziennego. Obejmuje swoim zasięgiem powiat ciechanowski                                     

i przeznaczony jest dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Celem Ośrodka 

jest organizowanie oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub 

niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w życiu codziennym. Ma on także 

kształtować właściwe postawy społeczne, zwłaszcza zrozumienia i tolerancji wobec osób 

zaburzonych psychicznie. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest organizowanie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do stanu zdrowia i sprawności 

psychofizycznej jego uczestników.  

Na przestrzeni 2020 roku Ośrodek realizował ogólnopolski Program kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem” ustanowiony Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia  20 

grudnia 2016r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P.                  

z 2016r. poz. 1250) – PRIORYTET III działanie 3.2. Celem Programu są m.in. usługi 

wspierające i rehabilitacyjne. Istotnym elementem realizacji Programu jest rozwój sieci 

środowiskowych domów samopomocy, między innymi poprzez rozszerzenie ich typów w celu 

ułatwienia dostępu większej grupie osób. Pomocą zostały objęte osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W dniu 1 lipca 2017 roku wszedł 

w życie przepis art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Stanowi on, że kwota dotacji 

ustalana na 1 uczestnika ŚDS w województwie, o której mowa w art. 51 c ust. 3 pkt 1 może 

być zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
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lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby                         

z związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. 

W roku 2020 do wymienionego Programu Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie 

zakwalifikował 19 podopiecznych, na których Ośrodek otrzymał podwyższoną o 30% dotację. 

Dzięki pozyskanym dodatkowym środkom w wysokości 113 400 zł poszerzona została oferta 

Ośrodka o dodatkowe usługi oraz zatrudnione zostały nowe osoby – technik masażysta oraz 

kolejny asystent osoby niepełnosprawnej, specjalizujący się w muzykoterapii. 

Na przestrzeni całego roku /poza okresami czasowego zawieszenia działalności/ 

Ośrodek zapewniał usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca 

zamieszkania i odwożeniu po zajęciach - wydłużona została trasa dowozu uczestników                        

z niepełnosprawnością sprzężoną. Dodatkowym rozwiązaniem dedykowanym osobom                          

o szczególnych potrzebach, tj. z niepełnosprawnością sprzężoną były zajęcia warsztatowe 

poza Ośrodkiem oraz rehabilitacja na basenach termalnych w Lidzbarku Warmińskim.                          

Na rzecz osób z niepełnosprawnością sprzężoną zakupiono kolejny sprzęt rehabilitacyjny – 

krzesło do masażu, krzesło dla masażysty, półwałki i wałki do ułożenia w odpowiedniej  pozycji 

oraz kamienie do masażu.  

Proponowane w Programie formy działań, kierowane do osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin, wynikają z diagnozy oraz analizy posiadanych zasobów. W powodzeniu realizacji 

Programu istotną rolę odgrywa samorząd. Jako najbliższy obywatelom wspiera osoby 

niepełnosprawne  w społecznościach lokalnych - w powiecie ciechanowskim poprzez 

powiatowy Ośrodek Wsparcia. Program gwarantuje wsparcie i zapewnia dofinansowanie 

zadań, z którego właśnie skorzystał, w minionym roku, Ośrodek jako środowiskowy dom 

samopomocy.  

Kolejnym programem realizowanym przez Ośrodek Wsparcia był  Program finansowy 

ze środków PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III. 

Wsparcie skierowane między innymi do uczestników środowiskowych domów 

samopomocy, czyli podopiecznych Ośrodka Wsparcia. Pomoc finansowa w ramach Modułu III 

była udzielona osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia 

epidemiologicznego oraz stanu epidemii utraciły możliwość korzystania (przez co najmniej                    

5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w danym miesiącu) z opieki świadczonej                   

w placówce rehabilitacyjnej. Wysokość pomocy wyniosła 500 zł miesięcznie na jedną osobę 

niepełnosprawną. Wszyscy podopieczni Ośrodka Wsparcia skorzystali ze świadczenia wiosną 

– za marzec, kwiecień i maj oraz jesienią – za październik i listopad. Ośrodek zapewnił 

pobranie wniosku wraz z załącznikami, pomoc wszystkim uczestnikom w jego wypełnieniu                   

i przekazanie do PCPR w Ciechanowie. Stosowne informacje zamieszczane były na bieżąco 

na profilu facebook Ośrodka Wsparcia.  

 

5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie,                   

ul. Ciechanowska 17, 06-430 Sońsk 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie jest jednostką 

organizacyjną prowadzoną przez powiat ciechanowski wykonującą określone przepisami  

prawa działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. 

Przedmiotem działalności Placówki jest: 
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• zapewnienie przebywającym w niej dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz 

zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, 

zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych; 

• realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy 

dziecku; 

• umożliwienie kontaktu dzieci z rodzicami i innymi osobami bliskimi chyba, że sąd 

postanowi inaczej; 

• podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodziny; 

• zapewnienie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku 

i możliwości rozwojowych; 

• obejmowanie dzieci działaniami terapeutycznymi; 

• zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych 

 

 W 2020r. w Placówce przebywało średnio w roku 19 wychowanków w tym: 10 

dziewczynek i 9 chłopców. 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna ma swoją siedzibę 

w Gołotczyźnie przy ul. Ciechanowskiej 18 na terenie gminy Sońsk, w odległości 12 km od 

Ciechanowa. Zajmuje budynek dwupiętrowy o powierzchni 1350m2 usytuowany na terenie 

o powierzchni 0,3888 ha.  

Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, pokój psychologa, 

pedagoga, pomieszczenie socjalne, gospodarcze, pralnia z suszarnią, łazienka, magazyn, 

składnica akt, gabinet medyczny i sala konferencyjna oraz sala komputerowa utworzona                    

w ramach projektu "eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 

Ciechanowskim".  

Na pierwszym piętrze znajduje się 10 pokoi wychowanków, sala komputerowa,                        

2 łazienki, aneks kuchenny, pokój wychowawców, sala telewizyjno-rekreacyjna. 

II piętro ze względów oszczędnościowych zostało wyłączone z użytkowania.  

Opiekę nad wychowankami w 2020r. sprawowało 4 wychowawców i 3 osoby z kadry 

specjalistycznej tj. psycholog, pedagog, pracownik socjalny, z tego pod koniec roku 

rozwiązano stosunek pracy z psychologiem w związku z przejściem na emeryturę                                   

i pracownikiem socjalnym na mocy porozumienia. 

Obsługą zajmował się dział administracyjny, składający się z 3 etatów: księgowej, 

inspektora, referenta ( do września). We wrześniu 2020r. referent został przeniesiony do pracy 

w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie na mocy porozumienia.  

Budżet Placówki na 2020r. uchwalony Uchwałą Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia                     

8 stycznia 2020r. Nr 7/2020 i 8/2020 i wynosił : 

- dochody -        1.000,00 

- wydatki   - 1.020.000,00 (budżet powiatu) 

- wydatki     -         9.000,00 (budżet wojewody- dotacja na składkę zdrowotna dla wychowanków) 

 

  W związku z umieszczeniem w Placówce dzieci z innych powiatów i zawartymi                        

w związku z tym porozumieniami do budżetu Powiatu w 2020r. wpłynęła kwota 96.692,54 

tytułem zwrotu kosztów utrzymania wychowanka.  
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Zadania powiatu z zakresu edukacji publicznej wykonywane są przez: 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie,  

    ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów. 

I LO w Ciechanowie to najstarsze liceum ogólnokształcące ziemi ciechanowskiej, 

jedno z największych na Mazowszu. Przez lata szkoła wyrobiła sobie markę „kuźni talentów”. 

Uczniowie zajmują wysokie lokaty na olimpiadach przedmiotowych, a wyniki matur mierzone 

EWD pozwalają zaliczyć I LO do „szkół sukcesu”. W rankingu "Perspektyw" ośmiokrotnie 

zdobyliśmy tytuł "Srebrnej Szkoły" – ostatni w roku 2021 (przyznawany za osiągnięcia                     

w roku poprzednim). 

Liceum,  hołdując wpisanemu w jego motto przesłaniu, stara się być "nowoczesną 

szkołą – z tradycjami". Działają tu m.in.: sekcja rugby, szkolny zespół "Krach Band", Koło 

Brydżowe, DKF, Dyskusyjny Klub Książki, funkcjonują  szkolna  telewizja  internetowa  

"Studio  Krasiniak" i radiowęzeł, uczniowie oddziałów biologiczno-medycznych uczestniczą 

w zajęciach Szkoły Promocji  Zdrowia. Nauczyciele utrzymują kontakt z młodzieżą przy 

wykorzystaniu technik pracy zdalnej – służy temu m.in. rozbudowany system komunikacji za 

pomocą platformy G-Suite, co okazało si szczególnie istotne w okresie pandemii. W roku 

2016 powstała multimedialna Sala Tradycji Szkoły. Jej wyposażenie jest stale wzbogacane. W 

roku 2020 otwarto Salę Sztandaru, w której przechowywane będzie odnaleziony                                

i odnowiony przedwojenny sztandar szkoły. Jego powtórne poświęcenie było uroczystością 

integrującą społeczność szkolną i lokalną oraz okazją do podkreślenia ponadpokoleniowej 

więzi łączącej współczesną rzeczywistość z historią. Wydarzenie miało także istotny wymiar 

promocyjny. 

Trwałe wartości i otwarta nowoczesność – to dwa filary, na których opieramy strukturę 

naszej szkolnej rzeczywistości planując i realizując zadania dydaktyczno-wychowawcze. 

Stan organizacyjny I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie w roku 2020 (stan 

na 31 grudnia 2020) przedstawia się następująco: w I LO uczy się 822 uczniów                                             

w 27 oddziałach. W poziomie klas pierwszych 6 oddziałów (170 uczniów), drugich w liceum 

czteroletnim 183 (6 oddziałów), drugich w liceum trzyletnim 221 (7 oddziałów), trzecich 248              

(8 oddziałów). 

I LO zatrudnia w pełnym wymiarze godzin 47 nauczycieli oraz 7 w niepełnym.                            

49 nauczycieli uzyskało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, a 5 mianowanego.                         

W administracji zatrudnionych jest 6 osób, w obsłudze pracuje 9 osób (7 pełnozatrudnionych 

oraz 2 niepełnozatrudnionych).  

W różnych formach doskonalenia zawodowego uczestniczyli wszyscy nauczyciele, 

podnosząc swe kwalifikacje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze. 

W 2020r. I LO realizowało następujące zadania remontowo-inwestycyjne: 

- Remont sal lekcyjnych i pomieszczeń administracyjnych: gruntowny remont sal nr      

   02,04,14,113,114,202: 23509,77zł., pozostałe remonty: 9018,60 zł. 

- Zakup sprzętu elektronicznego: komputery: 19682,94 zł., drukarki: 1422,36 zł., projektory:  

  3451,77 zł., niszczarki: 620,99 zł. 

- Zakup i naprawa: krzeseł: 11063,83 zł., tablic: 769,37 zł., mebli szkolnych: 2050,00 zł.,     

  zakup nowego oświetlenia do sal lekcyjnych: 5354,93 zł., wymiana drzwi w salach lekcyjnych:  

  357,98 zł. 

- Zakup rolet, suszarek,, dystrybutorów mydła, podajników papieru: 1868,74 zł. 

- Zakup i położenie tynku żywicznego na klatkach schodowych: 759,20 zł. 

- Zakup pomocy dydaktycznych: 4529,99 zł. 
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- Zakup i montaż nagłośnienia szkoły: 4254,50 zł. 

- Zakup termostatów co: 2499,01 zł. 

- Zakup i wymiana sprzętu ppoż: 1279,20 zł. 

- Zakup odkurzaczy: 921,98 zł. 

Ogółem  na cele remontowo-inwestycyjne  przeznaczono w 2020 roku: 93 474,16 zł. 

 W 2020 roku I LO w Ciechanowie realizowało następujące projekty dofinansowane ze 

środków zewnętrznych: 

 

1) Projekt „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”. 

      Projekt  realizowany jest w I Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Krasińskiego                                

w Ciechanowie w okresie od 01.10.2019 do 30.06.2021 r. Obejmuje 240 uczniów.  

Projekt zakłada m.in.:  

-  zajęcia wyrównawcze (matematyka, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia), 

-  koła zainteresowań (matematyka, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia), 

-  warsztaty z umiejętności kluczowych: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość,  

         umiejętność pracy zespołowej, umiejętność rozumienia 

     -  studia podyplomowe dla 4 nauczycieli 

     -  wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych (matematyczna, geograficzna,  

         biologiczna, informatyczna) 

     -  zajęcia z rozwijania kompetencji cyfrowych 

Wartość projektu ogółem wynosi 996.575 zł. 

2) Pilotażowy projekt z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

     Wyposażenie i otwarcie Młodzieżowego Centrum BRD. 

Inicjatorami oraz partnerami tego projektu są: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, I Liceum 

Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego oraz Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. 

Założeniem projektu jest realizowanie misji poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez 

kształtowanie prawidłowych postaw, znajomość i poszanowanie przepisów ruchu drogowego 

a przede wszystkim przygotowanie młodych ludzi do uczestnictwa w ruchu drogowym. 

Wychowanie komunikacyjne w szkołach średnich to innowacyjny projekt w skali całego kraju. 

W specjalnie dostosowanej pracowni BRD w ciechanowskim liceum uczniowie - przyszli 

kierowcy - w formie nowoczesnych warsztatów edukacyjnych realizują program z zakresu 

świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym. Nowoczesny sprzęt multimedialny, 

specjalistyczne oprogramowanie oraz starannie dobrani, doświadczeni specjaliści prowadzący 

warsztaty dają gwarancję realizacji założonych celów. Do udziału w pierwszej fazie projektu 

zaproszeni zostali uczniowie klas drugich trzyletniego liceum ogólnokształcącego, którzy                      

w kolejnym semestrze ukończą 18 lat i będą zainteresowani uzyskaniem uprawnień z zakresu 

prawa jazdy kategorii B. Warsztaty z zakresu wychowania komunikacyjnego były realizowane 

w wymiarze czterech godzin lekcyjnych tygodniowo.  

Wartość udostępnionego szkole wyposażenia Młodzieżowego Centrum BRD wyniosła 

około 50 tysięcy złotych. 

Realizację projektu przerwała pandemia.  Planujemy jego wznowienie po powrocie do 

nauczania stacjonarnego. 
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3)  Projekt  #OSEWyzwanie 

W wyniku konkursu zorganizowanego przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną i NASK 

szkoła otrzymała mobilną pracownię multimedialną z 16 stanowiskami komputerowymi 

(laptopami).  

W 2020 roku I LO podejmowało  również Inne inicjatywy organizacyjne, dydaktyczne  

i wychowawcze. 

1) Stosowanie nowoczesnych metod komunikacji i współpracy między  nauczycielami 

(m.in. „cloud computing”)  

2) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i edukacyjnemu – stworzenie systemu 

szkoleń dla nauczycieli oraz wsparcia dla uczniów 

3) Wzmacnianie działań rozwijających kompetencje kluczowe – zwłaszcza w zakresie 

kształtowania postaw - zgodnie z założonymi w planie nadzoru pedagogicznego 

priorytetami. 

4) Organizacja konkursów przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych promujących 

szkołę wśród uczniów szkół podstawowych (Liga Zadaniowa); organizacja konkursów 

przedmiotowych, artystycznych i sportowych dla uczniów szkoły. 

5) Zajęcia pozalekcyjne, umożliwiające rozwój zainteresowań lub wyrównywanie szans 

edukacyjnych: 

▪ zajęcia UKS, w tym: rugby, tenis ziemny, tenis stołowy, koszykówka, siatkówka, 

piłka nożna, brydż sportowy 

▪ Dyskusyjny Klub Filmowy 

▪ maratony filmowe 

▪ telewizja internetowa Studio Krasiniak 

▪ indywidualne konsultacje dla uczniów przygotowujących się do olimpiad                             

i konkursów przedmiotowych 

▪ zajęcia zespołu muzycznego Krach Band 

▪ sekcja radiowęzła 

▪ turnieje sportowe organizowane przez Samorząd Uczniowski 

▪ warsztaty maturalne 

▪ zajęcia i warsztaty przygotowujące uczniów do udziału w olimpiadach                                

i konkursach przedmiotowych 

6) Dalsze prace nad Salą Tradycji Szkoły – poszerzanie bazy danych o absolwentach 

oraz historii szkoły, wzbogacanie ekspozycji, wykorzystywanie zgromadzonych 

materiałów podczas lekcji historii oraz godzin do dyspozycji wychowawcy. 

7) Wdrażanie działań w ramach projektu „Lekcje przyjemne i pożyteczne” - aranżacja 

funkcjonalnej przestrzeni szkoły, wykraczanie poza sferę klasowo - lekcyjną.  

8) Organizacja Tygodnia Absolwenta w trybie zdalnym – inicjatywy, której celem jest 

promowanie wartości edukacji oraz budowanie poczucia tożsamości i wspólnoty                      

w ramach społeczności Krasiniaka. 

9) Udział w kompleksowym  projekcie  kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci 

realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas 

objętym honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw 

Dziecka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji - Cybernauci (warsztaty dla uczniów, 

nauczycieli i rodziców). 

10) Korzystanie z zasobów Academiki – cyfrowej  wypożyczalni publikacji naukowych 

z zasobów Biblioteki Narodowej. Dzięki temu nasi czytelnicy mają dostęp do 2 600 182 

https://www.facebook.com/hashtag/osewyzwanie?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCFYBD7FQJYZhkELgOcDJ_31YZVeIkjPUZvX4_jJyX13c2D9Z5u3jvfU8YS-BANmlk9Uc8vPkhPjR4u68OLaKYiPxs9j5X3G9YxYqF838Ut8CbZbFzGOav8pMxLgnKz4TxXzv1yaB92Hh3E08BE95M7JNBMzKmKNT2-3w7Kh4sAJLYUFoFtGyuS1hd2QbINpSqfUxqBN6SAaoqfjWYJoo3JuFXBYZXBtYAqyu0AnmpOLGNXpvgSBPy8iXhgd59nF863F-Jf7xByVnaoBQzj4WYLghfef8aHs_eB9EzQRVRG-XvKNxDb9FLW1HuWX0Aq3H9nzgokUwqZ5RhkxgPkfc89dg&__tn__=%2ANK-R
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dokumentów w postaci cyfrowej, w tym współczesnych książek i czasopism 

naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy. 

11) Udział w czwartej ogólnopolskiej edycji projektu „Upoluj swoją książkę”. 

12) Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki - Ogólnopolskiego  Projektu  

Instytutu Książki w Warszawie.  

13) Współpraca z instytucjami kultury - udział młodzieży w projektach i przedsięwzięciach 

realizowanych z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,  Muzeum Szlachty 

Mazowieckiej w Ciechanowie i Miejską Bibliotekę Publiczną, Związek Literatów na 

Mazowszu, Katolickie Stowarzyszenia Civitas Christiana. 

14) Organizacja Dni Patrona Szkoły oraz innych uroczystości szkolnych – z uwagi na 

pandemię przede wszystkim w formie zdalnej. 

15) Promowanie szkoły i podnoszenie jakości edukacji 

- Udział w inicjatywie Polskiej Akcji Humanitarnej i zdobycie prestiżowego tytułu „Szkoły  

  Humanitarnej”; 

            - Zajęcie I miejsca w IV edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu 2020” – konkursie  

              promującym kreatywną oraz innowacyjną edukację. 

 

2. Zespół Szkół Nr 1 im. gen Józefa Bema w Ciechanowie, ul. Powstańców 
Warszawskich 24, 06-400 Ciechanów. 
 

Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie mieści się przy ulicy Powstańców Warszawskich 24 

w Ciechanowie. W roku 2020 w Zespole Szkół nr 1 im. gen. J. Bema uczniowie kształcili się 

następujących zawodach: technik informatyk, technik elektryk, technik energetyk, technik 

teleinformatyk, technik logistyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej i technik przemysłu mody.  

Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Bazę dydaktyczną szkoły 

stanowią 22 sale lekcyjne, w tym 6 pracowni komputerowych, 2 pracownie elektryczne, sala 

gimnastyczna, siłownia (wykorzystywana na zajęciach wychowania fizycznego). Ponadto                        

w szkole znajduje się biblioteka, gabinet pielęgniarki, gabinet pedagoga. Szkoła otrzymała 

Srebrną Tarczę w Rankingu Perspektywy 2020 za wyniki edukacyjne: na 1743 technika 

ubiegające się o to wyróżnienie Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie znalazł się 

na sto trzydziestym piątym miejscu w kraju. Szkoła aktywnie współpracuje z 5 Mazowiecką 

Brygadą Wojsk Terytorialnych, z WKU w Ciechanowie, z Fundacją przy Banku Santander,                    

z ENERGA S.A. W ramach współpracy z ENERGĄ S.A. uczniowie o najwyższych wynikach   

w nauce otrzymali stypendia i nagrody rzeczowe, Fundacja przy Banku Santander przekazała 

szkole nieodpłatnie 20 komputerów stacjonarnych i 10 mobilnych do celów edukacyjnych. 

Od września 2019r. w szkole jest realizowany 3-letni projekt „BEM” w Ciechanowie 

szkołą przyszłości, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest wyrównanie braków edukacyjnych, podniesienie kompetencji kluczowych, 

matematyczno-przyrodniczych, językowych i specjalistycznych uczniów oraz zwiększenie 

efektów w pracy dydaktycznej poprzez doposażenie pracowni i realizację dodatkowych zajęć, 

projektów edukacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych nauczycieli 

w ramach programu wspomagania szkoły. W ramach projektu są realizowane zadania                          

z zakresu kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego, rozwijające zainteresowania                         

i uzdolnienia uczniów. W projekcie docelowo zostanie objętych wsparciem 350 uczniów i 10 

nauczycieli. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych: dydaktyczno-wyrównawczych   

z matematyki( klasy pierwsze), zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania 

przyrodnicze i matematyczne(klasy drugie i trzecie), zajęciach specjalistycznych, zajęciach                   
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z programowania, zajęciach ze światłowodów, zajęciach z tworzenia stron internetowych                         

z elementami grafiki komputerowej.  

Ponadto chętni mogą uczestniczyć w kursach w zakresie zdobywania dodatkowych 

uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy: technik elektryk: kursy SEP, z obsługi 

mierników firmy Sonel, technik logistyk: „Kierowca wózka jezdniowego i pracownik magazynu 

z obsługą kas fiskalnych”, technik informatyk: CISCO, CCNA, klasa mundurowa: kurs 

pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie „Wyborowy strzelec”. Ze wsparcia projektowego 

korzysta nowo utworzony kierunek technik przemysłu mody: uczniowie będą mogli poszerzyć 

swoje 2 umiejętności o kurs wizażu i pielęgnacji urody oraz kurs stylizacji paznokci. Młodzież 

uczestniczy w dodatkowych zajęciach z języka obcego zawodowego, zajęciach 

przygotowujących do matury z matematyki, fizyki, geografii i języka angielskiego (klasy 

czwarte).  

W czasie wakacji uczniowie uczestniczyli w stażach zawodowych u przedsiębiorców, 

za które otrzymali wynagrodzenie. W zakresie kompetencji kluczowych uczestniczyli                            

w treningu kompetencji miękkich i umiejętności uniwersalnych, doradztwie edukacyjno-

zawodowym indywidualnym i grupowym. 

 Na kierunku technik przemysłu mody uczniowie realizują zajęcia praktyczne                                

u pracodawcy: w zakładzie krawieckim – wynajem jest dofinansowany w ramach projektu. Dla 

nauczycieli w ramach projektu przewidziano: szkolenie z obsługi mierników firmy Sonel, Kurs 

ze światłowodów, Akademia Grafiki Komputerowej, szkolenie Microsoft z programowania, kurs 

specjalistyczny z zakresu spedycji i transportu, studia podyplomowe na kierunku związanym 

z przemysłem mody. 

Okres realizacji projektu: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. Dofinansowanie 

projektu z UE: 1 559 730,24 zł. Wartość ogółem: 1 949 662,80. W roku 2020 zostały 

przeprowadzone zamówienia publiczne na zakup komputerów i sprzętu multimedialnego oraz 

pomocy dydaktycznych, służących doposażeniu pracowni przedmiotowych i zawodowych.                    

W roku 2020 funkcjonowanie szkoły było utrudnione w związku z pandemią COVID-19, która 

utrzymywała się ze zmiennym nasileniem do końca roku. Od 12 marca stacjonarny tryb 

nauczania został zastąpiony nauczaniem na odległość. Ograniczenie pracy szkół było nagłym 

wyzwaniem dla kierownictwa szkoły, nauczycieli i uczniów. We wrześniu 2020r.zajęcia w trybie 

stacjonarnym odbywały się przez 2 tygodnie, w październiku z godnie z Rozporządzeniem 

MEN szkoła przeszła na nauczanie hybrydowe, a od 24 października na tryb zdalny. W grudniu 

2020 r. uczniowie przychodzili do szkoły na zajęcia praktyczne. Zaplanowana organizacja 

pracy szkoły w czasie pandemii została radykalnie zmieniona, wprowadzono nowe zasady 

funkcjonowania szkoły, obowiązujące w kraju obostrzenia sanitarne (zakupiono płyn 

dezynfekcyjny, maseczki, przyłbice). W obliczu wzrostu zakażeń nie zrealizowano 

zaplanowanych uroczystości, lekcji otwartych, a egzamin maturalny, egzaminy zawodowe                     

i rekrutacja do klas pierwszych 2020/2021 odbyła się z opóźnieniem i w trudnych warunkach 

z zastosowaniem reżimu sanitarnego.  

W roku szk. 2020/ 2021 w szkole uruchomiono oddział przygotowania wojskowego pod 

patronatem MON na kierunku technik logistyk.  

Powstała nowa pracownia informatyczna dofinansowana ze środków Samorządu 

Województwa Mazowieckiego. 

W roku 2020 szkoła otrzymała 16 stanowiskową mobilną pracownię multimedialną                   

w wyniku konkursu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

W roku 2020 uczennica kl. czwartej została laureatką konkursu poligraficznego.                  

W zespołach przedmiotowych opracowano nowe programy nauczania dla przedmiotów 

zawodowych dla 5-letniego technikum. W sierpniu2020r. nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu 
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stacjonarnym „Prowadzenie lekcji online z wykorzystaniem Microsoft 365” oraz szkoła 

wykupiła cykl szkoleń doskonalących umiejętności nauczycieli w korzystaniu z narzędzi 

usprawniających prowadzenie zajęć na platformie TEAMS. Zajęcia dydaktyczne, spotkania               

z rodzicami oraz zebrania Rady Pedagogicznej odbywały się w większości zdalnie,                                  

za pośrednictwem Platformy Teams. 

Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje branżowe na różnych formach 

doskonalenia. Szkoła zakupiła Pakiet szkoleń online dla nauczycieli od firmy Vulcan pod 

nazwa Centrum Kompetencji Vulcan, z którą współpracuje w zakresie narzędzi 

elektronicznych do kierowania i organizacji pracy w szkole. Pracownik PZU przeprowadził 

szkolenie o Pracowniczych Planach Kapitałowych, jedna osoba przystąpiła do PPK, pozostali 

złożyli rezygnację. 

W ramach ministerialnego programu wspierającego zdalne nauczanie 47 nauczycieli 

zakupiło pomoce dydaktyczne do 500 zł każdy.  

We wrześniu 2020 r. szkoła złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji związanej              

z przebudową istniejącego małego boiska przyszkolnego. Wniosek został pozytywnie 

zaopiniowany, kwota dofinansowania to 100 tys.zł. Zarząd Powiatu zwiększył wkład własny, 

Starostwo przeprowadziło procedurę przetargową i pod koniec grudnia inwestycję 

zakończono. Powstało nowoczesne boisko. Zostało wyposażone w nowe bramki do piłki 

ręcznej oraz stojaki do koszykówki wraz z tablicami i obręczami. Na nowoczesnej nawierzchni 

oprócz boiska do gry w piłkę ręczną zostały wytyczone po dwa boiska do gry w koszykówkę                

i siatkówkę. Obiekt sportowy został także otoczony z trzech stron „piłkochwytami”.  

W ramach Programu MEN Aktywna Tablica i środków własnych szkoła doposażyła                      

4 pracownie w monitory interaktywne. 

W roku 2020 szkoła pozyskała 5 nowych nauczycieli do prowadzenia zajęć 

zawodowych z informatyki, logistyki i na kierunku technik przemysłu mody. 

Do matury 2020 przystąpiło 76 osób, zdało 59 osób, 17 osób nie zdało matury                             

w terminie czerwcowym. Możliwość poprawienia miało 14 osób – egzamin z 1 przedmiotu,                    

3 osoby nie zdały z dwóch przedmiotów i nie miały możliwości poprawienia. 

Uczniowie zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 

i zimowej. W sesji zimowej egzamin zawodowy z kwalifikacji E.14, E.16, A.55, E.24, E.23 I 

A.32 zdawało 92 uczniów - zdało 76 uczniów i otrzymało świadectwo, co stanowi 82% 

zdawalności. Dyplom otrzymało 60 uczniów, co stanowi 65% ogółu zdających. 30 uczniów                    

z klasy technik logistyk zdało egzamin z kwalifikacji AU.22 - wszyscy zdali i otrzymali 

świadectwo zdawalność 100%. 

W sesji letniej egzamin zawodowy z kwalifikacji zdawało 95 uczniów, zdało 79                             

i otrzymali świadectwo, co stanowi 83% zdawalności. 

Każdy uczeń ma możliwość poprawy egzaminu w sesji zimowej styczeń/luty lub w sesji 

letniej czerwiec/lipiec. 

Zespół szkół Nr 1 w Ciechanowie współpracuje z instytucjami i organizacjami: 

-   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - specjalistyczne badania diagnostyczne uczniów 

w zakresie potrzeby kształcenia specjalnego, specyficznych trudności w uczeniu się oraz 

objęcia uczniów pomocą psychologiczno – pedagogiczna w szkole; objęcie pomocą, opieką 

i wsparciem psychologicznym i psychoterapeutycznym uczniów z problemami    

emocjonalnymi i psychicznymi (lęki, fobie, zaburzenia depresyjne) i ich rodziców oraz         

kierowanie do specjalistów w tym zakresie; pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia 

i zawodu (w tym diagnoza predyspozycji zawodowych uczniów oraz analiza SWOT),    

a także udzielanie rodzicom i nauczycielom porad i pomocy psychologiczno-pedagogicznej   

związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; wspomaganie szkoły                             
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w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; prowadzenie 

grupy wsparcia dla pedagogów szkół ponadgimnazjalnych oraz grupy wsparcia dla  

nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym  

konsultacje i szkolenia dla  nauczycieli oraz analiza i pomoc w prowadzeniu dokumentacji  

dotyczącej uczniów) itp. 

- Komenda Powiatowa Policji – współpraca w zakresie profilaktyki antynarkotykowej                                   

i odpowiedzialności karnej młodzieży za popełnione czyny karalne (dla uczniów i ich   

rodziców); współpraca i poradnictwo w zakresie bezpieczeństwa uczniów; współpraca                          

w sprawie uczniów z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty” (przemoc domowa), 

- Straż Miejska - współpraca w zakresie profilaktyki antynałogowej i odpowiedzialności karnej    

 młodzieży za popełnione czyny karalne (dla uczniów i ich rodziców); współpraca                                       

i poradnictwo w zakresie bezpieczeństwa uczniów, 

- Sąd – Wydział Rodzinny i Nieletnich, kuratorzy sądowi – współpraca i poradnictwo  w sprawie  

  uczniów zagrożonych demoralizacją czy tych, którzy weszli w konflikt z prawem   oraz z rodzin  

  niewydolnych wychowawczo i patologicznych (np. objętych procedurą  „Niebieskiej Karty” czy  

  z problemem alkoholowym); konsultacje i współpraca z kuratorami sądowymi w sprawie  

  uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej i szkolnej, 

- Prokuratura Rejonowa - współpraca i poradnictwo w sprawie uczniów zagrożonych   

  demoralizacją oraz tych, którzy weszli w konflikt z prawem, 

- Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień – współpraca i poradnictwo w sprawie 

 uczniów popadających różnego rodzaju w nałogi (w tym uzależnienie od komputera                               

i Internetu); specjalistyczne poradnictwo oraz terapia dla uczniów i członków ich rodzin, 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej; kuratorzy 

  społeczni – poradnictwo i pomoc finansowa oraz rzeczowa dla uczniów i ich rodzin; udział  

  w zespołach interdyscyplinarnych dotyczących uczniów z rodzin objętych procedurą   

 „Niebieskiej Karty” (przemoc domowa), 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; kuratorzy – współpraca i poradnictwo w sprawie    

uczniów objętych piecza zastępczą (w tym udzielanie im pomocy materialnej i finansowej), 

- Polski Czerwony Krzyż – pomoc materialna dla uczniów z rodzin ubogich i będących 

  w sytuacji kryzysowej, 

- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – poradnictwo i udzielanie 

  nauczycielom porad i pomocy psychologiczno–pedagogicznej związanej z wychowywaniem 

  i kształceniem dzieci i młodzieży; wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; realizacja szkoleń zawodowych dla   

nauczycieli; pozyskiwanie dla szkoły materiałów edukacyjno – informacyjnych, 

- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – współpraca w zakresie realizacji  

  programów profilaktycznych (np. „ARS, czyli jak dbać o miłość, Bliżej siebie – dalej od 

  nałogów”) oraz promujących zdrowie; podejmowanie działań z zakresu profilaktyki  

  antynałogowej i prozdrowotnej (dla uczniów i ich rodziców); pozyskiwania materiałów 

  edukacyjno – profilaktycznych dla szkoły, np.: ulotki, broszury, plakaty itp.). 

 

W 2020 roku kontynuowano realizację programów profilaktycznych. 

1. „ARS- czyli jak dbać o miłość”- tematyka dotyczyła profilaktyki uzależnień. 

2. „ Znamię! Znam je? – program profilaktyki czerniaka skóry. 

3. Profilaktyka zakażeń wirusem HIV/ AIDS. Z treści programowych korzystali głównie  

    uczniowie klas pierwszych. 
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Remonty i wyposażenie ZS nr 1 w 2020 r.: 

1. Dostawa i montaż tablic multimedialnych w salach : 108, 205, 305, 306 ( z projektu) 

2. Montaż rolet okiennych w salach : 3A, Radiowęzeł, 104,105, 108,106, 107,202, 204,206,  

    207, 302, 304, 305, 306, 307, 308 

3. Remont i wyposażenie sekretariatu dla młodzieży z przeznaczeniem na pokój  

    Wicedyrektora. 

4. Remont gabinetu Dyrektora. 

5. Sala 203 – historyczna – malowanie i naprawa ścian, nowe wyposażenie – montaż tablicy  

    białej sucho ścieralnej, tablica korkowa, antyramy, ekran projekcyjny. 

6. Remont i wyposażenie pokoju nauczycieli W-F. 

7. Zakup artykułów informatycznych : myszki, klawiatury, dyski twarde, karty graficzne, stacje  

   dokujące do dysków. 

8. Montaż nowych stojaków rowerowych przed szkołą. 

9. Zakup 2 monitorów interaktywnych 75 cali z programu Aktywna Tablica w salach : 

    207, 303. 

10. Zakup 2 monitorów interaktywnych 65 cali : jeden w sali 3A, jeden na statywie mobilnym. 

11. Sala 202-polonistyczna – montaż projektora oraz ekranu projekcyjnego 

12. Sala 206 - polonistyczna– montaż tablicy korkowej, projektora i ekranu projekcyjnego 

13. Sala 303 – chemiczna – remont, malowanie, nowa tablica biała sucho ścieralna 

14. Sala 307 – angielski – remont, malowanie 

15. Sala 108 – matematyka – remont, malowanie, nowa tablica kredowa, rzutnik 

16. Sala 107 – j. polski – remont malowanie, szafa 

17. Szatnia przy sali gimnastycznej - malowanie 

18. Montaż odbojnic ściennych – sala 303, 305, 306 

19. Bieżące naprawy elektryczne i hydrauliczne 

20. Zakup obuwia wojskowego dla uczniów klasy mundurowej. 

 

3. Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, ul. Orylska 9, 06-

400 Ciechanów. 

 

 Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie to placówka, która posiada 

osiągnięcia, możliwości oraz cele i kierunki działania wyraźnie określone i akceptowane przez 

nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczność lokalną. Uwzględnia zasady współczesnego 

zarządzania instytucją, zawiera priorytety oświatowe oraz propozycje rozwiązań 

organizacyjnych i modyfikacji programu rozwoju szkoły. Działalność placówki odbywa się                     

w zgodzie z prawem oświatowym, w szczególności z Ustawą Prawo Oświatowe, Kartą 

Nauczyciela i Strategią Rozwoju dla Powiatu Ciechanowskiego. 

           Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie posiada w trwałym zarządzie 

trzy obiekty: 

1. Budynek główny 

2. Budynek internatu 

3. Budynek warsztatów szkoleniowych 

 Baza dydaktyczna Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie jest 

funkcjonalna wyposażona w nowoczesne pracownie i pomoce dydaktyczne. Posiada dostęp 

do współczesnych źródeł wiedzy poprzez pracownie specjalistyczne m.in.: obsługi 

konsumenta, obsługi hotelowej, recepcji, technologii gastronomicznej, fizyczną, dwie 

pracownie matematyczne, dwie pracownie chemiczne, dwie pracownie biologiczne, 
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historyczną,  pracownie językowe, cztery pracownie komputerowe z dostępem do internetu 

oraz centrum informacji multimedialnej i bibliotecznej, salę gimnastyczną, siłownie, salę  do 

gimnastyki korekcyjnej oraz dwie salki rekreacyjne. Dwie świetlice  szkolne /budynek główny           

i budynek internatu/ stwarzają możliwość organizowania spotkań okolicznościowych, 

artystycznych, paneli dyskusyjnych, a także pełnią rolę sal konferencyjnych. 

 Internat Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie jest miejscem 

zamieszkania nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale także dla wszystkich uczniów ze szkół 

prowadzonych przez Powiat Ciechanowski. Internat dysponuje 110 miejscami                                         

w dwuosobowych i czteroosobowych pokojach. Mieszkańcy internatu mają do dyspozycji 

świetlicę, salę do gry w ping ponga, salkę rekreacyjną, bilard, centrum informacji 

multimedialnej. Doskonałym udogodnieniem dla mieszkańców internatu jest zaplecze 

gastronomiczne składające się z pomieszczeń kuchni oraz stołówki. Mieszkańcy internatu 

korzystają z całodziennego wyżywienia. 

 Pracownie gastronomiczne w budynku warsztatów szkoleniowych pełnią rolę Ośrodka 

Egzaminacyjnego powołanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie                          

w zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik kelner, 

technik hotelarz, technik spedytor. Ośrodek Egzaminacyjny stwarza możliwości dla 

absolwentów Technikum nr 2 ukończenia całego etapu edukacyjnego w naszej szkole                             

i uzyskania świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje. 

 W szkole funkcjonuje również biblioteka szkolna, która jest na bieżąco doposażona                

w nowości ukazujące się na rynku wydawniczym. Biblioteka w swych zbiorach posiada 

wszystkie pozycje z kanonu lektur. Uczniowie odwiedzający bibliotekę mają możliwość 

skorzystania z komputerów oraz drukarki w centrum bibliotecznym. 

Liczbowo ilość pracowni i pomieszczeń do prowadzenia zajęć edukacyjnych przedstawia się 

następująco: 

Tabela nr 1.Wykaz pracowni i pomieszczeń dydaktycznych ZS Nr 2 w Ciechanowie 

Nazwa pracowni 

Budynek 
główny 

Budynek 
warsztatów 

szkoleniowych 

Budynek 
internatu 

Ilość Ilość Ilość 

Pracownie językowe 2 - - 

Sale językowe 6 - 6 

Pracownie komputerowe 2 1 1 

Centrum multimedialne - - 1 

Centrum biblioteczne - - 1 

Pracownia biologiczna  2 - - 

Pracownia fizyczna 1 - - 

Pracownia chemiczna 1 - - 

Pracownia historyczna 1 - - 

Pracownia języka polskiego 1 1 - 

Pracownia matematyczna 2 - - 

Pracownia geograficzna 1 - - 

Pracownie gastronomiczne - 3 - 

Pracownia obsługi gości - 1 - 

Pracownia TIK 1 - - 

Pracownie hotelowe - - 3 

Pracownia recepcji  - - 1 

Sala gimnastyczna 1 - - 

Siłownia 1 - - 

Salki rekreacyjne - - 2 
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Salka do gimnastyki korekcyjnej - 1 - 

Sale lekcyjne 5 4 2 

Pokoje mieszkalne - - 26 

Kuchnia - 1 - 

Stołówka - 1 - 

Świetlica szkolna 1 - 1 

Razem 28 13 44 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZS Nr 2 w Ciechanowie. 

 
Dużym mankamentem w funkcjonowaniu szkoły jest brak pełnowymiarowej sali 

gimnastycznej oraz wielofunkcyjnego boiska. Budynki Zespołu Szkół nr 2 im. Adama 

Mickiewicza w Ciechanowie nie posiadają monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. Jedynie 

budynek główny jest wyposażony w monitoring wewnętrzny i zewnętrzny wykonany                               

w technologii analogowej, co również nie wpływa korzystnie na odczyt z poszczególnych 

kamer. Obecnie dużym problemem jest wymiana poszczególnych kamer, ponieważ na rynku 

są dostępne kamery pracujące w technologii cyfrowej. Działka szkolna nie posiada 

ogrodzenia, szczególnie dużym problemem jest brak zabezpieczenia działki od ul. 

Augustiańskiej.   

            Dużym wsparciem w nowoczesnym wyposażeniu ZS Nr 2 jest realizacja projektów 

unijnych. 

 Od dnia 1 czerwca 2019 r.  w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza realizowany 

jest projekt „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” nr RPMA.10.03.01-14-b323/18.  

W ramach realizacji tego projektu w 2020 r. została wyposażona szkolna pracownia 

obsługi turystycznej w sprzęt dydaktyczny o wartości 4 373,46 zł, oraz w sprzęt komputerowy 

i multimedialny o wartości 87.959,76 zł. Wszyscy dostawcy sprzętu zostali wyłonieni                             

w przetargach nieograniczonych. Zamówienia zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi 

umowami.  

 Realizacja projektu to nie tylko nowoczesne wyposażenie, ale również kształtowanie 

umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, wyrównywanie szans 

uczniów z różnych środowisk, zarówno przez indywidualne podejście do pracy z uczniem, 

nauczanie eksperymentalne, jak również rozwój kompetencji kluczowych, doskonalenie 

umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza, 

duża konkurencyjność zakładów, sprawia, że rynek pracy potrzebuje kadry o wysokich 

umiejętnościach, społecznych, dobrym przygotowaniu merytorycznym oraz dużej 

kreatywności, elastyczności i odwagi w podejmowaniu decyzji. 

Powyższy projekt skierowany jest do 144 uczniów Technikum nr 2 oraz 7 nauczycieli. 

W ramach realizacji tego projektu realizowane są: 

1. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki. 

2. Warsztaty z innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej                                 

w kontekście środowiska pracy. 

3. Kursy zawodowe zgodnie z kierunkiem kształcenia. 

4. Zajęcia z doradztwa zawodowego. 

5. Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

6. Staże zawodowe u pracodawców dla 108 najlepszych uczestników. Uczniowie zostaną 

wyłonienie na podstawie egzaminu wewnętrznego sprawdzającego stopień 

opanowania wiadomości z zajęć. Wszyscy uczestnicy staży zostaną przeszkoleni          

z BHP. 

           Ze względu na obecną sytuację stanu epidemicznego związanego z COVID – 19 staże 

zawodowe u pracodawców będą realizowane w późniejszym okresie. Planowany termin lipiec 
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– sierpień 2021 r.. Udział w stażach zawodowych dla naszych uczniów wpłynie nie tylko na 

podniesienie umiejętności zgodnie z nauczanym zawodem ale również będzie dużym 

wsparciem finansowym. 

Ogólna wartość projektu wynosi 999.815,10 zł.  

Planowany termin zakończenia projektu 30 września 2021 r. 

Od 1 sierpnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza jest realizowany 

projekt „Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-b653/18. 

W ramach realizacji tego projektu w nowoczesny sprzęt dydaktyczny zostały 

doposażone: pracownia TIK, pracownia matematyczna oraz pracownia chemiczna. Łączna 

wartość zakupionych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego 

wynosi 185.485,40 zł. Wszyscy dostawcy sprzętu zostali wyłonieni w przetargach 

nieograniczonych. Zamówienia zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.  

Realizacja tego projektu jest skierowana do 240 uczniów – II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz 36 nauczycieli. Głównym celem projektu jest 

kształtowanie umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, 

wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk, zarówno przez indywidualne podejście do 

pracy z uczniem, nauczanie eksperymentalne, jak również rozwój kompetencji kluczowych, 

doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie bazy 

dydaktycznej.  

Główne założenia projektu to: 

1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii, fizyki, 

geografii. 

2. Kółka zainteresowań z matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii, fizyki, 

geografii. 

3. Warsztaty z umiejętności uniwersalnych: kreatywność, innowacyjność, 

przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność rozumienia. 

4. Studia podyplomowe dla 4 nauczycieli. 

5. Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych. 

6. Zajęcia z kompetencji cyfrowych. 

7. Warsztaty kompetencji cyfrowych dla nauczycieli. 

Każdy uczeń weźmie udział w dwóch zajęciach z kompetencji kluczowych oraz w zajęciach   

z pięciu umiejętności uniwersalnych. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mieli 

możliwość skorzystania z sześciu wycieczek tematycznych, których realizacja została 

przesunięta ze względu na stan epidemiczny związany z COVID – 19 na 2021 r.. Uczestnicy 

wycieczek zostaną wyłonieni  na podstawie egzaminów wewnętrznych sprawdzających 

stopień opanowania wiadomości z zajęć ogólnokształcących. 

Ogólna wartość projektu wynosi 992.075,00 zł.  

Planowany termin zakończenia projektu 30 czerwca 2021 r. 

 W roku 2020 Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie uczestniczył                 

w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów                  

i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno – komunikacyjnych na lata 2020 - 

2024 „Aktywna tablica”. Program obejmował udzielenie wsparcia finansowego na zakup 

pomocy dydaktycznych. Złożone przez szkołę wnioski dla II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Adama Mickiewicza oraz Technikum nr 2 zostały pozytywnie zaopiniowane. W ramach 

realizacji tego projektu zostały zakupione: 

1. II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza – 6 szt. komputerów przenośnych.  

2. Technikum nr 2 – 6 szt. komputerów przenośnych. 
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Wykonawcy zostali wyłonieni w trybie zapytania ofertowego. Zakupione komputery przenośne 

są wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów w procesie zdalnego nauczania oraz służą do 

pracy z dziennikiem elektronicznym Librus. 

Ogólna wartość zakupionego sprzętu 34.981,20 zł; 27.984,96 zł  przyznana dotacja, 6.996,24 

zł finansowy wkład organu prowadzącego. 

         W Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, ul. Orylska 9 

zatrudnionych jest łącznie 105 pracowników, w tym 25 pracowników administracji i obsługi  

oraz 80 pracowników pedagogicznych – nauczycieli ( na dzień 31.12.2020 r., z tym, że na 

dzień 01.01.2021 r. jest już w zatrudnieniu 103 pracowników – 80 nauczycieli oraz                                  

23 pracowników administracji i obsługi).  

          W Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie na dzień 01.01.2020 r. 

łącznie było zatrudnionych 23 pracowników niepedagogicznych: 1 kierownik gospodarczy,                        

1 główna księgowa, 1 sekretarz, 1 specjalista ds. kadrowych, 3 samodzielnych referentów,       

1 starszy magazynier, 2 konserwatorów, 1 starsza woźna, 3 kucharki, 1 praczka, 2 dozorców    

i 6 sprzątaczek. W ciągu roku 2020 nastąpiły następujące zmiany kadrowe: 

        W związku ze zmianami kadrowymi następującymi w tr4akcie roku na dzień 31 grudnia 

2020 roku stan zatrudnienia kadry niepedagogicznej kształtował się następująco: łącznie 

zatrudnionych 25 pracowników niepedagogicznych, w tym: 1 kierownik gospodarczy, 1 główna 

księgowa, 1 specjalista ds. kadrowych, 1 sekretarz, 3 samodzielnych referentów,  1 starszy 

magazynier, 3 kucharki, 2 konserwatorów, 1 starsza woźna, 1 praczka, 1 dozorca i 9 

sprzątaczek. 22 pracowników jest zatrudnionych na czas nieokreślony, a 3 pracowników na 

czas określony ( zakończenie umów 2 osób - 31.12.2020 r., 1 osoby 31.01.2021 r.). 

      Stan zatrudnienia pracowników niepedagogicznych na dzień 31 grudnia 2020 roku 
obrazuje poniższa tabela: 
Tabela nr 2.      

L.p. Stanowisko Ilość etatów 
w dniu 01.01.2020 

r. 

Ilość etatów 
w dniu 31.12.2020 

r. 

   Uwagi 

1. Kierownik gospodarczy 1 1  

2. Główna Księgowa 1 1  

3. Specjalista  
ds. kadrowych 

1 1  

4. Sekretarz 1 1  

5. Samodzielny referent 3 3  

6. Pomoc administracyjno 
- biurowa 

0 1  

7. Dozorca 2 1  

8. Kucharz 3 3  

9. Praczka 1 1  

10. Starszy magazynier 1 1  

11. Starsza woźna 1 1  

12. Konserwator 2 2  

13. Sprzątaczka 6 9  01.01.2021 r. - 7 

  
RAZEM 
 

 
23 

 
25 

01.01.2021 r. – 
23 

01.02.2021 r. - 
22 
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 Stan zatrudnienia kadry pedagogicznej na dzień 31.12.2020 r. wynosi 80 nauczycieli, 

zatrudnionych w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, co przedstawia 

poniższa tabela. 

 
Tabela nr 3. 

L.p
. 

Stanowisk
o 

Stan 
na 

dzień 
01.01.
2020 

r. 

Ilość rozwiązanych umów 
Powód rozwiązania 

Dodatkow
e etaty w 

ciągu 
roku 

Stan 
na 

dzień 
31.12.2
020 r. 

 
1. 

 
Nauczyciele 

 

 
82 
 
 

 
Wygaśnięcie umów czasowych - 

3 
Przejście na świadczenie 

kompensacyjne - 1 
Przejście na emeryturę - 2 

Rozwiązanie za porozumieniem 
stron – 1 

Rozwiązanie umowy w związku 
ze śmiercią – 1 

Wygaśnięcie umowy na 
zastępstwo – 1 

 

 
7 

 
      
8
0 

 RAZEM 
 

82 9 7         80 

 

W Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie jest zatrudnionych 80 nauczycieli (stan na dzień 

31.12.2020 r.), w tym 65 nauczycieli dyplomowanych, 7 nauczycieli mianowanych,                                  

7 nauczycieli kontraktowych, 1 nauczyciel stażysta, co obrazuje poniższa tabela. 

 
Tabela nr 4.  

L.p. Stopień awansu 
zawodowego nauczycieli 

Stan na dzień 
01.01.2020 r. 

Stan na dzień 
31.12.2020 r. 

1. Dyplomowany 67 65 

2. Mianowany 8 7 

3. 
 

Kontraktowy 4 7 

4. Stażysta 3 1 

5. 
 

Brak stopnia awansu 
zawodowego 

0 0 

  
RAZEM 

 

 
82 

 
80 

 
           W 2020 roku 36 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza   w Ciechanowie 

brało udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego – szkoleniach, kursach, 

warsztatach metodycznych i wielu innych (również w formie szkoleń on-line). Jedenastu 

nauczycieli ukończyło w 2020 roku studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo - 

wychowawczej, surdopedagogiki, doradztwa zawodowego, logistyki w szkole, ekonomii                    

w szkole, podstaw przedsiębiorczości, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, zarządzania 
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bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego. 

Jeden nauczyciel ukończył w 2020 roku studia magisterskie z drugiego przedmiotu.. 

      Na podstawie powyższej uchwały w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza                                  

w Ciechanowie nauczycielom przyznawane są w zależności od stopnia awansu zawodowego 

dodatki motywacyjne i funkcyjne. W 2020 roku zostały przyznane dwa dodatki funkcyjne na 

stanowisku kierowniczym, 36 dodatków funkcyjnych dla wychowawców klas, 47 dodatków 

motywacyjnych dla nauczycieli w I półroczu 2020 roku oraz 22 dodatki motywacyjne dla 

nauczycieli w II półroczu 2020 roku. Analizę dodatków motywacyjnych przyznanych 

nauczycielom w 2020 roku przedstawiają dwie poniższe tabele. 

Tabela nr 5. 

 
Tabela nr 6. 

L.p. Stopień awansu 
zawodowego 

Liczba nauczycieli otrzymujących dodatek 
motywacyjny w II półroczu 2020 r. 

 3 %  4 %  5 % 6 % 10 % 15 % Kwotowo 

1. Nauczyciel dyplomowany 
 

5 1 5 1 6 1 2 

2. Nauczyciel mianowany - - - - - - - 

3. Nauczyciel kontraktowy - - - - 1 - - 

4. Nauczyciel stażysta - - - - - - - 

 RAZEM 5 1 5 1 7 1 2 

 

      
Wymiar zajęć nauczycieli, zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dyrektora, wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela na stanowisku 

kierowniczym, wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela nr 7. 

L.p. Typ szkoły/rodzaj 
placówki/stanowiska 

Stanowiska 
kierownicze 

Tygodniowy wymiar godzin 

Obowiązkowy 
tygodniowy 

wymiar 
godzin 

Zniżka 
godzin 

Tygodniowy 
wymiar 
godzin 

L.p. Stopień awansu 
zawodowego 

Liczba nauczycieli otrzymujących dodatek 
motywacyjny w I półroczu 2020 r. 

   3 % 4 %  5 % 9 % 10 % Kwotowo 

1. Nauczyciel dyplomowany 
 

24 4 7 1 4 2 

2. Nauczyciel mianowany 3 - - - - - 

3. Nauczyciel kontraktowy 1 - - - - - 

4. Nauczyciel stażysta - - - - 1 - 

 RAZEM 28 4 7 1 5 2 
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1. Szkoła Dyrektor 18 15 3 

2. Wicedyrektor 18 11 7 

3. Kierownik 
szkolenia 

praktycznego 

20 16 4 

4. Kierownik 
Internatu 

30 10 20 

5. Pedagog - 22 - - 

6. Nauczyciel - 18 - - 

7. Nauczyciel 
wspomagający 

- 20 - - 

8. Nauczyciel 
bibliotekarz 

- 30 - - 

9. Wychowawca 
internatu 

- 30 - - 

 
Liczba uczniów w Zespole Szkół nr 2 wynosiła 988 (stan na 31.12.2020 r.). Uczniowie 

ci uczęszczali odpowiednio do 36  oddziałów:  w czym 17 w II Liceum Ogólnokształcącym (499 

uczniów) oraz 19 w Technikum nr 2 (489 uczniów).  

 

Tabela nr 8. 

Szkoła Liczba oddziałów Liczba uczniów 

II Liceum Ogólnokształcące 17 499 

Technikum nr 2 19 489 

Suma 36 988 

 

W II Liceum Ogólnokształcącym funkcjonowało 17 oddziałów:  

• sześć klas I: 

o biologiczno – chemiczna; 

o humanistyczno – prawna; 

o językowa; 

o językowo – humanistyczna; 

o matematyczno – geograficzna; 

o ogólna. 

• cztery klasy II po gimnazjum: 

o biologiczno – chemiczna; 

o humanistyczno – prawna; 
o językowa; 
o matematyczno – językowa. 

• trzy klasy II po szkole podstawowej: 
o biologiczno – chemiczna; 
o humanistyczno – prawna;  
o językowa. 

• cztery klasy III: 
o biologiczno – chemiczna; 
o humanistyczno – prawna; 
o językowa; 
o matematyczno – fizyczna. 

W Technikum nr 2 natomiast 19 oddziałów: 

• trzy klasy I w zawodach: 
o technik ekonomista; 
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o technik żywienia i usług gastronomicznych; 
o technik hotelarstwa; 
o technik spedytor; 

• cztery klasy II po gimnazjum w zawodach: 
o technik ekonomista; 
o technik żywienia i usług gastronomicznych; 
o technik hotelarstwa; 
o technik spedytor; 
o  technik organizacji turystyki; 
o technik usług kelnerskich. 

• trzy klasy II po szkole podstawowej w zawodach: 
o technik ekonomista; 
o technik żywienia i usług gastronomicznych; 
o technik hotelarstwa; 
o technik spedytor; 

• pięć klas III w zawodach: 
o technik ekonomista; 
o technik żywienia i usług gastronomicznych; 
o technik hotelarstwa; 
o technik spedytor;  
o technik organizacji turystyki;  
o kelner. 

• cztery klasy IV w zawodach : 
o technik ekonomista; 
o technik żywienia i usług gastronomicznych;  
o technik hotelarstwa; 
o technik spedytor; 
o technik organizacji turystyki;  
o kelner. 

 
W roku 2020 szkołę ukończyło 190 uczniów: 122 w Liceum (4 oddziały: 

 biologiczno – chemiczna, humanistyczno – prawna, językowa oraz matematyczno – 

informatyczna)  oraz 68 w Technikum (3 odziały: technik ekonomista, technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik spedytor). Wydano także taką samą liczbę 

Świadectw Ukończenia.  

 

Tabela nr 9. 

Szkoła 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

absolwentów 

Liczba wydanych 
świadectw 
ukończenia 

II Liceum Ogólnokształcące 4 122 122 

Technikum nr 2 3 68 68 

Suma 7 190 190 

        
           Świadectwo Dojrzałości otrzymało 112 absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego 

oraz 43 Technikum nr 2 (sesja wiosenna i poprawkowa) . Ponadto 62 absolwentów Technikum 

nr 2 otrzymało dyplomy potwierdzające kwalifikację w zawodzie (sesja wiosenna                                         

i poprawkowa).  Wydano także  164  świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie dla 

uczniów klas drugich, trzecich oraz czwartych Technikum nr 2 (70 w sesji styczeń – luty oraz 

94 w sesji czerwiec – lipiec).  
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Tabela nr 10. 

Szkoła 
Liczba 

świadectwa 
dojrzałości 

Liczba dyplomów 
potwierdzających 

kwalifikację w 
zawodzie 

Liczba 
świadectw 

potwierdzających 
kwalifikację w 

zawodzie 

II Liceum 
Ogólnokształcące 

112 - - 

Technikum 43 62 164 

         
            We wrześniu 2020 r. do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego przyjętych  

zostało 182 uczniów (6 oddziałów: biologiczno – chemiczny, humanistyczno – prawny, 

językowy, językowo – humanistyczny, matematyczno – geograficzny oraz ogólny). Natomiast 

do Technikum nr 2 91 uczniów (3 oddziały w zawodach: technik ekonomista, żywienia usług 

gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik spedytor . 

 
Tabela nr 11. 

Szkoła Liczba oddziałów  Liczba uczniów przyjętych  

II Liceum 
Ogólnokształcące 

6 182 

Technikum 3 91 

            
            W roku szkolnym 2019/2020 promocji do następnej klasy nie uzyskała 1 uczennica  
Technikum nr 2.   

W roku 2020 ( rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021) z różnych przyczyn szkołę opuściło 

11 uczniów Liceum oraz 17 uczniów Technikum. Przyjętych z innych szkół natomiast zostało 

4 do Liceum oraz 2 do Technikum.  

 
Tabela nr 12. 

Szkoła 

Liczba uczniów 
niepromowanych 
w roku szkolnym 

2019/2020 

Liczba uczniów, 
którzy opuścili 

szkołę 

Liczba uczniów 
przyjętych z innych 

szkół 

II Liceum 
Ogólnokształcące 

- 11 4 

Technikum 1 17 2 

         
            W Zespole Szkół w roku 2020 wydano 292 legitymacje szkolne (wraz z duplikatami),  
313 zaświadczeń oraz  27 duplikatów świadectw.  
 
Tabela nr 13. 

Szkoła 
Wydane 

Legitymacje 
Wydane 

Zaświadczenia 
Wydane Duplikaty 

Świadectw 

Zespół Szkół nr 2 292 313 27 

 
Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w związku z obszernym 

zakresem prowadzonych zadań pedagogicznych i administracyjnych ponosi bardzo duże 

wydatki osobowe, pochodne i pozostałe. 

 W roku 2020 wydatki wynosiły 9.195.407,76 zł. Przedstawiały się one następująco: 
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*Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 6.575.582,- zł: 

- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami 6.381.530,84 zł 

- nagrody jubileuszowe 129.168,04 zł 

- odprawy emerytalne 64.883,12 zł 

   *Pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, FP  1.269.152,62 zł 

   *Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”  408.413,32 zł                                                                                                   

   *Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 357.039,- zł 

   *Wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 43.801,46 zł 

- świadczenia zdrowotne nauczycieli 11.317,- zł 

- rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną 32.484,46 zł  

   *Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 4.260,- zł 

   *Wydatki rzeczowe 537.169,36 zł 

 

W  Zespole Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie  realizowane są dwa projekty: 

od 01.06.2019 r. realizowany jest projekt pod tytułem:  „Kształcenie zawodowe kluczem  

do sukcesu”  nr projektu RPMA 10.03.01 -14-7b323/18: 

Plan wydatków projektu  na 2020 r. wynosił 629.354,45 ,- zł 

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2020 r. 363.323,08 zł 

* od 01.06.2019 r. realizowany jest projekt pod tytułem: „Kompetencje kluczowe gwarancją 

sukcesu” nr projektu RPMA 10.01.01 -14-b653/18: 

Plan wydatków projektu  na 2020 r. wynosił 772.918,06 ,- zł 

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018 r. 407.516,03 zł 

Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie realizuje zadania 

pedagogiczne i administracyjne zgodnie z polityką rachunkowości jednostki oraz strategią 

rozwoju powiatu ciechanowskiego.                                                               
         Internat ZS nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, jest placówką opieki 

całodobowej, w której od stycznia do grudnia 2020 roku, średnio miesięcznie mieszkało 94 

uczniów uczęszczających do szkół średnich. 

          Wszelkie działania podejmowane w Internacie wynikały z założeń Planu Opiekuńczo – 

wychowawczo – profilaktycznego na w/w rok oraz indywidualnych bieżących potrzeb 

wychowanków.  

          Praca opiekuńczo – wychowawczo – profilaktyczna w Internacie realizowana była                    

w zakresie: zapewnienia młodzieży optymalnych warunków do nauki, czuwania nad 

bezpieczeństwem i zdrowiem młodzieży, pomocy w kształtowaniu właściwego systemu 

wartości przez uczniów, rozwijania zainteresowań i aspiracji tj. umożliwienie wychowankom 

udziału w zajęciach  pozalekcyjnych na terenie internatu i poza nim, rozwiązywania problemów 

wychowawczych i emocjonalnych młodzieży. 

Podjęto następujące działania w zakresie : 

1. Organizowania i prowadzenia różnych form pomocy pedagogicznej dla wychowanków, 

tj. indywidualne rozmowy interwencyjne, interwencyjno – dyscyplinujące, wspierające, 

diagnostyczne o charakterze jednorazowym bądź cyklicznym w zależności od potrzeb, 

dotyczące m.in. kłopotów adaptacyjnych i integracyjnych, konfliktów w relacjach 

rówieśniczych, nie preferowania zachowań negatywnych tj. uchylanie się od obowiązku 

nauki,  trudnych sytuacji materialnych i rodzinnych, kłopotów okresu adolescencji. 

W związku z powyższym podjęto następujące środki zaradcze : 

1. Wprowadzenie i utrwalanie wśród wychowanków nawyków higieny osobistej, dbałości 

o pokoje oraz pomieszczenia wspólnego użytkowania. 
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2. Angażowanie wychowanków do uczestnictwa w różnych zajęciach i imprezach 

okolicznościowych, organizowanych na terenie Internatu. 

3. Prowadzenie zajęć wychowawczych oraz rozmów indywidualnych, celem 

kształtowania u wychowanków postaw uczciwości w życiu społecznym. 

4. Przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom młodzieży. 

5. Zachęcanie do zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania się, uprawiania sportu. 

6. Przeprowadzenie pogadanek w grupach, dotyczących profilaktyki narkotykowej, 

tytoniowej, alkoholowej oraz uświadomienie młodzieży jak szkodliwe są środki 

psychoaktywne i jaki mają wpływ na organizm młodego człowieka. 

7. Kontakt z nauczycielami, wychowawcami klas – sprawdzanie frekwencji, ocen 

szkolnych, zachowania ucznia w klasie i na zajęciach praktycznych. 

8. Motywowanie wychowanków do udziału w warsztatach plastycznych, muzycznych oraz 

zajęciach sportowych. 

        W związku z zaistniałą sytuacją pojawienia się w Polsce koronawirusa COVID – 19, dnia 

11.03.2020 r. nastąpiło zawieszenie zajęć. Kontakt z wychowankami ograniczył się do rozmów 

telefonicznych i za pośrednictwem komunikatora internetowego oraz od kwietnia do kontaktów 

indywidualnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny. 

Na bieżąco współpracowano z : 

- pracownikami GOPS i MOPS, 

- udzielano wsparcia pedagogicznego wychowankom z powodu kłopotów w rodzinie oraz  

   problemów adolescencji, 

- udostępniono wychowankom wykaz numerów telefonów zaufania, 

- utrzymywanie stałego kontaktu z wychowankami na forum, 

- prowadzenie zajęć on-line dla grupy wychowanków nt. „Sztuka recyklingu”, wraz       

  z instruktażem, 

- przeprowadzenie zajęć plastycznych o tematyce florystycznej pt. „Kwiaty w moim życiu”, 

- przesyłanie quizów dla wychowanków tj. „Konkurs wiedzy o sporcie”, „Tylko uczniowie szkoły  

  średniej zdadzą ten test”, „W jaki sposób powinieneś się odstresować”, 

-przygotowanie uczennicy kl. II do konkursu z okazji, 80 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej,  

 organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury pt. „Listy Katyńskie”. 

      We wrześniu na początku roku szkolnego ze względu na panującą pandemię COVID – 19, 

został dodatkowo opracowany i wprowadzony w życie Regulamin funkcjonowania internatu 

oraz stołówki szkolnej w czasie pandemii, który zwierał zasady bezpieczeństwa i higieny oraz 

obligatoryjne nakazy zachowania się wychowanków zarówno w stołówce jak i na terenie 

internatu. Spotkania z młodzieżą organizowane były w małych grupach bądź indywidualnie              

w celu przedstawienia zasad bezpieczeństwa, zmierzających do zapobiegania, 

przeciwdziałania   i zwalczania COVID-19. Monitorowano i na bieżąco dostarczano młodzieży 

informacje nt. zagrożeń epidemiologicznych oraz zasad związanych z zachowaniem 

bezpieczeństwa i higieny w czasie COVID-19. Położyliśmy duży nacisk na proces adaptacji               

i integracji wychowanków oraz na wdrażanie wychowanków do utrzymania czystości                            

w pokojach mieszkalnych, jak również w innych pomieszczeniach internatu. Instruowano 

młodzież na temat zachowania środków ostrożności tj. noszenia maseczek, rękawiczek, 

częste mycie rąk, dezynfekcja i unikanie skupisk. 

Podjęte działania wychowawcze : 

- w celu wyjaśnienia wychowankom niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą COVID-19,  

  zaproszono do obejrzenia filmu pt. „Koronawirus w Polsce” – czas na zmianę zachowań, 

  12 porad jak się ochronić,  

- w celu uświadomienia młodzieży na temat szkodliwości palenia papierosów i zażywania  
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  narkotyków, przystąpienie do akcji Kampania Białych Serc na miasto Ciechanów pod hasłem 

  „Wszystko w Twoich Rękach”, - podejmowanie rozmów z młodzieżą ukierunkowanych na  

  przedstawienie ubocznych skutków palenia e-papierosów. 

      W dniu 26 października 2020 r. nastąpiło zawieszenie zajęć opiekuńczo – wychowawczo 

– profilaktycznych i kontakt z wychowankami ograniczył się do rozmów telefonicznych oraz za    

pośrednictwem komunikatora internetowego. 

Praca ukierunkowana była głównie na : 

- instruowaniu młodzieży o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny, 

- udzielano wsparcia wychowankom z powodu problemów osobistych i rodzinnych poprzez  

  rozmowy indywidualne, 

- przesyłaniu informacji pt. „Jak się uspokoić ?” – 6 sposobów na opanowanie emocji, 

- motywowanie  wychowanków do  wzięcia udziału w akcji „Niepodległa Do Hymnu 2020”, 

- zachęcanie wychowanków do wzięcia udziału w konkursach fotograficznych (do wyboru) 

  „Leśne fotografie”, „Taki pejzaż”, „Temat rzeka”, „Społeczeństwo w obiektywie”, 

- udostępnienie młodzieży informacji przypominającej o Światowym Dniu Osób 

Niepełnosprawnych „Każdy inny, wszyscy równi”, 

- przesłanie młodzieży informacji nt. Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, 

- zachęcanie młodzieży do wzięcia udziału w quizie muzycznym pt. „Jak to leciało”. 

       Wychowawcy Internatu systematycznie współpracowali z rodzicami wychowanków, którzy 

byli na bieżąco informowani o zaistniałych problemach. Ponadto wspierano uczniów    z rodzin 

ubogich, niepełnych poprzez informowanie o możliwości dofinansowania wyżywienia przez 

GOPS lub MOPS. Organizowano i udzielano pomoc pedagogiczną wychowankom poprzez 

rozmowy indywidualne, wspierające. Udzielano pomocy  w eliminowaniu napięć psychicznych 

oraz sugerowano skorzystanie z pomocy specjalistycznej. 

Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi                           

w rocznym planie pracy. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią  COVID-19 

oraz wiążącymi się z nią ograniczeniami, priorytetowe działania wychowawcze w I półroczu 

były skoncentrowane  m.in. na zapobieganiu nieusprawiedliwionym absencjom uczniów oraz 

indywidualnej opiece nad osobami, które potrzebowały wsparcia pedagoga szkolnego. 

Tabela nr 14. 

         Zadanie                                          Ocena stopnia realizacji 

 
 

Prowadzenie badań 
i działań 

diagnostycznych 
uczniów 

 

1. Współpraca z nauczycielami w zakresie przestrzegania zaleceń 
zawartych w opiniach i orzeczeniach uczniów korzystających z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej: 

• analizowano opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej pod kątem diagnozy możliwości i potrzeb uczniów 
oraz zaleceń do pracy z uczniami w szkole; 

• zapoznano: 
- uczniów klas programowo najwyższych Technikum nr 2                                 
z warunkami dostosowania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie do ich potrzeb, zgodnie z Komunikatem 
dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2020 r; 

-  uczniów LO z warunkami dostosowania egzaminu maturalnego do 
ich potrzeb, zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 
2020r;  
- poinformowano rodziców poprzez umieszczenie   na platformie 
prezentacji multimedialnej  o dostosowaniu warunków i form 
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
oraz egzaminu maturalnego do potrzeb ucznia w roku szkolnym 
2020/2021; 

• współtworzono IPET. 



113 

 

2.  Prowadzenie obserwacji, rozmów, diagnozy środowiskowej (PCPR, 
GOPS, itp.) szczególnie w związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 
rodziny, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi m.in.: 

➢ Udzielono pomocy 5 wychowawcom klas w zakresie 
rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania 
przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

➢ Dbano o prawidłową realizację obowiązku nauki poprzez bieżącą 
analizę frekwencji, rozmowy z wychowawcami, uczniami                                    
i rodzicami; 

➢ Diagnozowano środowisko szkolne, ze szczególnym 
uwzględnieniem funkcjonowania w szkole 6 uczniów sprawiających 
problemy wychowawcze, znajdujących się w trudnej sytuacji 
rodzinnej; 

➢ Monitorowano i analizowano przyczyny niepowodzeń szkolnych                       
i trudności wychowawczych (rozmowy z rodzicami i 15 uczniami na 
temat organizacji pracy w domu, zachęcanie do udziału w 
zajęciach zdalnych, udzielanie instruktażu w zakresie metod 
efektywnego uczenia się); 

➢ Zorganizowano i przeprowadzono z uczniami zdalne oraz 
indywidualne rozmowy  (interwencyjne, interwencyjno-
dyscyplinujące, wspierające, diagnostyczne) o charakterze 
jednorazowym bądź cyklicznym, w zależności od potrzeb, 
dotyczące: 

• trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej (3 osoby); 

• kłopotów zdrowotnych (1 osoby); 

• konfliktów w relacjach rówieśniczych (3 uczniów); 

• trudności w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym  (6 osób). 

• trudności w nauce i dysfunkcji rozwojowych (4 osób), 

• preferowania zachowań negatywnych, tj. uchylania się od 
obowiązku nauki, palenie papierosów na terenie szkoły, sięganie 
do używek, przemoc w relacjach rówieśniczych, lekceważący 
stosunek do nauczycieli (29 uczniów); 

➢ Wspólnie z wychowawczynią przeprowadzono wywiad, który miał 
na celu przekazanie informacji o postępach       w nauce oraz 
sprawdzenie w jakich warunkach wychowują się uczennica; 

➢ Wspierano pracę nauczycieli poprzez m.in.: podejmowanie 
interwencji na lekcjach w związku z trudnościami wychowawczymi 
wynikającymi z różnych zachowań uczniów. 

 
 

Podejmowanie 
działań 

wychowawczych i 
profilaktycznych 
wynikających z 

programu 
wychowawczo-

profilaktycznego 
 

1. Podejmowanie działań wychowawczych zapobiegających 
niedostosowaniu uczniów m.in. wykrywanie niekorzystnych zachowań 
np. agresji. I tak:  

• objęto szczególną opieką  5 uczniów przejawiających zachowanie 
ryzykowne, opuszczających pojedyncze godziny lekcyjne; 

•  wzmacniano właściwe zachowania oraz motywowano  16.uczniów 
do poprawy wyników w nauce oraz frekwencji; 

• sygnalizowano 16 rodzicom ujawnione zagrożenia. 

• Przeprowadzono zajęcia w: 
a) kl. I tg nt. Konsekwencji prawnych, psychologicznych i 
społecznych, dotyczących eksperymentowania ze środkami 
uzależniającymi. 

• Zaproponowano nauczycielom do wykorzystania na lekcjach 
wychowawczych online  film oraz scenariusz dostępne na stronie 
edustore.eu na temat: 
- Fałszywa pomoc- narkotyki, dopalacze; 
-Walka nie kończy się po gongu, czyli jak pokonać agresję. 

2. Pomaganie młodzieży w rozwijaniu ważnych umiejętności 
psychologicznych i społecznych, a w szczególności umiejętności: 
a)  panowania nad stresem w różnych sytuacjach życiowych; 
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3. Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom,                            
u których dostrzeżono trudności w umiejętności radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach 
W 14 przypadkach sugerowano uczniom i ich rodzicom skorzystanie                           
z pomocy:   

•  psychologa z PPP w Ciechanowie, 

• psychoterapeuty uzależnień, 

• psychologa szkolnego, 

• psychiatry. 
3. Zachęcanie uczniów na lekcjach wychowawczych do: podejmowania                       
i realizacji zachowań prozdrowotnych,  np. przeprowadzono prelekcję dla 
młodzieży kl.  IV tks, IV th, III tg, II tgg, II bp, I tg, I og nt. Profilaktyka 
czerniaka. 
4.  Współpraca ze środowiskiem lokalnym, urzędami i instytucjami                             
w mieście;     

- kuratorami zawodowymi  GOPS, PCPR, i psychologiem                             
w zakresie pomocy uczniom dotkniętym przemocą w rodzinie, 
- koordynatorami rodzinnymi i opieki zastępczej z PCPR                                     

w Ciechanowie w sprawie  3 uczniów będących w rodzinie 
zastępczej. 

5. Realizowanie Procedury postępowania nauczycieli i innych 
pracowników ZS nr 2 w sytuacji zagrożenia młodzieży oraz w trudnych 
sytuacjach wychowawczych.. 
6. Udzielanie porad: 

a) 11 opiekunom uczniów ułatwiających pokonywanie trudności                    
w wychowaniu dzieci, rozwiązywanie problemów rodzinnych, 
pomoc w kontaktach z odpowiednimi instytucjami, 
b) 8..uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle 
konfliktów rodzinnych oraz eliminowaniu napięć psychicznych. 

 
 
Formy i sposobu 
udzielania pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
odpowiednio do 
rozpoznanych 
potrzeb 
 

1.  Udzielane formy pomocy pedagogicznej : 
❖ dla rodziców : 

a) poradnictwo telefoniczne dotyczące: 
- trudności edukacyjnych,  
- wychowawczych  
- emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem 
wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym 
nauczaniem 
- wspomagania ucznia w procesie samodzielnej nauki w domu –
harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku 
intelektualnego, bezpieczeństwa w sieci, 
b) wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza 
dostarczonej dokumentacji, porady, 

❖ dla nauczycieli: 
poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące: 

• prowadzenia rozmowy z rodzicem, 

• organizacji pracy ucznia w trakcie nauki zdalnej, 

• dostosowania wymagań edukacyjnych podczas edukacji zdalnej, 

• trudności emocjonalno-motywacyjnych uczniów z uwzględnieniem 
radzenia sobie z samodzielną nauką w domu i ocenianiem, 

• trudności emocjonalno-społecznych uczniów wynikających                              
z obecnej sytuacji i izolacji społecznej. 

❖ dla uczniów 
1. indywidualne rozmowy terapeutyczne, wspierające, motywujące 
z  25 uczniami dotyczące: 

• dbania o zdrowie psychiczne, 

• planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz 
terminowości wykonywania zadań w systemie zdalnym, 

• radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-
line, 
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• trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie                            
z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną, 

• radzenia sobie z ocenianiem w systemie zdalnym, 

• uświadamiania cyber zagrożeń i sposobów reagowania na nie, 

• radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby 
kontaktów rówieśniczych. 

     2 .Udział w szkoleniu organizowanym przez PPP  w Ciechanowie  nt. 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia                                         
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim   

3. Sporządzenie  wykazu uczniów kwalifikujących się do udzielenia 
różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

 
 

Organizowanie 
pomocy materialnej 

dla uczniów 
znajdujących się w 

trudnej sytuacji  
życiowej 

 

▪ Zrealizowano rządowy program pomocy uczniom Wyprawka 
szkolna. 

▪ Brano udział w działaniach na rzecz zorganizowania opieki                                
i pomocy materialnej 2 uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej m.in. przyznawanie zasiłku: rodzinnego, pielęgnacyjnego 
oraz okresowego dofinansowania obiadów, pomoc rzeczowa. 

▪ Współpracowano z pracownikami socjalnymi MOPS i GOPS                         
w Opinogórze w celu zapewnienia 2 uczniom pomocy rzeczowej, 
zasiłku i refundacji wyżywienia, a także w zakresie wyników                            
w nauce i frekwencji, 

▪ Wystąpienie do GOPS - Regimin, o zbadanie sytuacji rodzinnej 
uczennicy kl II tfs, w związku z brakiem łączności internetowej na  
lekcjach  zdalnych. 

 
Inne zadania 

pedagoga 

1. Pedagog uczestniczył w: 

• posiedzeniu Zespołu Przedmiotów Gastronomicznych i Hotelarstwa, 

• plenarnym zebraniu Rady Rodziców. 

• szkoleniu na temat: 
- zasad tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno- 
terapeutycznych  w świetle nowych przepisów, prowadzonym przez                   
v-ce dyrektora M. Zarembę- Łepkowską; 
-  obsługi Google Classroom tzw. platformy  edukacyjnej zdalnego 
nauczania 

2. Współpracowano z instytucjami i poradniami specjalistycznymi 
w zakresie diagnozy i konsultacji merytorycznej m.in.: 
o kuratorem sądowym, 
o Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie 

3. Uczestniczono w ewaluacji Programu Wychowawczego- Profilaktyczne  
Szkoły. 

 

Spostrzeżenia pedagoga, rekomendacje, wnioski: 

1. W dalszym ciągu niepokojąco wzrasta liczba trudności szkolnych, zaburzeń zachowania 

uczniów oraz innych nieprawidłowości (zaburzeń emocjonalnych)w funkcjonowaniu 

uczniów. tj. stany depresyjne i załamania nerwowe, myśli samobójcze oraz kłopoty fizyczne 

i psychiczne. Należy zwracać uwagę na zachowania emocjonalne uczniów i informowania 

ich o możliwości szukania  

2. Najskuteczniejszym środkiem zapobiegania nagannym zachowaniom uczniów jest 

konsekwencja w działaniu, a więc przestrzeganie procedur, regulaminów, zarządzeń. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie uczniów w trakcie lekcji  zdalnych oraz 

na terenie szkoły. W przypadku stwierdzenia przekroczenia przez uczniów praw                          

i obowiązków zawartych w Statucie szkoły, należy podjąć działania zgodnie z Procedurą 

postępowania nauczycieli i innych pracowników     ZS nr 2 w sytuacji zagrożenia młodzieży 

oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych. 

 Psycholog szkolny w roku 2020 podejmował działania w zakresie diagnozowania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów polegające na prowadzeniu 
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rozmów, konsultacji z uczniami i ich rodzicami, uzyskiwaniu informacji o sytuacji rodzinnej, 

uzdolnieniach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach, mobilizowaniu uczniów do 

szukania rozwiązań, ukazywaniu możliwych dróg wyjścia z kłopotów, wskazywaniu miejsc, 

gdzie uczniowie mogliby poszerzać swoje zainteresowania, aby pobudzić chęć do rozwoju 

osobistego, wzmacnianiu samooceny, poprawie nastroju, czerpaniu przyjemności  

z codziennych aktywności. Głównym obszarem do pracy z uczniami zgłaszającymi się na 

konsultacje była poprawa umiejętności interpersonalnych. Podczas spotkań korzystano z kart 

pracy, wywiadów, ogólnodostępnych testów psychologicznych. 

Przeprowadzono ewaluacje wewnętrzną Szkoły w celu zbadania postrzegania Zespołu 

Szkół nr 2 jako środowiska pracy, nauki i wychowania. Stworzenie ankiety internetowej dla 

pracowników szkoły, uczniów i rodziców na platformie Google Forms, w której wzięło udział 

56 pracowników pedagogicznych, 324 uczniów i 128 rodziców. Przeanalizowanie wyników 

oraz opracowanie wniosków.  

Opracowano i przeprowadzono ankiety badające stopień realizacji zdalnego nauczania      

w szkole. W badaniu wzięło udział 437 uczniów. Pytania ankietowe miały na celu sprawdzenie: 

w jaki sposób nauczyciele ZS nr 2 prowadzą zdalne nauczanie; czy nauczyciele prowadzą 

zdalnie zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, nauczanie indywidualne i zindywidualizowaną 

ścieżkę kształcenia; czy uczniowie korzystają ze wsparcia pedagoga/psychologa, 

bibliotekarza, nauczyciela wspomagającego, nauczyciela internatu; czy uczniowie mają 

problem ze sprzętem lub internetem. 

Udzielana była pomoc psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb: 

- prowadzone były konsultacje dla rodziców, którzy poszukiwali wsparcia w radzeniu sobie  

  z problemami emocjonalnymi i wychowawczymi ich dzieci; 

- rozmowy i konsultacje indywidualne z młodzieżą dotyczące radzenia sobie w sytuacjach  

  trudnych, z niską samooceną, nad rozwijaniem osobowości poprzez rozpoznawanie  

  zainteresowań, preferencji, poczucia wpływu i dążenia do celu. Wspieranie rozwoju  

  emocjonalnego, kompetencji społecznych oraz komunikacyjnych, a co za tym idzie  

  umiejętności życia w grupie, w społeczeństwie; 

- podejmowano działania zmierzające do poprawy frekwencji uczniów podczas nauki zdalnej; 

- ścisła współpraca z wychowawcami klas, rodzicami uczniów oraz w razie potrzeby  

  z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozwiązywaniu problemowych  

  sytuacji wychowawczych i rodzinnych.  

Podejmowano działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

młodzieży polegające na: 

- kontynuacji cyklu zajęć profilaktycznych p.t. „Odpowiedzialność karna młodzieży oraz  

  zagrożenia spowodowane cyberprzemocą” rozpoczętych w I semestrze 2019/2020. Zajęcia  

  odbyły się 26 lutego 2020 na świetlicy szkolnej. Uczestniczyły w nich klasy Technikum: 1 tgp,  

  1tfs i 1tsg; 

- prowadzeniu zajęć edukacyjnych z klasą 2 hp dotyczących przestrzegania procedur przeciw  

  rozprzestrzenianiu się COVID-19. Przypominanie o zasadach związanych z zachowaniem  

  bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz poza nią; 

- prowadzeniu zajęć online w klasie 1j dotyczących przemocy rówieśniczej w świecie realnym  

  oraz cyberprzestrzeni; 

- prowadzeniu zajęć w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka w edycji  

  2020/2021 w klasach: 1j, 2mj, 2j; 

- przekazywaniu uczniom materiałów edukacyjnych  na temat sposobów zwiększania  

  motywacji do nauki w domu, efektywnego planowania dnia, informowanie o bezpłatnych  



117 

 

  webinarach o podobnej tematyce; 

- przesyłaniu materiałów edukacyjnych dla rodziców dotyczących cyberprzemocy za  

  pośrednictwem dziennika Librus. 

Minimalizowano skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegano zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowaniu różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów 

poprzez przeprowadzanie rozmów oraz obserwacji uczennic przejawiających objawy depresji, 

samo okaleczających się – 7 uczniów, przeprowadzanie rozmów w uczniami nadużywającym 

środków psychoaktywnych – 2 uczniów, kierowanie do Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej oraz Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie – 5 uczniów. 

W zakresie „Kształtowania postaw społecznych jednoznacznie negujących 
przestępstwo”  wychowawcy klas we współpracy z pedagogami oraz psychologiem szkolnym, 
realizowali zaplanowane w programie działanie: „Propagowanie różnych treści z zakresu 
profilaktyki społecznej”. 

Podczas realizacji wymienionej tematyki uczniowie pozyskali wiedzę na temat 
pożądanych postaw społecznych, scenariusze lekcji były opracowane przez wychowawcę,                           
z wykorzystaniem materiałów wskazanych przez pedagogów szkolnych, uczniowie podczas 
zajęć wysłuchali prelekcji nauczyciela oraz wyrażali swoje poglądy w zakresie prezentowanych 
zagadnień. Realizacja zadań podczas zajęć z wychowawcą odbywała się z wykorzystaniem 
różnorodnych metod aktywizujących:  
- burza mózgów, dyskusja – w okresie nauki stacjonarnej  
- praca z filmem (wprowadzenie do tematyki filmu, prezentacja filmu, dyskusja po filmie) 
   – w okresie nauki zdalnej. 

W Zespole Szkół nr 2 przeprowadzone zostały również lekcje wychowawcze na temat 
bezpieczeństwa w sieci, cyberprzestępstw oraz niebezpieczeństw wynikających                                       
z niewłaściwego korzystania  z mass mediów. 

W miesiącu lutym 2020 odbyły się dwa spotkania online z radcami prawnymi oraz 
wykładowcami Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego na Wydziale Prawa. W pierwszym 
spotkaniu uczestniczyła klasa 2 hp w ramach przedmiotu edukacja prawna, natomiast                          
w drugim klasa 1tfs w ramach przedmiotu podstawy prawa. Ponadto w spotkaniu wzięła udział 
również klasa 3 hp. Goście opowiadali o swojej pracy, o studiach, o tym co oznacza 
studiowanie prawa i jakie ścieżki można wybrać po tych studiach. Spotkanie zostało 
zorganizowane dzięki Starostwu Powiatowemu w Ciechanowie oraz Fundacji "Inicjatywa 
Kobiet Aktywnych".   

W zakresie „Przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wśród młodzieży” 
przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze. 

Przeprowadzone zostały dyskusje i pogadanki dotyczące przyczyn narkomanii wśród 
młodzieży oraz wskazane formy pomocy osobom mającym problem z narkotykami.  

W zakresie „Prowadzenia działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem 
degradacji środowiska naturalnego” podjęto następujące działania: 
     - wychowawcy klas zapoznali uczniów i rodziców z „Programem ochrony powietrza dla stref 
w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne                           
i docelowe substancji w powietrzu (Program ochrony powietrza (WKS.576.44.2020) za 
pomocą dziennika elektronicznego Librus. 
     - w ramach lekcji geografii w klasach 4tg i 4tks oraz godziny wychowawczej w kl. 3ts 
omówiony został stan środowiska naturalnego, jego zanieczyszczania działalnością człowieka 
oraz wskazywaliśmy sposoby na rozwiązanie tych problemów (zarówno przez rząd, instytucje 
państwowe, władze lokalne i bezpośrednio przez każdego z nas). Celem pogadanek było 
promowanie proekologicznego stylu życia oraz wskazywanie praktycznych przykładów dbania 
o środowisko, w tym promowanie segregacji odpadów oraz stosowanie materiałów 
ekologicznych łatwych do recyklingu.  
    - 15 grudnia 2020  roku odbył  się kolejny wykład dla nauczycieli i uczniów z cyklu Chemia 
niejedno ma imię. Wykład „Od zrównoważonej wody do zrównoważonej mody. O chemii 
zrównoważonego rozwoju” wygłosiła dr habilitowana z Uniwersytetu Jagiellońskiego.                          
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 3 bm i 3 hp Każdy uczestnik miał możliwość 
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wygenerowania potwierdzenia udziału w wykładzie. Wykład odbył się  w formie zdalnej na 
profilu Facebook Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.         
   - uczniowie klas hotelarskich realizują zgodnie z programem nauczania treści związane                       
z ochroną środowiska. W klasie Ithg zrealizowany został temat: Podstawa prawna 
funkcjonowania systemu ochrony środowiska. Były to zajęcia analizujące nie tylko przepisy 
prawa, ale przede wszystkim wskazujące konkretne działania, które możemy wykorzystać                 
w życiu, czy w pracy w hotelu, aby chronić środowisko naturalne, a często nawet zaoszczędzić, 
jak np.: segregacja śmieci, oszczędność energii i wody, stosowanie materiałów łatwych do 
recyklingu itp. 
 

4. Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie, ul. Okrzei 6, 06-400 

Ciechanów. 

Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława  ma siedzibę przy ul. Okrzei 6 w Ciechanowie. 

Budynek w którym mieści się szkoła został pobudowany w 1965 r. Do 1972r. mieściło się                       

w nim Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego, następnie funkcjonowały - 

Policealne Studium Zawodowe, Pedagogiczna Szkoła Techniczna oraz Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 3. W 1977 roku z istniejących szkół utworzono Zespół Szkół Zawodowych nr 3, 

któremu w 1996 roku nadano imię Stanisława Staszica.  

W 2020 roku Zespół Szkół realizował m.in.: „Program zapobiegania przestępczości 

oraz porządku publicznego i  bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 

2020-2023, ARS –czyli jak dbać o miłość?. Program edukacyjny dotyczy profilaktyki  używania 

substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń , narkotyki, dopalacze). 

Zespół Szkół Nr 3  wykonywał zadania, które realizowane były poprzez realizację 

programów powiatowych i rządowych w roku 2020  oraz  programy zdrowotne, takie jak: 

 

- Program profilaktyczno-edukacyjny „Znamię! Znam je?” 

  Organizatorem kampanii „Znamię! Znam je?” jest Akademia Czerniaka, sekcja naukowa  

  Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej działająca pod patronatem Polskiego  

  Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. 

Program zrealizowano wśród uczniów klas pierwszych LO, Technikum i szkole 

Branżowej. Pod okiem nauczyciela biologii uczniowie klasy maturalnej przygotowali dla swoich 

młodszych kolegów i koleżanek ze szkoły, szereg prezentacji, wykładów i quizów. 

Zadania, które zrealizowano w ramach tego programu : 

• budowanie świadomości czerniaka i upowszechnienie wiedzy o czerniaku, 

• zachęcenie uczniów do regularnego badania skóry  

• zachęcanie do przeprowadzania samobadania skóry 

• przestrzegania podstawowych zasad ochrony przez czerniakiem 

• budowanie odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród 

młodzieży 

 

- Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 

Program realizowany był wśród uczniów klasy drugiej i trzeciej LO w formie wykładów                             

i pogadanek, uczniowie przygotowywali plakaty. 

Zadania, które zrealizowano w ramach tego programu : 

• edukacja młodzieży na temat HIV/AIDS  

• zapobieganie zakażeniom HIV poprzez budowanie odpowiedzialnych zachowań oraz 

prozdrowotnych postaw wśród młodzieży 
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Szkoła realizuje projekt – z Funduszu Europejskiego Projekt  „Mobilność szansą na rozwój 

zawodowy uczniów ZS nr 3  Ciechanów”  Nr umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-

062699 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach 

projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów  oraz kadry 

kształcenia zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica                   

w Ciechanowie  

Co roku do Wydziału Edukacji ,Kultury i Sportu - przekazujemy informację najlepszy wynik 

na egzaminie maturalnym oraz analizę działalności Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica              

w Ciechanowie miedzy innymi  wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego itp. 

 

5. Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie,  
        ul. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów. 

 
Zespól Szkól Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie funkcjonuje                           

od 1968r. Obecnie w jego skład wchodzą dwie szkoły: technikum oraz branżowa szkoła                                      

I stopnia. Technikum kształci w 4 zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik 

ochrony środowiska, technik organizacji reklamy (technik reklamy od 2019r). Szkoła branżowa 

I stopnia kształci w  klasach wielozawodowych, w zawodach: sprzedawca, kucharz, piekarz, 

fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, ślusarz, cukiernik, monter sieci                             

i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec, 

elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, lakiernik samochodowy, drukarz 

offsetowy. 

Z wydzielonych pomieszczeń w budynku korzysta również Centrum Kształcenia 

Ustawicznego oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Szkoła dysponuje odpowiednią do ilości oddziałów liczbą sal lekcyjnych. Posiada 17 sal, 

w tym 3 pracownie komputerowe oraz laboratoria zawodowe, pomieszczenia biurowe, gabinet: 

dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, kierownika kształcenia praktycznego i pokój 

nauczycielski. 

W bibliotece młodzież ma możliwość korzystania z laptopów z dostępem do Internetu. 

Księgozbiór biblioteki szkolnej jest uzupełniany w każdym roku szkolnym w miarę możliwości 

finansowych. Obejmuje on lektury szkolne, słowniki, encyklopedie, książki do przedmiotów 

zawodowych oraz księgozbiór podręczny. 

Stan techniczny sal lekcyjnych i innych pomieszczeń jest dobry. Szkoła jest zadbana, 

czysta i estetyczna. Klatki schodowe są odpowiednio zabezpieczone, drogi ewakuacyjne 

oznakowane w sposób wyraźny i trwały. 

Warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego są zapewnione częściowo. 

Szkoła nie posiada pełnowymiarowej sali sportowej a boisko szkolne ze względu na stan 

techniczny nawierzchni  nadaje się jedynie do ćwiczeń gimnastycznych. Bramki do gry oraz 

inne konstrukcje są na stałe przymocowane do podłoża i nie stanowią zagrożenia dla uczniów. 

Teren wokół boiska jest ogrodzony wysokim parkanem. 

Sale lekcyjne utrzymane są w należytym porządku, wyposażone w odpowiednie stoliki              

i krzesła. W pracowniach komputerowych  i laboratoriach w widocznych miejscach znajduje 

się regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Uczniowie mają zapewnioną opiekę w trakcie zajęć lekcyjnych oraz przerw poprzez dyżury 

nauczycieli.  Harmonogram dyżurów jest zgodny z  planem zajęć i potrzebami szkoły. W szkole 

znajduje się monitoring wizyjny, co wzmacnia poczucie bezpieczeństwa uczniów. Zasady 

bezpieczeństwa są omawiane z uczniami na godzinach z wychowawcą. Szkoła podejmuje 

działania służące rozpoznawaniu potencjalnych zagrożeń i zapobieganiu im. 



120 

 

Systematycznie prowadzona jest kontrola obiektu pod kątem bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki i pracy. Ostatnia odbyła się w dniu 28 sierpnia 2020 r. i została 

przeprowadzona przez szkolną komisję bhp (społeczny inspektor pracy - nauczyciel, kierownik 

gospodarczy i pracownik obsługi), z ustaleń której sporządzony został protokół. Szkoła 

systematyczne jest doposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

W skład Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie wchodzą: 

• Technikum Nr 4 

• Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

  Rok 2020 

LICZBA UCZNIÓW/ ODDZIAŁÓW 436/18 

ZMIANOWOŚĆ 1,0 

LICZBA NAUCZYCIELI 
PEŁNOZATRUDNIONYCH 

27 

LICZBA NAUCZYCIELI 
NIEPEŁNOZATRUDNIONYCH 

16 

LICZBA PRACOWNIKÓW 
ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

11 

SALA GIMNASTYCZNA/ BOISKO 
SPORTOWE  

 

 

TAK/ TAK 

ŚWIETLICA NIE 

WYPOSAŻENIE SZKOŁY W 

KOMPUTERY 

3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, 
gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, gabinet 
kierownika  kształcenia  praktycznego, kierownika  
gospodarczego,  biblioteka, sekretariat, księgowość,  
gabinet pedagoga, pracownia geodezji, pracownia 
reklamy. Laboratoria 

 

 

Laboratorium materiałów budowlanych, 
laboratorium ochrony środowiska/chemiczne, 
laboratorium energetyki odnawialnej.  

 CEREMONIAŁ SZKOLNY   Poczet Sztandarowy 
  Obchody Dnia Patrona Szkoły/lecia Szkoły 
  Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły 
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego  
  Uroczyste obchody świat narodowych 

 

Dane dotyczące budynku i terenu ZST w Ciechanowie: 

1. Powierzchnia działki: 126,00 m2 

2. Tereny zielone: 1190,00 m2 

3. Boisko szkolne:  987,00 m2 

4. Tereny pod obiektami budowlanymi:  1523,00 m2 

5. Kubatura budynku:  12195,00 m3 

6. Powierzchnia użytkowa budynku: 2072,70 m2 

7. Inne (grunty utwardzone): 1426,00 m2 
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8. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

    o Niepełnosprawności: 70,00 m2 

9. Pomieszczenia klasowe:  17  

10. Sala gimnastyczna: 271 m2. 

Organizację szkół wchodzących w skład Zespołu Szkól Technicznych w Ciechanowie 

na każdy rok szkolny określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący. 

Arkusz organizacyjny pracy jest zgodny ze szkolnymi planami nauczania dla każdego oddziału 

w poszczególnych typach szkól ustalonymi w oparciu o ramowe plany nauczania określone 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Tygodniowy rozkład zajęć, 

opracowany na podstawie arkusza organizacyjnego, uwzględnia zasady higieny pracy 

umysłowej ucznia i nauczyciela. Zajęcia edukacyjne są zróżnicowane, zajęcia z przedmiotów 

zawodowych są realizowane w blokach przedmiotowych. 

 Nauczyciele dobierają metody realizacji programów nauczania do możliwości 

intelektualnych i potrzeb edukacyjnych uczniów oraz wskazań poradni psychologiczno-

pedagogicznej m.in. poprzez indywidualizację pracy na lekcji, różnicowanie stopnia trudności 

zadań i prac domowych. 

Od 25 marca  do 26 czerwca 2020 roku szkoła prowadziła naukę zdalną w związku                    

z epidemią COVID-19. We wrześniu 2020 roku szkoła  funkcjonowała stacjonarnie zgodnie                 

z opracowanym i wdrożonym „ Regulaminem funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych               

w Ciechanowie w czasie epidemii COVID-19”. Od 26 października szkoła i nauczyciele przeszli 

ponownie na system zdalny nauczania.  

Kształcenie branżowe, jest zgodne z klasyfikacją zawodową szkolnictwa zawodowego. 

Kształcenie praktyczne w formie zajęć praktycznych odbywa się u pracodawców (klasy 

wielozawodowe szkoły branżowej). Podobnie praktyka zawodowa dla uczniów technikum  

odbywa się u pracodawców. Szkoła wyposaża pracodawców w podstawę programową. 

Organizacja kształcenia zawodowego pozwala na realizację programów nauczania                                 

o strukturze przedmiotowej w rzeczywistych warunkach pracy. Instruktorzy praktycznej nauki 

zawodu mają wymagane kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. 

Szkoła posiada statuty (technikum, szkoły branżowej oraz zespołu) uwzględniające 

regulamin ucznia, wewnątrzszkolne zasady oceniania, które są okresowo analizowane                           

i podlegają modyfikacji. Opracowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nauczyciele 

przestrzegają zasad oceniania, klasyfikowania i promowania. W razie problemów uczniowie 

mogą liczyć na pomoc nauczycieli. Rodzice zwracają się do wychowawcy w celu wyjaśnienia 

absencji dziecka w szkole, osiągania słabych wyników w nauce i trudności wychowawczych. 

Szkoła corocznie diagnozuje osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez analizę 

wyników: klasyfikacji, próbnej matury, egzaminu maturalnego oraz egzaminu 

potwierdzającego klasyfikacje w zawodzie. Powyższe analizy są prezentowane na 

posiedzeniu rady pedagogicznej przy podsumowaniu pracy szkoły. Wynikające z tej diagnozy 

wnioski są uwzględniane w organizacji procesu nauczania, a także wykorzystywane do dalszej 

pracy z uczniami. 

Zauważa się, że do Zespołu Szkół Technicznych przychodzą uczniowie, którzy chcą 

zdobyć konkretny zawód poszukiwany na  rynku pracy. Szkoła przygotowuje uczniów do 

egzaminów zewnętrznych, biorąc pod uwagę ich możliwości. Nauczyciele, zapoznają uczniów 

z wymaganiami egzaminacyjnymi,  pracują z arkuszami egzaminacyjnymi. Nauczyciele  

motywują uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach. Mimo działań 

motywacyjnych mała liczba uczniów Zespołu Szkół Technicznych bierze udział w konkursach, 

turniejach i olimpiadach organizowanych dla szkół ponadpodstawowych. Najwięcej uczniów 

uczestniczy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, odnosząc dobre wyniki na tle 
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okręgu warszawskiego. Uczniowie Zespołu Szkól Technicznych osiągają sukcesy sportowe                     

w nożnej piłce halowej dziewcząt i chłopców oraz tenisie stołowym. Na uwagę zasługuje 

działalność szkolnego kola PCK, które organizuje akcje honorowego krwiodawstwa. 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych w miarę możliwości organizują warsztaty terenowe                  

u pracodawców, min. PUK, ZWiK, lokalne budowy, firmy reklamowe, radio, telewizja i inne. 

Nauczyciele wychowania fizycznego kontynuowali Program „Szkolny Klub Sportowy” zgodnie 

z Decyzją Ministra Sportu i Turystyki dotyczącą rozwijania sportu poprzez wspieranie 

przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. W dalszym ciągu 

opiekowali się 3 grupami ( 2 grupy w technikum oraz 1 grupa w Branżowej Szkole                                     

I Stopnia). Od 30.01.2020r. klasy pierwsze technikum oraz branżowej szkoły I stopnia były 

zapoznawane z Kampanią 4U „Uważaj! Uciekaj! Ukryj! i Udaremnij Atak!” mającą na celu 

poprawę świadomości antyterrorystycznej wśród uczniów. Od 11.03.2020r. realizowano 

zagadnienia dotyczące cyberprzemocy. Uczniowie wykonywali plakaty zawierające hasła                      

i grafikę uświadamiające odbiorców o zagrożeniach w cyberprzestrzeni. 

W 2020 szkoła realizowała projekt z programu ERASMUS + Mobilność edukacyjna 

uczniów kluczem do rozwoju szkoły, związany z realizacją praktyk zagranicznych dla uczniów 

klas technikum budownictwa i technikum reklamy. W związku z pandemią harmonogram 

realizacji projektu uległ przesunięciu  w zakresie wyjazdów na staże zagraniczne. W tym 

samym roku szkoła opracowała kolejny projekt z programu ERASMUS + Europejska 

mobilność szansą na sukces zawodowy,  dla uczniów technikum geodezji i technikum ochrony 

środowiska. Projekt otrzymał dofinansowanie od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 

natomiast nie rozpoczęto jego realizacji decyzją organu prowadzącego. 

Wzrost efektywności i skuteczności kształcenia w Zespole Szkól Technicznych im. 

Stanisława Płoskiego w Ciechanowie wpisuje się w jego dostosowanie do potrzeb lokalnego 

rynku pracy. Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia  ułatwia przechodzenia 

z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów szkolenia 

zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 

dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 

praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.  

Szkoła posiada Program Wychowawczo-Profilaktyczny pozytywnie zaopiniowany 

przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Uwzględnia on potrzeby wychowawcze 

uczniów oraz uniwersalne wartości wychowania patriotycznego i obywatelskiego, promowanie 

zdrowego stylu życia, edukację regionalną, zapobieganie uzależnieniom. W szkole funkcjonuje 

"Program przeciwdziałania absencji uczniów" oraz procedury postępowania w sytuacjach 

kryzysowych. 

W realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych szkoły uczestniczą nauczyciele, 

pedagog szkolny, dyrektor, wicedyrektor  oraz inni pracownicy szkoły. Włączani są również 

rodzice i prawni opiekunowie uczniów. 

Szkoła podejmuje działania profilaktyczno- wychowawcze wobec uczniów 

sprawiających problemy wychowawcze. Pedagog szkolny analizuje  przyczyny tych trudności, 

prowadzi rozmowy z uczniami, rodzicami i opiekunami prawnymi. Raz w tygodniu, w środę, 

dyżur w szkole pełni psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie, do 

którego mogą zgłaszać się uczniowie i ich rodzice. 

Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi proces wychowania i opieki poprzez 

udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciele respektują 

wskazania poradni pedagogiczno-psychologicznej, prowadzą z uczniami i ich rodzicami 

rozmowy oraz pedagogizację rodziców. Uczniom mającym problemy wychowawcze oferują 

formy pomocy polegające na udzielaniu informacji, wskazywaniu instytucji specjalistycznych, 
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w których mogą uzyskać pomoc, ponadto organizują pomoc koleżeńską. Nauczyciele 

podkreślają ogromny wpływ domu rodzinnego na efekty pracy wychowawczej szkoły. Istotnym 

elementem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych są także realizowane w szkole 

spotkania. W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji odbyła się prelekcja dla 

wszystkich uczniów z pracownikami i funkcjonariuszami Policji z Zespołu Profilaktyki 

Społecznej, Nieletnich i Patologii oraz przedstawicielem Allegro, nt. „Bezpieczeństwa w sieci”. 

Podczas spotkań omawiane były zagadnienia dotyczące cyberprzemocy i bezpieczeństwa             

w sieci, ponadto odbyło się spotkanie na temat  „Odpowiedzialność prawna osób nieletnich. 

Zachowania ryzykowne, zażywanie substancji psychoaktywnych”. Szkoła włączyła się także 

w projekt „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta”  i nakręciła spot pt: „ Bezpieczny 

konsument- to ja!”. Natomiast we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Ciechanowie zrealizowano w wybranych klasach programy: „Podstępne WZW”- profilaktyka 

wirusowego zapalenia wątroby oraz „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV                             

i Zwalczania AIDS”. Natomiast w klasach programowo wyższych (trzecie i czwarta) 

zrealizowano „Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka”. 

 Aby skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom szkoła kontynuowała współpracę ze 

Strażą Miejską. 

Szkoła rozpoznaje środowisko uczniów i ich potrzeby w zakresie opieki. Uczniowie 

zgłaszają problemy wychowawcy lub bezpośrednio pedagogowi szkolnemu. Na początku 

każdego roku szkolnego w klasach pierwszych wychowawcy przeprowadzają ankietę w celu 

zdiagnozowania środowiska rodzinnego ucznia oraz jego poczucia bezpieczeństwa w nowej 

szkole. Pedagog szkolny rozpoznaje potrzeby socjalne i sytuację ucznia w jego domu 

rodzinnym, wykorzystując w tym zakresie wszelkie możliwe źródła informacji. 

Działania pomocowe dotyczyły pomocy finansowej m.in. udzielaniu zapomóg 

finansowych oraz dofinansowaniu kosztów studniówki. 

Jak wynika z analizy sytuacji  szkoły w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

poziom bezpieczeństwa w szkole jest dobry. Zarówno uczniowie, jak i rodzice postrzegają 

szkolę jako miejsce bezpieczne. 

W Zespole zatrudnionych jest 43 nauczycieli, w tym 16  zatrudnionych na część etatu. 

  Systematycznie wzrasta liczba nauczycieli dyplomowanych, oraz kończących studia 

podyplomowe dające kwalifikacje do drugiego przedmiotu. Przydział czynności i zadań 

dodatkowych odbywa się z uwzględnieniem predyspozycji i wieloletniego doświadczenia 

zawodowego nauczycieli. 

Rozpoznawane i realizowane są potrzeby szkoleniowe nauczycieli. Widoczna jest 

aktywność nauczycieli biorących udział w różnych kursach doskonalących, co wynika                           

z potrzeb szkoły oraz indywidualnych zainteresowań nauczycieli. 

Akty prawa wewnątrzszkolnego są zgodne z przepisami prawa. Tworzone są 

zespołowo i uzgodniane z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Rada Pedagogiczna, 

Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców działają według opracowanych przez siebie 

regulaminów, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. 

Statuty placówki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli, rodziców                          

i uczniów. Znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece. 

Zasady rekrutacji uczniów określa Statut Szkoły. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Rada Pedagogiczna  podejmuje uchwały stanowiące i opiniujące. Są one wykonywane 

przez Dyrektora Szkoły jako Przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

Wydatki poniesione na remonty w 2020r.w Zespole Szkól Technicznych im. Stanisława 

Płoskiego w Ciechanowie. 
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6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 

13, 06-400 Ciechanów. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie  powstał w 1973r., mieści się 

w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 13. Od początku istnienia otacza opieką dzieci                                

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. 

Obecnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie funkcjonują: 

• Szkoła Podstawowa Specjalna - 4 oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością           

intelektualną w stopniu lekkim i ze sprzężeniami; 

• Szkoła Podstawowa Specjalna - 11 oddziałów dla uczniów z niepełnosprawnością           

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; 

• Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia 2 oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością 

           intelektualną w stopniu lekkim i ze sprzężeniami; 

• Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy- 5 oddziałów dla uczniów                                               

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i ze 

           sprzężeniami; 

• Zespół Rewalidacyjno- Wychowawczy dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu znacznym i głębokim; 

L

p. 
Tytuł Zakres 

Termin 

zakończenia 

zadania 

Koszt  

materiałów 
Uwagi 

1 
Malowanie sali Nr 2 

i 26 

Szpachlowanie oraz malowanie 

emulsyjne  oraz olejne sali Nr 2 i 26 
Luty 2020r. 650,00 

We własnym 

zakresie 

2 
Remont stolików 

szkolnych 

Malowanie olejne konstrukcji 

stolików szkolnych oraz montaż 

blatów 

Luty 2020r. 1 300,00 
We własnym 

zakresie 

3 Wymiana podłogi 
Położenie gresu w pomieszczeniu  

Nr 1 /pomieszczenie prac. obsługi/ 
Luty 2020r. 400,00 

We własnym 

zakresie 

4 
Malowanie 

emulsyjne i olejne 

Szpachlowanie oraz malowanie 

emulsyjne ścian w łazienkach na 

parterze i I piętrze, malowanie 

olejne grzejników. 

Lipiec 2020r. 250,00 
We własnym 

zakresie 

5 

Częściowe 

odnowienie ścian w 

sali gimnastycznej 

Szpachlowanie oraz malowanie 

olejne  ścian 
 Lipiec 2020r. 360,00 

We własnym 

zakresie 

6 

Odnowienie 

korytarza na 

parterze 

Malowanie emulsyjne, 

uzupełnienie listew przy drzwiach, 

malowanie listew, malowanie 

olejne drzwi oraz futryn 

Listopad 

2020 
1 100,00 

We własnym 

zakresie 

7 
 Remont pokoju Nr 

22 

Malowanie emulsyjne ścian oraz 

sufitu, malowanie olejne, 

położenie podłogi / panele/ 

Grudzień 

2020 
1 600,00 

We własnym 

zakresie 

 

 
 

                                                                              

RAZEM: 
 5 660,00  

 



125 

 

• Przedszkole Specjalne — 4 oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i ze sprzężeniami; 

W szkołach i przedszkolu łącznie jest 27 oddziałów:   Grupy wychowawcze - 3 grupy,  

Świetlica. 

Obecnie w placówce uczy się 99 uczniów w w/w typach szkół, do przedszkola 

uczęszcza 14 dzieci, w internacie przebywa 18 dzieci. Dla uczniów SOSW prowadzimy także 

dowóz dzieci na zajęcia szkolne. Za dowożenie mamy zwrot kosztów zgodnie z zawartymi 

umowami na dowożenie z Wójtami Gmin. 

W Ośrodku funkcjonuje bardzo dobrze wyposażona kuchnia oraz piękna stołówka. 

Przygotowuje ona posiłki dla przedszkolaków, uczniów z zachowanie procedur HACCAP oraz 

szczególnym jadłospisem z uwzględnieniem diet oraz grup wiekowych. 

W SOSW jest zatrudnionych 68 nauczycieli na pełnych etatach oraz 3 nauczycieli na %.  

W administracji SOSW jest zatrudnionych 5 osób: główna księgowa, 2 księgowe, 

sekretarz szkoły oraz samodzielny referent ds. administracji. 

Placówce przydzielono także dodatkowe zadania, które wymagają dużo działań 

logistycznych i nadzoru pedagogicznego. Są to zajęcia:  Wczesne Wspomaganie Rozwoju 

Dziecka — realizujemy w ramach WWRD zajęcia dla 73 dzieci; WOKRO Program                                   

„Za Życiem"- w ramach którego prowadzimy zajęcia dla dzieci od wykrycia niepełnosprawności 

aż do podjęcia nauki szkolnej ( obecnie od 9 miesiąca życia do 8 r.ż.). 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej                                      

a Powiatem Ciechanowskim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie 

w miesiącu grudniu 2017 powstał wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy. 

Zadanie tego Ośrodka to. 

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych  

 dziecka; 

2) podejmowanie działań informacyjnych na temat WOKRO funkcjonującego w SOSW  

 w Ciechanowie. 

3) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach  

 określonych w przepisach wydanych na podstawże art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia   

 14 grudnia 2016 r. —Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla  

 danego dziecka, oraz — w zależności od potrzeb dziecka — dodatkowych usług  

 terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych  

 specjalistów; 

4) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, 

specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, 

fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej; 

5) przeprowadzenie ankiet dotyczących opinii rodziców na temat wpływu prowadzonych 

zajęć na poziom funkcjonowania dziecka oraz pożądanych rodzajów terapii. Niektóre 

zajęcia w/g ankiet cieszyły się dużym powodzeniem. 

Kontynuując realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem"                          

w styczniu 2020 r., ponownie przeprowadzono analizę zebranych informacji i danych 

zastanych. 

Prowadzono działania o charakterze informacyjnym. Zajęcia WOKRO ze względu na wiek 

i różne rodzaje zaburzeń występujące u dzieci odbywały się stacjonarnie w przygotowanych : 

• 5 gabinetach terapii pedagogicznej, 

• 4 pracowniach integracji sensorycznej, 

• S gabinetach logopedycznych, 

• w gabinetach do kinezyterapii, hydroterapii i fizykoterapii, 
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• sali doświadczania świata 

• pracowni Biofeedback 

Na początku roku 2020 zajęcia nie były prowadzone z uwagi na ograniczenia związane 

z przemieszczaniem się dzieci i rodziców oraz zamknięciem szkół spowodowane zagrożeniem 

rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. 

W ramach WOKRO w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju w 2020r. 

uczestniczyło 71 dzieci. Prowadzono różnorodne formy terapii: 

3  terapia pedagogiczna, usprawnianie i stymulowanie kompetencji społecznych 

3  terapia integracji sensorycznej 

3  zajęcia rehabilitacyjne, gimnastyki korekcyjnej 

3  zajęć terapii logopedycznej 

3  zajęcia usprawniania i stymulowania rozwoju psychoruchowego 

3  zajęcia z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi, niedosłyszącymi 

W naszym ośrodku dysponujemy salami: 5 pracowni integracji sensorycznej, sala 

Doświadczania Świata, pracownia do hydromasażu, fizykoterapii, i rehabilitacji ruchowej,                          

2 pracownie terapii EEG Biofeedback, 6 pracowni logopedycznych, pracownia kulinarna. 

Posiadamy także boisko z powierzchnią ratanową oraz plac zabaw.  

Ośrodek  sprawuje nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami nauki i pracy,                       

a w szczególności: 

• zapewnia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki  

  w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych organizowanych  

  przez szkołę, 

• stara się by w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- wychowawczych równomiernie 

  rozkładać zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia, zapewnić różnorodność zajęć  

  w każdym dniu, nie łączy w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć tego samego przedmiotu 

  (z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga), 

• organizuje dla pracowników szkoły różne formy szkolenia w zakresie BHP, zapoznaje ich na 

  bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w rym zakresie i sprawuje nadzór 

  nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie realizowany jest                    

„Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego                                              

i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020-2023”. 

 

7. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, ul. Kopernika 7, 06-400 

Ciechanów. 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie jest publiczną placówką kształcenia 

ustawicznego umożliwiającą uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji 

zawodowych. 

Centrum prowadzi kształcenie w formie zaocznej dla słuchaczy:  

1. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  w Ciechanowie, wchodzącego    w skład  

    Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie 

2. Szkoły Policealnej w Ciechanowie 

3. Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. 
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W roku 2020 

Liczba 
oddziałów 

LO SP KKZ Ogółem 

semestr 
wiosenny 

7 3 2 12 

semestr 
jesienny 

7 4 2 13 

Liczba 
słuchaczy 

LO SP KKZ Ogółem 

semestr 
wiosenny 

153 53 45 251 

semestr 
jesienny 

183 77 58 318 

 

Liczba nauczycieli w szkołach – 22 w tym 4 pełnozatrudnionych. 

Liczba nauczycieli na KKZ - 8 osób. 

Liczba pracowników administracji - 5 

Liczba pracowników obsługi - 4 (tj. 3,5 etatu)  

Centrum Kształcenia Ustawicznego istnieje pod obecną nazwą od 1979r.  Od 1993r. 

Centrum mieści się w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy  ul. Kopernika 7. Zajęcia 

dydaktyczne odbywają się we wspólnych salach lekcyjnych, sali komputerowej. CKU posiada 

odrębną bibliotekę szkolną, gdzie słuchacze mogą również skorzystać z komputerów                               

z dostępem do Internetu. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany w miarę możliwości 

finansowych. Godziny pracy biblioteki CKU są dopasowane do godzin zajęć słuchaczy,  

by słuchacze mogli z niej skorzystać. 

Nauka w CKU odbywa się w soboty i niedziele, zazwyczaj co dwa tygodnie,  

na przemian szkoły i Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, by umożliwić osobom chętnym 

uczęszczanie do szkoły i na kursy. Wiele osób korzysta z takiej formy kształcenia. Podczas 

sesji egzaminacyjnych czy egzaminów zewnętrznych  słuchacze mogą przebywać w budynku 

również w tygodniu, zgodnie z harmonogramem egzaminów z OKE, czy opracowanym 

harmonogramem egzaminów semestralnych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie              

z aktualnymi przepisami prawa oświatowego z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego,   

z zakresu kształcenia dorosłych, klasyfikowania i oceniania.  

W obecnej sytuacji pandemicznej zajęcia zarówno w szkołach Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Ciechanowie, jak i na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych odbywają się 

za pośrednictwem platformy do nauczania zdalnego G SUITE (platforma Google).  

Słuchacze semestru III SP opiekunka dziecięca zwiedzili Monoprofilowe Centrum Symulacji 

Medycznej w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.  

W salach tego Centrum odbywały się zajęcia z pielęgnacji dziecka chorego. 

Baza dydaktyczna Centrum jest sukcesywnie poszerzana o niezbędne  i nowoczesne 

pomoce dydaktyczne. Na zajęciach ze słuchaczami wykorzystujemy m. in. 2 tablice 

multimedialne, 30 laptopów, 15 komputerów stacjonarnych (w pracowni komputerowej), 

magnetowidy, DVD, radioodtwarzacze, sprzęt w pracowni techniki biurowej (skanery, 

bindownica, trymer, laminator i in. ), kalkulatory, higrometry, rzutniki, projektory, fantomy                           

i wiele innych. Z naszej bazy korzysta również w miarę potrzeb ZST.  

Organizację szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Ciechanowie, jak również rodzaj KKZ określa na każdy rok szkolny arkusz organizacyjny 

CKU, który jest zatwierdzany przez organ prowadzący, po zaopiniowaniu przez organ 
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nadzorujący. Arkusz organizacyjny jest opracowany przez dyrektora szkoły, zaopiniowany 

przez radę pedagogiczną  i związki zawodowe. Opiera się na szkolnych planach nauczania 

dla każdego oddziału w poszczególnych typach szkół czy KKZ w oparciu o ramowe plany 

nauczania, zgodne z rozporządzeniem MEN. Semestralny rozkład zajęć jest opracowany na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Zajęcia słuchaczy odbywają się                           

w blokach po 1,5 godz. zegarowe tj. po 2 godz. lekcyjne. Maksymalnie słuchacze mają zajęcia 

po 5 bloków. Nauczyciele realizują podstawę programową kształcenia ogólnego w LO                              

i podstawę programową kształcenia w zawodach w szkole policealnej i na KKZ. Do liceum 

przyjmowani są słuchacze po dawnej ośmioklasowej szkole podstawowej lub gimnazjum                                      

(do klasy I - semestr I) oraz po szkole zawodowej (do klasy II - semestr III). 

Do szkoły policealnej przyjmowane są osoby, które ukończyły szkołę 

ponadgimnazjalną; liceum lub technikum. W 2020 r. w CKU w szkole policealnej kształciliśmy 

w zawodach:  

- technik administracji (2 lata) 

- opiekunka dziecięca (2 lata) 

Od 2013 r. w CKU organizowane są kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Umożliwiła 

to zmiana systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego, która weszła w życie 1 września 

2012 r. 

W okresie od 1.09.2013 r. do chwili obecnej w CKU zorganizowano 36 kursów 

 w różnych zawodach  m.in.: 

- opiekun medyczny – Z.04 (4x) - zawód zrównoważony 

- technik rachunkowości – A.36 (4x), A.65(4x) - zawód zrównoważony 

- technik elektryk – E.07(3x), E.08, E.24; ELE.02 - zawód deficytowy  

- technik informatyk – E.12 (2X), E.13, E.14 - zawód deficytowy  

- technik budownictwa – B.30(3x), B.33 - zawód deficytowy  

- technik pojazdów samochodowych – M.12, M.18 - zawód deficytowy  

- technik logistyk – A.30 - zawód zrównoważony 

- technik żywienia i usług gastronomicznych – T.15(4x) - zawód deficytowy  

Po zakończeniu zajęć na kursie słuchacze przystępują do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie. Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej, oddzielnie dla 

każdej kwalifikacji. Sesje odbywają się 2 razy do roku – dając możliwość przystąpienia                            

w terminie późniejszym lub poprawienia egzaminu.  

Na niektórych kursach zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach innych 

placówek np. KKZ – opiekun medyczny w PUZ ul. Wojska Polskiego oraz  

w DPS „Kombatant”, technik elektryk w ZS nr 1, technik pojazdów samochodowych w ZS nr 

3. Z tymi placówkami CKU podpisało stosowne porozumienia  o współpracy dotyczące 

organizacji zajęć i egzaminów na KKZ.  

Wyniki egzaminów zawodowych potwierdzają odpowiedni dobór kadry oraz 

programów nauczania. 

W szkołach Centrum zatrudnieni są nauczyciele na umowę o pracę zgodnie                                  

z posiadanymi kwalifikacjami. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności na 

różnego rodzaju kursach doszkalających i kwalifikacyjnych. Odbywają się szkoleniowe 

zebrania rad pedagogicznych, by zapewnić nauczycielom bieżącą wiedzę z zakresu prawa 

oświatowego oraz zmian zachodzących w szkolnictwie ogólnokształcącym i przede wszystkim 

zawodowym. W 2020 r. szkolenia rady pedagogicznej odbyły się w zakresie: organizacji 

egzaminu maturalnego, organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, 

obsługa platformy G SUITE. 
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Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych  w Ciechanowie, wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego                             

w Ciechanowie oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych w ramach Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Ciechanowie posiadają swoje statuty, które opracowane są zgodnie                             

z obowiązującymi przepisami. Nauczyciele przestrzegają zasad oceniania, egzaminowania, 

klasyfikowania i promowania słuchaczy.  

CKU dokonuje analizy egzaminów zewnętrznych, osiągnięć edukacyjnych słuchaczy 

po każdym semestrze  - prowadzony jest "ranking" semestrów wg frekwencji i wg średniej ocen 

po egzaminach semestralnych. Podsumowanie jest prezentowane na organizowanych ze 

słuchaczami spotkaniach. Słuchaczom z najwyższa średnią ocen oraz ze 100% frekwencją 

wręczane są nagrody.  W CKU organizujemy również konkursy np. corocznie konkurs wiedzy 

ekonomicznej czy z okazji Dnia Języków Obcych. Laureaci również otrzymują nagrody.  

Słuchacze KKZ są bardzo dobrze przygotowani do egzaminów, zarówno teoretycznych 

jak i praktycznych.  

 

- wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 

(sesja styczeń - luty 2020) 

  

 
Kwalifikacj

a 

Część pisemna Część praktyczna Uzyskali 

świadectwo 

przystąpił

o 

 

zdał

o 

zdawalnoś

ć w % 

przystąpił

o 

 

zdał

o 

zdawalnoś

ć w % 

Uzyskali 
świadectw
o 
kwalifikacji 

 

% 

A.22 
Technik 

handlowie
c 

3 1 33 3 0 0 0 0 

E.13 
Technik 

informatyk 

7 7 100 7 5 71 5 
7

1 

E.24 
Technik 
elektryk 

26 24 92 26 16 62 14 
5

4 

 

- wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 

  (sesja czerwiec - lipiec 2020) 

 

 

Kwalifikac
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kwalifikacj

i 

 

% 

MS 04  

Opiekun 

medyczny 

11 11 100 11 11 100 11 
10

0 

E.24 - - - 4 3 75 3 75 
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Technik 

elektryk 

AU. 68 

Technik 

administra

cji 

14 14 100 14 13 93 13 93 

  

W LO słuchacze po ukończeniu szkoły mają możliwość przystąpienia  

do egzaminu maturalnego. Wielu słuchaczy podejmuje takie wyzwanie, jednak część z nich 

rezygnuje wcześniej i nie przystępuje do matury. 

W 2020 r. na 56 absolwentów zadeklarowało udział 40 osób, przystąpiło 36  

z czego zdało 7 osób. Pozostałe osoby mają prawo poprawiania egzaminu  

w następnych latach. 

Kształcenie na KKZ i w Szkole Policealnej odbywa się zgodnie ze Strategią Rozwoju 

Województwa  Mazowieckiego do 2030 r. Podejmowane przez CKU działania, służące 

poprawie jakości życia, wyrównywania szans edukacyjnych  i nabywania nowych kompetencji 

i umiejętności przez osoby dorosłe wpisują sie również w Strategię Rozwoju Powiatu 

Ciechanowskiego do 2020 r.  

W Centrum działa Samorząd Słuchaczy, który aktywnie uczestniczy w życiu szkoły; 

organizowane są wyjścia do kina, wycieczki, spotkania okolicznościowe, zapraszane są osoby 

z różnych instytucji na pogadanki (MOPS, Policja, PUP i inne). W 2020r. ze względu na stan 

zagrożenia epidemiologicznego z zaplanowanych zadań zorganizowano Dzień Edukacji 

Narodowej.  

Zrealizowano 10 edycję Narodowego Czytania „Balladyny” J. Słowackiego,  

przygotowano gazetki ścienne - z okazji Dnia Nauczyciela oraz  dotyczącej czytelnictwa.  

Zorganizowano konkurs krzyżówkowy z nagrodami dla słuchaczy CKU z okazji 102 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości - wydarzenie wirtualne. 

Bibliotekarz CKU prowadził akcję informacyjną wśród nauczycieli i słuchaczy za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego: 

- „Z księgarskiej półki”: informacje o premierach literackich, spotkaniach autorskich online,  

   (linki do spotkań), prezentacja ciekawych książek dostępnych na stronach internetowych  

   wydawnictw, propozycje książek do czytania; propozycje wydarzeń kulturalnych w regionie  

   (wykaz, linki do spotkań); 

- „Na jesienną nudę”: prezentacja wyników plebiscytu na najlepszą książkę jesieni –  

   bestsellery, recenzje dziennikarzy, krytyków literackich; propozycje książek do przeczytania  

   (tematyka, krótkie własne recenzje); 

- Aktualności literackie m.in.: Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu; materiał pt.  

  „Czytanie w trudnym czasie pandemii – bezpłatny dostęp do lektur szkolnych w Internecie,  

   propozycja bezpłatnego dostępu do wypożyczalni ebooków na platformie Legimi, obszerny  

   materiał dotyczący książek dla dzieci i młodzieży (beletrystyka, literatura popularnonaukowa,  

   książki do nauki czytania), ogólnopolskiej akcji „Mała książka – wielki człowiek”. 

Budżet CKU w 2020r. realizowany był zgodnie z uchwałami budżetowymi Rady 

Powiatu Ciechanowskiego i Zarządu Powiatu Ciechanowskiego na rok 2020 i zmianami do 

nich w trakcie roku. 

Podatek od towarów i usług był realizowany zgodnie z Uchwałą 107/2016 Zarządu 

Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15.11.2016r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji  

rozliczeń podatku od towarów i usług. 
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Sprawozdania okresowe i roczne z wykonania budżetu w 2020 były przekazywane 

terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Nagrody Dyrektora przyznawano zgodnie z uchwałami Rady Powiatu 

Ciechanowskiego  w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, 

sposobu podziału środków na nagrody organu prowadzącego szkoły i placówki i dyrektorów 

szkół i placówek oraz trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród w powiecie ciechanowskim. 

Środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przyznawano zgodnie z uchwałą 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego. 

Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli przyznawane były zgodnie z uchwałą Rady 

Powiatu Ciechanowskiego dotyczącą Regulaminu określającego dla nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez powiat ciechanowski w wysokości stawek dodatku motywacyjnego, 

funkcyjnego i za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

W miarę potrzeb CKU prowadzi również kursy pedagogiczne dla instruktorów 

praktycznej nauki zawodu w oparciu o program zatwierdzony przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty.  

 

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie, ul. Wyzwolenia 

10A,   06-400 Ciechanów. 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie mieści się przy ulicy Wyzwolenia 

10A i zajmuje drugie piętro oraz część parteru obiektu, którego powiat ciechanowski jest 

współwłaścicielem.                                                                                                                                                             

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r.: 

• p. o. dyrektora, 

• 8 psychologów, 5 pedagogów (w tym 1 na ½ etatu, 1 na ¼ etatu – zastępstwa za 

nieobecnego nauczyciela), 3 pedagogów logopedów, 

• główny księgowy. 

• 3 pracowników sekretariatu, 

• 1 sprzątaczka.  

Poradnia działa jako placówka oświatowa, w której nie są przewidziane ferie w okresie 

całego roku szkolnego. Placówka jest czynna od poniedziałku do środy od godz. 7.00 do 18.00, 

a w czwartki i piątki od godz. 7.00 do 15.00. W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień)                           

w godzinach 7.00-15.00. Średnio (w okresie pandemii, kiedy nie są prowadzone na terenie 

Poradni żadne zajęcia grupowe a wyłącznie w formie indywidualnej lub poprzez udział rodzin 

w terapii) tygodniowo umówionych jest na wizytę w PP-P w Ciechanowie ok. 220 dzieci                           

i młodzieży. Zakładając, że ok. 90 % umówionych dzieci przychodzi do Poradni z rodzicem/ 

opiekunem oznacza to, że średnio w ciągu tygodnia zgłasza się 418 umówionych klientów                    

(co daje w przybliżeniu 83 osoby dziennie). Kiedy w pełni powrócą zajęcia grupowe, to liczba 

ta ulegnie znacznemu wzrostowi, jeśli nie podwojeniu. Dodatkowo każdego tygodnia aktualnie  

zgłasza się kilkanaście- kilkadziesiąt osób po odbiór dokumentów wydawanych przez poradnię 

(opinii i orzeczeń) oraz drugie tyle nowych klientów w celu zapisania się na wizytę.   

Teren działania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie obejmuje powiat 

ciechanowski. Poradnia udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży, 

ich rodzicom i nauczycielom- z terenu działania Poradni (uczęszczającym do szkół i placówek 

zlokalizowanych na terenie naszego powiatu, a w przypadku dzieci i młodzieży 
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nieuczęszczających do przedszkola/ szkoły bierze się pod uwagę miejsce zamieszkania – 

powiat ciechanowski). 

 Na podstawie porozumień zawartych między organami prowadzącymi poradnie, po 

wskazaniu przez Kuratorium Oświaty PP-P w Ciechanowie jako właściwej do świadczenia 

powyższych usług, zespoły orzekające działające w PP-P w Ciechanowie wydają orzeczenia 

i opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz 

dla dzieci z autyzmem - również z terenu powiatu żuromińskiego.  

Zadaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie jest w szczególności: 

1) Diagnozowanie dzieci i młodzieży prowadzone w celu określenia indywidualnych potrzeb  

    rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci    

   i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do  

    zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Efektem  

    diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności: 

• wydanie opinii; 

• wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno- 

wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży; 

• objęcie dzieci i młodzieży albo młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą 

psychologiczno- pedagogiczną; 

• wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami. 

2) Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-  

    pedagogicznej. W ramach pomocy bezpośredniej Poradnia oferuje: 

• konsultacje i porady, 
• terapię logopedyczną,  w tym zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepłynnością mowy, 
• terapię pedagogiczną (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), 
• konsultacje i instruktaż do pracy w domu dla rodziców, 
• psychoterapię dla młodzieży, 
• terapię psychologiczną, 
• psychoterapię, 
• terapię rodzin,  
• porady wychowawcze dla rodziców i nauczycieli, 
• warsztaty dla uczniów, 
• warsztaty dla nauczycieli, 
• spotkania dla rodziców, prelekcje i pogadanki, 
• warsztaty dla rodziców, w tym Szkołę dla rodziców oraz Program Wzmacniania 

Rodziny, 
• badania przesiewowe na terenie szkół i przedszkoli, 
• obserwację dzieci na terenie szkół/ przedszkoli pod kątem wsparcia i pomocy 

nauczycielom i rodzicom oraz udzielania im wskazań do pracy z dzieckiem, 
• dyżury psychologów w przedszkolach i szkołach, 
• dyżury telefoniczne. 

3) Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną  

   funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu  

   problemów dydaktycznych i wychowawczych. 

4) Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie  

   realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Na wniosek rodzica, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły, przedszkola, placówki 

Poradnia pomaga w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego                    
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i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego. 

W zakresie powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego Poradnia realizuje 

zadania dot. upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania 

zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. 

Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli (zajęcia, 

warsztaty, konsultacje). 

Poradnia realizuje następujące zadania na rzecz dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców: 

1) Warsztaty dla uczniów nt.: 
• Porozumiewanie się z ludźmi. Rozwiązywanie konfliktów to wielka sztuka. (110 

uczniów) 
• Rozwiązywanie konfliktów to wielka sztuka. Radzenie sobie ze stresem                          

i emocjami. (45 uczniów) 
• Bezpieczny w sieci (48 uczniów) 
• Co to znaczy być dobrym kolegą (35 dzieci) 
• Warsztaty „Zaczarowane miny. Umiem nazywać i rozpoznawać emocje” (54 

uczniów) 
• Warsztat o współpracy (29 uczniów) 
• Jak sobie radzić z emocjami (53 uczniów) 
• Dobra klasa (21 uczniów) 
• Jak sobie radzić z wybuchami złości i  stawiać granice? (30 uczniów) 

2) Konsultacje i porady dla uczniów – 145                

3) Konsultacje i porady dla nauczycieli – 147 
4) Warsztaty dla nauczycieli – 47 osób 
5) Grupy wsparcia dla nauczycieli i pedagogów – łącznie uczestniczyło 74 osoby,                    

w tym: 
a) Spotkania dla pedagogów z terenu powiatu ciechanowskiego                                    

(z wyłączeniem miasta Ciechanów) służące rozpoznawaniu problemów 
dydaktycznych i wychowawczych w pracy z uczniami (6 spotkań) 

b) Spotkania dla pedagogów ze szkół z terenu miasta Ciechanów (5 spotkań) 
c) Spotkania dla nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

(5 spotkań) 
6) Porady i konsultacje dla rodziców - 652 
7) Warsztaty dla rodziców – 49 
8) Szkoła dla rodziców – 6 
9) Prelekcje dla rodziców -115 osób 
10) Dyżury psychologów w placówkach oświatowych oraz dyżury telefoniczne na 

terenie Poradni 

Prowadzenie kampanii informacyjnej dot. zdrowia psychicznego w mediach lokalnych i na 

stronie internetowej, w tym:  

• Prowadzenie kampanii na stronie internetowej Poradni nt. zdrowia 

psychicznego, depresji, stanów lękowych, radzenia sobie ze stresem, itp. 

zamieszczanie na stronie internetowej publikacji opracowanych przez 

pracowników Poradni. Przygotowanie cyklicznych publikacji na stronę 

internetową Poradnia dotyczących m. in. nieśmiałości, oswajania lęku, radzenia 

sobie z lękiem i objawami paniki, metod relaksacji, uważności, 

samoświadomości i samooceny, wzmacniania więzi rodzinnych, rozumienia 

emocji, depresji, uzależnień behawioralnych. Przygotowanie na stronę 

internetową nie tylko publikacji mających charakter artykułów ale również 
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materiałów edukacyjnych z kartami pracy dotyczących m. in. smutku i radości, 

lęku, wstydu, afirmacji, itp.  

• Promocja w mediach społecznościowych ogólnopolskiej kampanii dotyczącej 
bezpieczeństwa w sieci -  Bądź z innej bajki 

Organizowanie seminariów, konferencji nt. wybranych zaburzeń psychicznych. 

• zorganizowanie pokazu filmowego pt. „When I Stutter” („Kiedy się jąkam”) 
oraz panelu dyskusyjnego nt. „Fakty i mity na temat jąkania” w PCKiSz                                              
w Ciechanowie w dniu 6 marca 2020 r.  

Zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez: 

a) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny: 

b) konsultacje dla rodziców dzieci z problemami natury emocjonalnej, z zaburzeniami 

zachowania, pomoc doradcza w rozwiązywaniu trudności wychowawczych                                           

- w sumie 652 konsultacje i porady dla rodziców  

c) terapia rodzin stanowiących źródło zaburzeń funkcjonowania dziecka – 2 rodziny 

d) doradztwo psychologiczno-pedagogiczne i opiekuńcze z uwzględnieniem 

informacji dotyczącej możliwości uzyskania pomocy od instytucji działających na 

rzecz dziecka i rodzin – było realizowane w trakcie konsultacji i porad 

e) prowadzenie warsztatów dla rodziców – 49 osób 

f) prowadzenie Punktu konsultacyjnego (doradztwa psychologicznego) dla 

młodzieży/rodziców w placówkach oświatowych (działanie przerwane w okresie 

pracy zdalnej Poradni) oraz prowadzenie dyżurów telefonicznych psychologów 

g) indywidualne spotkania o charakterze interwencji kryzysowej lub terapii 

krótkoterminowej (rozwód, konflikty rodzinne) – zadanie realizowane na bieżąco                 

w trakcie porad, konsultacji, działań postdiagnostycznych oraz prowadzenie   terapii 

psychologicznej (54 osoby) i psychoterapii (13 osób).  

Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez: 

Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły: 

a) pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu konkretnych problemów opiekuńczo-

wychowawczych – realizowana w ramach grup wsparcia oraz podczas dyżurów 

telefonicznych psychologów (opisane w celu 1) 

b) doradztwo dla nauczycieli i wychowawców w zakresie metod i form udzielanej pomocy 

(opisane w celu 1) 

c) prowadzenie spotkań dla rodziców popularyzujących wiedzę ws. prawidłowości 

rozwojowych, tolerancji – prelekcje dla 115 rodziców. 

Poradnia realizuje  Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych                          

w powiecie ciechanowskim  na lata  2017 – 2025 w roku 2020 poprzez podniesienie poziomu 

usług edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

W 2020r. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Ciechanowie wydała dla 

mieszkańców powiatu ciechanowskiego 301 orzeczeń, w tym: 227 orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego: 

➢ dla słabosłyszących – 6 

➢ dla słabowidzących – 7  

➢ dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim – 46 

➢ dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanymi  znacznym  – 12 

➢ z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną – 44 

➢ dla niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją – 36 

➢ dla dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera– 54 

➢ dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 6 
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➢ dla niedostosowanych społecznie – 12 

➢ dla niedostosowanych społecznie z lekką niepełnosprawnością intelektualną – 11 

➢ dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym z lekką niepełnosprawnością 

intelektualną – 2 

➢ dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym z zespołem Aspergera – 2 

58 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, 3 orzeczenia o potrzebie indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego, 2 orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. 
W 2020 r. wydano w sumie 682 opinie w różnych sprawach dotyczących dzieci                           

i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Niepełnosprawni z terenu powiatu 

ciechanowskiego korzystali na tych samych prawach, jak inni klienci placówki, z dostępnej 

oferty działań, która obejmowała pomoc pedagogiczno – psychologiczną. Poradnia nie 

prowadzi odrębnych statystyk dotyczących udzielania pomocy dla osób niepełnosprawnych, 

stąd nie jest możliwe ustalanie liczby niepełnosprawnych korzystających z każdej z 

wymienionych poniżej form: 

Poradnia organizuje pomoc bezpośrednią dla dzieci i młodzieży poprzez: 

1. diagnozę: diagnozę psychologiczną (738), diagnozę pedagogiczną (940), diagnozę 

logopedyczną (265) - pod kątem wad wymowy, przyczyn trudności w nauce, przyczyn 

trudności wychowawczych, na potrzeby wydawania opinii i orzeczeń, diagnozę  pod 

kątem wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu; ocenę gotowości szkolnej, badania 

przesiewowe;  

2. terapię: terapię psychologiczną (54 osób), psychoterapię (13 osób), terapię 

pedagogiczną (46 osób), terapię logopedyczną (98 osób), w tym terapię dla osób 

jąkających się, terapię rodzin;  

3. poradnictwo: porady, konsultacje dla uczniów – w sumie dla 145 osób; 

4. warsztaty dla uczniów – zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu i kierunku 

kształcenia (519 uczniów), zajęcia grupowe prowadzone w szkołach (306 uczniów), 

warsztaty (161 uczniów). 

Pomoc dla rodziców poprzez: 

• porady i konsultacje (652 rodziców) 

• prelekcje dla rodziców (115 rodziców)  

• warsztaty (55 rodziców) 

• szkoła dla rodziców i wychowawców (6 rodziców) 

• telefoniczne dyżury psychologa 
Pomoc dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu ciechanowskiego 

poprzez: 

• cykliczne grupy wsparcia dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi 

posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym. W 2020 r. odbyło się 5 spotkań 

online poświęconych następującym problemom: 

− Realizacja zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej (4 nauczyciele) 
− Omówienie problemów występujących w pracy zdalnej z dziećmi 

niepełnosprawnymi (12 nauczycieli) 
− Rodzic dziecka niepełnosprawnego – współpraca w dobie edukacji zdalnej                     

(11 nauczycieli) 
− WOPFU i ewaluacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w warunkach pracy 

zdalnej (14 nauczycieli) 
− Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie (uczestnicy - 15 nauczycieli). 
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• grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych- 7 
• grupę wsparcia dla logopedów – 20 
• konsultacje i porady dla nauczycieli – 140 
• warsztaty dla nauczycieli – 102 
• telefoniczne dyżury psychologa, 
• pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów opiekuńczo-wychowawczych, 
• udział pracownika Poradni w charakterze doradcy-konsultanta w spotkaniu                                               

z nauczycielami dotyczącym Tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-

Terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia                                

o potrzebie kształcenia specjalnego (uczestniczyło 32 nauczycieli) 

Poradnia prowadzi działania likwidujące utrudnienia w PP-P poprzez: 

1) Udoskonalenie dotyczy pracy zespołów orzekających, powoływania zespołów 

orzekających i ich składu, częstotliwości orzekania, itp. W efekcie  zlikwidowana 

została kolejka oczekujących na wydanie orzeczenia, a wnioski rodziców są 

rozpatrywane na bieżąco w miarę ich wpływu do PP- P.  

2) Udoskonalenie dotyczy wydawania opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia (określenie procedury wydawania opinii, opracowanie dokumentacji na 

potrzeby wydawania opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia) 

Wprowadzono działania zwiększające dostępność do świadczonych usług – ilość 2: 

1) Skoncentrowanie działań na zmniejszeniu kolejki oczekujących na badania 

diagnostyczne poprzez zwiększenie liczby osób zajmujących się diagnozowaniem, 

ograniczenie w okresie przejściowym działań terapeutycznych wobec uczniów                 

z trudnościami edukacyjnymi - w efekcie okres oczekiwania na badania 

diagnostyczne zmniejszył się z 10-12 miesięcy do  1 tygodnia -1 miesiąca. 

2) Zapewnienie raz w tygodniu (poniedziałki 9.00-11.00) dyżuru telefonicznego 

psychologa, co pozwala, również anonimowo, uzyskać pomoc specjalisty. 

Wdrożono nowe narzędzia diagnostyczne uzupełniające wyposażenie PP-P w Ciechanowie  

– ilość nowych narzędzi diagnostycznych zakupionych i wdrożonych do stosowania w 2020 r.-  

9, w tym: 

a) Narzędzie diagnostyczne: Zaburzenia okresu niemowlęctwa i wczesnego 
dzieciństwa (ZONiWD) – 1 szt. 

b) Narzędzie diagnostyczne: ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum 
Autyzmu – 1 szt. 

c) Narzędzie diagnostyczne: ABAS-3 System Oceny Zachowań Adaptacyjnych – 
wydanie trzecie – 1 szt. 

d) Narzędzie diagnostyczne: VB-MAPP. Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju 
i planowanie terapii - 1 szt.  

e) Narzędzie diagnostyczne: Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży – 3 szt.  
f) Narzędzie diagnostyczne: Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku 

przedszkolnym – 3 szt. 
g) Narzędzie diagnostyczne: IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży 

w wieku 5-20 - 2 szt. 
h) Narzędzie diagnostyczne: CONNERS 3 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy 

ADHD – 1 szt. 
i) Narzędzie diagnostyczne: Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP – 1 

szt. 
Poradnia realizuje zadania w zakresie Powiatowego  Programu przeciwdziałania przemocy                   

w rodzinie oraz ochrony  ofiar przemocy  w rodzinie w powiecie ciechanowskim   



137 

 

na lata 2017-2022 poprzez rozwijanie profilaktyki przemocy w rodzinie adresowanej do 

różnych grup społecznych: 

1) Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych adresowanych do dzieci, 

młodzieży, nauczycieli, placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych 

dotyczących umiejętności niezbędnych w prawidłowym rozwoju osobistym                                       

i społecznym, w szczególności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, 

umiejętności rozwiązywanie konfliktów, wychowania bez przemocy. Organizacja 

warsztatów dla uczniów: 

• Porozumiewanie się z ludźmi. Rozwiązywanie konfliktów to wielka sztuka. (110 

uczniów) 

• Rozwiązywanie konfliktów to wielka sztuka. Radzenie sobie ze stresem i emocjami. 

(45 uczniów) 

• Bezpieczny w sieci (48 uczniów) 

• Co to znaczy być dobrym kolegą (35 dzieci) 

• Warsztaty „Zaczarowane miny. Umiem nazywać i rozpoznawać emocje” (54 

uczniów) 

• Warsztat o współpracy (29 uczniów) 

• Jak sobie radzić z emocjami (53 uczniów) 

• Dobra klasa (21 uczniów) 

• Jak sobie radzić z wybuchami złości i  stawiać granice? (30 uczniów) 

2) Realizacja programów ukierunkowanych na rozwój umiejętności wychowawczych 

rodziców: 

• Organizacja zajęć Szkoły dla rodziców (6 rodziców) 

• Porady i konsultacje dla rodziców - 652 

• Warsztaty dla rodziców – 49 

• Prelekcje dla rodziców -115 osób.   

  Inwestycje/remonty/ zakupy  w 2020 r. 

Lp. Nazwa programu, projektu lub 

innego działania inwestycyjnego 

Opis inwestycji/remontu Źródło 

finansowania 

1. Zakup materiałów niezbędnych do 

ochrony w związku z covid (płyny 

do dezynfekcji rąk i do 

powierzchni, rękawice, plexi, środki 

ochrony, ręczniki, fartuchy 

ochronne, maski, dozowniki, żele) 

Środki niezbędne do ochrony w 

celu zapewnienia 

bezpieczeństwa klientom i 

pracownikom w związku z 

sytuacją epidemiologiczną 

Budżet jednostki – 

dofinansowanie z 

organu 

prowadzącego 

2. Zakup laptopa  Sprzęt elektroniczny służy 

sprawnej realizacji bieżących 

zadań Poradni, w szczególności 

do współdziałania razem z QNAP 

Budżet jednostki – 

dofinansowanie z 

organu 

prowadzącego 

3. Zakup dysku sieciowego QNAP 
 

Zakup urządzenia pamięci 

masowej na dane, 

pozwalającego na zapis 

dokumentów i ich udostępnianie  

pomiędzy współpracownikami . 

Ma to usprawnić tworzenie 

dokumentów wydawanych przez 

Budżet jednostki – 

dofinansowanie z 

organu 

prowadzącego 
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PP-P oraz usprawnić pracę 

sekretariatu 

4. Zakup narzędzi diagnostycznych: 
- Zaburzenia okresu niemowlęctwa i 

wczesnego dzieciństwa (ZONiWD) – 

1 szt. 

- ASRS Zestaw Kwestionariuszy do 

Diagnozy Spektrum Autyzmu – 1 szt. 

-ABAS-3 System Oceny Zachowań 

Adaptacyjnych – wydanie trzecie – 1 

szt. 

-VB-MAPP. Ocena osiągania 

kamieni milowych rozwoju i 

planowanie terapii. - 1 szt.  

- Logopedyczny test dla dzieci i 

młodzieży – 3 szt.  

- Test do badań przesiewowych 

mowy dla dzieci w wieku 

przedszkolnym – 3 szt. 

- IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju 

dla Dzieci i Młodzieży w wieku 5-20. 

- 2 szt. 

- CONNERS 3 Zestaw 

Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD 

– 1 szt. 

- Karty Oceny Rozwoju 

Psychoruchowego – KORP – 1 szt. 

Narzędzie diagnostyczne 

niezbędne  w procesie 

diagnozowania dzieci młodzieży 

stosowane przez psychologów i 

pedagogów  oraz logopedów 

Poradni. 

Budżet jednostki – 

dofinansowanie z 

organu 

prowadzącego 

 

Realizacja planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie  w 2020 roku 

Plan : 14.530,00 

Wykonanie: 14.530,00 

Lp. Treść Kwota 

1 Szkolenie e-learningowe z zakresu stosowania Baterii 5/6R. Szkolenie nadające 
uprawnienia do posługiwania się testem (1 pedagog-logopeda) 
Informacja o szkoleniu: 
Szkolenie nadaje uprawnienia do posługiwania się "Baterią 5/6 R"  

300,00 

2 Szkolenie e-learningowe z Diagnozowania dysleksji rozwojowej. Szkolenie 

nadające uprawnienia do posługiwania się 3 testami (3 pedagogów)  

Informacja o szkoleniu: 

Szkolenie stanowi połączenie szkoleń ze wszystkich baterii diagnozy dysleksji 

(B7/9, B10/12, BGIM, B16 plus) oraz szkolenia "Diagnoza dysleksji - fakty, mity, 

1.050,00 
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kontrowersje". Szkolenie dla diagnostów, którzy mają nabyć uprawnienia do 

posługiwania się którąś z w/w bateriami.  

3 Szkolenie Dziecko ze specyficznymi zaburzeniami językowymi w przedszkolu                     

i szkole (p. o. dyrektora, 3 pedagogów-logopedów, 5 psychologów, 2 pedagogów) 

Informacja o konferencji: 

Poruszana tematyka w trakcie konferencji jest zjawiskiem dość nowym, dlatego 

wartym poznania. Specyficzne trudności nabierają nowego znaczenia pojawiają się 

w nowym obszarze rozwojowym – w mowie. Celem było lepsze zrozumienie 

trudności dzieci czy uczniów, którzy mają problemy z przywoływaniem słów, 

tempem mówienia, artykulacją.  

500,00 

4 Szkolenie e-learningowe z zakresu stosowania Baterii 5/6R. Szkolenie nadające 

uprawnienia do posługiwania się testem (1 pedagog) 

Informacja o szkoleniu: 

Szkolenie nadaje uprawnienia do posługiwania się "Baterią 5/6 R" 

Szkolenie e-learningowe z zakresu stosowania Baterii Dyslakulia 10/12 oraz 13/16. 

Szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się testem (1 pedagog) 

Informacja o szkoleniu: 

Szkolenie nadaje uprawnienia do posługiwania się "Baterią Dyskalkulia 

10/12" i "13/16" 

650,00 

5 Szkolenie Standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku 

od 1 m. ż. do 9 r. ż.. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju (1 pedagog ) 
Informacja o szkoleniu: 
Szkolenie uprawniające do zakupu i posługiwania się testem służącym do oceny rozwoju 

psychoruchowego dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Za pomocą kart 

można w oparciu o test ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery 

prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości                        

w rozwoju. Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej 

z dzieckiem. 

350,00 

6 Szkolenie Kids Skills (1 pedagog-logopeda, 7 psychologów, 1 pedagog). 
Informacja o szkoleniu:  
Metoda Kids’ Skills – Dam Radę! – czyli jak w 15 krokach nabyć nową umiejętność, wspiera dzieci                  

w nabywaniu kompetencji w oparciu o ich zasoby. Koncentracja na mocnych stronach dziecka 

pomaga mu przezwyciężyć trudności  i skupić się na rozwiązaniach zamiast  na doświadczanym 

problemie. Dzieci chętnie biorą udział w tym procesie, zaś ich opiekunowie dostają wskazówki, jak 

utrzymać pożądane zmiany, dzięki programowi: Jestem z Ciebie dumny! Szkolenie jest pełne 

konkretnych narzędzi, które można wdrażać od razu.  

5.000,00 

7 Szkolenie dla Rady Pedagogicznej: Wsparcie dziecka z objawami lękowym (p. o. 

dyrektora, 3 pedagogów-logopedów, 4 pedagogów, 8 psychologów ) 
Informacja o szkoleniu: 
Szkolenie adresowane do wszystkich pracowników PP-P. Program szkolenia obejmował następujące 

zagadnienia: Rozpowszechnienie i ryzyko zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Kryteria 

diagnostyczne różnych zaburzeń lękowych wg klasyfikacji ICD-10. Edukowanie ucznia i jego rodziców 

na temat objawów lęku 
Wybrane metody terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobą z objawami lękowymi – 

wykorzystanie programu „Zaradny kot” w kontakcie z dzieckiem i jego rodzicami. 

3.400,00 

8 Szkolenie dla Rady Pedagogicznej: Po próbie samobójczej- działania szkoły, 

poradni (p.o. dyrektor, 3 pedagogów-logopedów, 5 pedagogów, 8 psychologów ) 
Informacja o szkoleniu: 
Szkolenie adresowane do wszystkich pracowników PP-P. Program szkolenia obejmował następujące 

zagadnienia: Próba samobójcza nie zakończona śmiercią. Przygotowanie klasy oraz nauczycieli na 

powrót ucznia po próbie samobójczej do szkoły. Powrót ucznia po próbie samobójczej do szkoły. 

Zasady przekazywania informacji o śmierci samobójczej ucznia. Specyfika żałoby po śmierci 

samobójczej. Praca z klasą po śmierci samobójczej ucznia. Sposoby pomocy rodzinom w żałobie 

suicydalnej.  

2.950,00 
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9 Szkolenie online Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją  (3 pedagogów-

logopedów ) 
Informacja o szkoleniu:  
W szkoleniu wzięło udział 3 logopedów. Program szkolenia obejmował następujące tematy: Afazja – 

przyczyny, objawy, konsekwencje. Diagnoza różnicowa – afazja, SLI. Zadania wspomagające pracę 

z dziećmi z afazją – obszary sprawności językowych i ich specyfika w obrazie afazji. Warsztaty 

usprawniające komunikację językową ucznia z afazją. Dostosowanie wymagań edukacyjnych ucznia 

z afazją – funkcjonowanie na lekcji i ocenianie; dostosowania egzaminacyjne 

330,00 

OGÓŁEM            14.530,00 

 

Poza szkoleniami finansowanymi ze środków organu prowadzącego pracownicy Poradni 

w 2020 r. ukończyli również następujące szkolenia: 

1) Zapoznanie z narzędziami do diagnozy w oparciu o wywiad – na wypadek potrzeby 

pracy zdalnej. Szkolenie dla całej Rady Pedagogicznej.  

2) Zawartość orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – narada wewnętrzna. 

3) Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej – 1 osoba 

(szkolenie bezpłatne). 

 

Zadania powiatu z zakresu kultury  wykonywane są przez: 

 

1. Powiatowe Centrum Kultury i sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, 

ul. Strażacka 5, 06-400 Ciechanów. 

 

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie powstało 1 stycznia 2001 roku                          

w połączeniu dwóch ciechanowskich powiatowych instytucji kultury Centrum Kultury im.                      

M. Konopnickiej oraz Biura Wystaw Artystycznych. 

 Do podstawowych zadań i działań Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im.                                 

M. Konopnickiej w Ciechanowie w szczególności należy edukacja kulturalna i wychowanie 

przez sztukę, wspieranie aktywnych form udziału w kulturze, tworzenie warunków dla rozwoju 

amatorskiego ruchu artystycznego, zainteresowanie wiedzą i sztuką, warunków dla rozwoju 

folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie                                  

i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, promocja, prezentacja                                         

i upowszechnianie profesjonalnej i amatorskiej twórczości plastycznej, programowanie, 

organizacja i realizacja wystaw sztuk plastycznych, wydawanie publikacji związanych                            

z upowszechnianiem dorobku środowiska artystycznego powiatu oraz gromadzenie                                   

i publikowanie dokumentacji życia artystycznego powiatu, popularyzowanie wiedzy o sztuce, 

prowadzenie w różnych formach np. szkółek, warsztatów, kół zainteresowań zajęć 

artystycznych dla dzieci i młodzieży. 

PCKiSz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą                                            

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – głównie z dotacji otrzymywanej od 

organizatora, ale też z wpływów z prowadzonej działalności ( Kino, koncerty, warsztaty 

artystyczne itp.) 

  Za 2020 rok Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie                       

uzyskało przychód w wysokości : 3 025 468,03 zł, co stanowi: 99,53% planu. 

 Przychód uzyskano z następujących źródeł:  

1) Wpływy własne z: kina, biletów na imprezy, ze sprzedaży w  kawiarniach: 901 729,39zł, 
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2) Przychody z dotacji podmiotowej. Dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego, zgodnie  

z planem    finansowym za 2020 rok, wyniosła 1 960 107,00 zł, która została otrzymana 

w i wydatkowana w całości, 

3) Przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne 

      wysokości: 162 941,33 zł, 

4) Przychody finansowe wykonanie na koniec 2020 roku wyniosło: 690,31 zł. 

      Przychody finansowe stanowią kapitalizację odsetek. 

Koszty i zobowiązania PCKiSz pokrywane są z wpływów z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z funduszy 

zewnętrznych.   

 

Realizacja planu kosztów wynosi:  2 997 916,23, co stanowi: 98,68% planu, z tego: 

1)    Amortyzacja  wyniosła :  25 520,96 zł, co stanowi : 98,16 % planu. 

2)    Zakup materiałów i energii- wykonanie: 492 168,46 zł, co stanowi: 97,94% planu,    

       w tym:  

-  zużycie energii elektrycznej- 64 828,39 zł 

-  zużycie energii cieplnej-  46 919,68 zł 

- pozostałe materiały-  85 072,05 zł 

- materiały biurowe-  21 665,22 zł 

- towar kawiarenka –  42 343,72 zł 

- towar kawiarnia Artystyczna: 20 234,56 zł 

- artykuły spożywcze-  10 104,68 zł 

- wyposażenie- 200 999,86 zł 

3) Usługi obce : 698 021,61 zł , co stanowi: 99,15 % planu, z tego: 

- opłata za wyświetlanie filmu:  253 860,87 zł 

- promocyjno-reklamowe: 19 016,20 zł 

- opłaty za koncerty przedstawienia: 66 363,80 zł 

- utrzymanie czystości : 13 228,60 zł 

- pozostałe usługi: 137 368,66 zł 

4) Podatki i opłaty – 32 601,94, co stanowi 90,19% planu , z tego: 

- podatek od nieruchomości: 17 649,00 zł 

- odpady: 13 052,00 zł 

- pozostałe opłaty, podatek  VAT nie podl. odlicz:  1900,94 zł 

5) Wynagrodzenia : 1 457 200,61 zł, co stanowi: 98,99% planu 

6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, kwota : 281 624,77 zł.  

7  Pozostałe koszty rodzajowe. Kwota: 3 316,63 zł, co stanowi: 97,55 %      

       

Na dzień 31.12.2020 roku  stan środków pieniężnych wyniósł: 171 606,75 zł. 
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Wyszczególnienie Plan 2020 Wykonanie
Wykonanie 

w %

I. PRZYCHODY OGÓŁEM              3 039 748,33           3 025 468,03 99,53%

w tym dotacje – Powiat Ciechanowski              1 960 107,00           1 960 107,00 100,00%

wpływy własne                 916 000,00              901 729,39 98,44%

zwolnienie  z opłacania  składek ZUS                 162 941,33              162 941,33 100,00%

przychody finansowe                         700,00                      690,31 98,62%

PODSUMOWANIE              3 039 748,33           3 025 468,03 99,53%

II. KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM              3 038 049,00           2 990 454,98 98,43%

w tym:

zużycie materiałów i energii                 502 500,00              492 168,46 97,94%

energia elektryczna                   65 000,00                 64 828,39 99,74%

energia cieplna                   50 000,00                 46 919,68 93,84%

 pozostałe materiały                   87 000,00                 85 072,05 97,78%

 materiały biurowe                   23 000,00                 21 665,52 94,20%

towar kawiarenka                   44 000,00                 42 343,72 96,24%

towar Artrystyczna                   21 000,00                 20 234,56 96,36%

artykuły spożywcze                   10 500,00                 10 104,68 96,24%

wyposażenie                 202 000,00              200 999,86 99,50%

402 – usługi obce                 704 000,00              698 021,61 99,15%

druk informatora                      4 000,00                   4 000,00 100,00%

usługi komunalne, woda, ścieki                   20 000,00                 19 148,77 95,74%

prowizja bankowa                      1 500,00                   1 283,59 85,57%

pozostałe usługi                 138 000,00              137 368,66 99,54%

opłata za wyświetlany film                 255 000,00              253 860,87 99,55%

opłata ZAiKS                   27 500,00                 27 097,81 98,54%

usługi telekomunikacyjne                      7 500,00                   7 088,75 94,52%

promocyjno-reklamowe                   20 000,00                 19 016,20 95,08%

opłaty za koncerty, przedstawienia, teatr                   67 000,00                 66 363,80 99,05%

utrzymanie czystości                   13 500,00                 13 228,60 97,99%

usługi remontowe                 150 000,00              149 564,56 99,71%

403 – podatki i opłaty                   36 149,00                 32 601,94 90,19%

pozostale opłaty,podatek vat nie podl odlicz,                      4 500,00                   1 900,94 42,24%

odpady                   14 000,00                 13 052,00 93,23%

podatek od nieruchomości                   17 649,00                 17 649,00 100,00%

404 – wynagrodzenia              1 472 000,00           1 457 200,61 98,99%

umowy o pracę              1 320 000,00           1 310 222,57 99,26%

umowy zlecenia                   82 000,00                 80 374,92 98,02%

umowy o dzieło                   70 000,00                 66 603,12 95,15%

405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                 286 500,00              281 624,77 98,30%

ubezpieczenia społeczne                 210 000,00              206 961,77 98,55%

FP FGŚ                   26 500,00                 25 530,63 96,34%

pozostałe świadczenia na rzecz pracowników                   50 000,00                 49 132,37 98,26%

409 – pozostałe koszty rodzajowe                      3 400,00                   3 316,63 97,55%

 400-amortyzacja planowa                   26 000,00                 25 520,96 98,16%

III.  Pozostałe koszty operacyjne                      7 500,00                   7 461,25 99,48%

IV. KOSZTY OGÓŁEM           3 038 049,00           2 997 916,23    98,68%

V. KOSZTY OGÓŁEM MINUS AMORTYZACJA           3 012 049,00           2 972 395,27    98,68%

Ciechanow 25.02.2021

Sporządził: Zatwierdził: 

WYKONANIE  PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK                                                                                                                            

POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI  IM. M. KONOPNICKIEJ           W CIECHANOWIE
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W zakresie edukacji artystycznej PCKiSz prowadziło zajęcia pozaszkolne skierowane 

głównie do dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych: 

Zajęcia taneczne 

• Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów”/Rita Tarczyńska, Paweł Dolecki 

• Zespół Taneczny „NOISE”/Paulina Mączyńska 

• Ludowe Ognisko Taneczne „Iskierka”/Małgorzata Milewska NOWOŚĆ ! 

• ZUMBA Kids, Kids Junior, Gold, Step, Toning, MiszMasz/Anna Szczepankowska 

• Akademia Fitness dla dorosłych/Joanna i Daniel Iwaszko 

• Pilates dla dorosłych/Małgorzata Kowalska 

Zajęcia plastyczne 

• Koło Plastyczne „Paleta” dla dzieci, młodzieży i dorosłych/Maria Mazanowska, 

Marzanna Bielawska 

Zajęcia teatralne 

• Teatr „Rozmyty Kontrast”/Andrzej Liszewski, Małgorzata Dzilińska 

• Teatr Dziecięcy „Klapsik” i „Klaps”/ Edyta Bojkowska-Kolak 

Zajęcia muzyczne i wokalne 

• Studium Piosenki „dEs”/Grzegorz Chodkiewicz 

• Kapela LZA „Ciechanów”/Jerzy Szpojankowski 

• Zespoły Muzyczne: „Zespół Bez Przesady Jazzowy”, „Josy”, „Demobil Blues”, 

„GrandFathers”, „Intermia”, „Daementia” 

• Harcerski Zespół Wokalno-Instrumentalny „Żywioły Art”/Piotr Rzeczkowski 

Zajęcia literackie 

• Klub Pracy Twórczej/Stefan Żagiel NOWOŚĆ! 

Inne stałe formy dla dzieci 

• Zajęcia z klockami LEGO/Adriana Jabłonowska NOWOŚĆ! 

• Zajęcia szachowe/Marian Rutkowski NOWOŚĆ! 

Inne stałe formy dla dorosłych 

• Klub Seniora/Elżbieta Szumińska 

• Bridge 60 +/Andrzej Wądołowski NOWOŚĆ! 

• Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku/Małgorzata Milewska, Edyta Bojkowska-

Kolak, Marzanna Bielawska 

 

Na terenie PCKiSz działały przestrzenie wystawiennicze: 
 

1. Galeria im. Bolesława Biegasa – wystawiennictwo profesjonalnych artystów                                 
i  twórców 

2. Galeria „Na Pięterku” im. Zygmunta Szczepankowskiego – wystawy prac amatorów 
oraz uczestników Konkursów (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) 

3. Kawiarnia Artystyczna – wystawy prac amatorów (dzieci, młodzieży oraz dorosłych),                    
a także profesjonalnych artystów i twórców 

4. Hol oraz plac przed PCKiSz – okolicznościowe wystawy (głównie przestrzenne                          
i  plenerowe) 

 
W 2020 r.  odbyły się: 
 

1. Galeria im. Bolesława Biegasa: 
 

– Wystawa pasteli prof. Joanny Marii Walendzik-Stefańskiej (styczeń-luty) 
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– Wystawa rzeźby Ewy Soni Zięby (marzec-czerwiec) 

– Wystawa malarstwa „Okolice ikony…” Pawła Wyborskiego (lipiec-sierpień) 

– Wystawa poświęcona Ignacemu Gogolewskiemu – Honorowemu Obywatelowi 

Ciechanowa (wrzesień-październik) 

– Wystawa „Ojcowie Niepodległości” z Instytutu Pamięci Narodowej” (listopad-grudzień) 

 
2. Galeria „Na Pięterku” im. Zygmunta Szczepankowskiego: 
 

– Wystawa pokonkursowa prac XXXIII „Konkursu Plastycznego „Szopka 

Bożonarodzeniowa i Karta Świąteczna” (grudzień - luty) 

– Wystawa i sprzedaż dzieł artystów z pow. Ciechanowskiego – darczyńców na rzecz 

Funduszu „Sztuka Młodych” podczas GALI 2020 (8 lutego) 

– Zbiorowa wystawa rzeźby „Pro Futuro” członków Warszawskiego Oddziału Związku 

Artystów Plastyków (luty-marzec) 

– Wystawa fotografii Andrzeja Bayera (wrzesień-październik) 

– Wystawa fotografii „Jesień w Bieszczadach” Kazika Kosmali (listopad-grudzień) 

 
3. Kawiarnia Artystyczna: 

 
– Zbiorowa wystawa poplenerowa członków Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk 

Pięknych (listopad-luty) 

– Wystawa poplenerowa „Pejzaże Toskanii” Jerzego Ratowskiego oraz Andrzeja 

Walaska (luty-marzec) 

– Wystawa z okazji Jubileuszu 10-lecia społecznej akcji „Ciechanów wrzuć na luz                           

i jeszcze plus” Alicji Gąsiorowskiej  (październik – listopad) 

 
oraz w innych miejscach PCKiSz:  
 

– Wystawa pokonkursowa prac XI Konkursu Plastycznego „Anioły, Aniołki, Aniołeczki” 

(grudzień  - luty), hol PCKiSz 

– Wystawa plenerowa „Siostry, […] matkami żydowskich dzieci. Siostry Franciszkanki 

Rodziny Maryi wobec Zagłady Żydów w czasie II wojny światowej” z Instytutu Pamięci 

Narodowej (wrzesień), plac przed PCKiSz 

 
IMPREZY WŁASNE ORAZ WSPÓŁORGANIZOWANE Z INNYMI PODMIOTAMI 
 

L.p. Termin Miejsce Nazwa imprezy 
 

1 3 stycznia Kawiarnia 
Artystyczna 

Jubileuszowy Koncert zespołu „Pod Fryzjerką” 
 z okazji 5-lecia istnienia. 

2 13 stycznia Sala 
widowiskowa 

Spektakl „Brzydkie Kaczątko”, w wykonaniu 
rodziców z dzieci z Przedszkola nr 10 im. 
Janusza Korczaka w Ciechanowie/ 
współorganizacja z Przedszkolem 

3 15 stycznia Kawiarnia 
Artystyczna 

Koncert „Dawnych wspomnień czar”, 
 w wykonaniu chóru „Legato” Stowarzyszenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ciechanowie  

4 19 stycznia Sala 
widowiskowa 

Koncert charytatywny „Spełniamy marzenia”, 
 w wykonaniu osób 
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niepełnosprawnych/współorganizacja ze 
Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych „Tęczowy Świat”  
w Ciechanowie 

5 20 stycznia Kawiarnia 
Artystyczna 

Karnawał w Klubie Seniora 

6 23 stycznia Sala 
widowiskowa 

Koncert „Piosenki z klasą”, w wykonaniu Olgi 
Bończyk wraz z zespołem 

7 25 stycznia Sala 
widowiskowa 

Pantomima „Kopciuszek”, w wykonaniu 
podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Ciechanowie/współorganizacja z Placówką 

8 26 stycznia Sala 
widowiskowa 

Familijny Teatr dla Rodziny. Spektakl  
„Bałwanek Tiko i Królowa Fruncja”. 

9 27 stycznia Sala 
widowiskowa 

Koncert kolęd i nie tylko dla Babci i Dziadka 

10 5 lutego Kawiarnia 
Artystyczna 

Koncert „Nieś mnie muzyko” Harcerskiego 
Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „Żywioły Art” 

11 8 lutego Sala 
widowiskowa 

Jubileuszowy XXX Koncert Noworoczny GALA 
2020 pod honorowym patronatem Starosty 
Ciechanowskiego Pani Joanny Potockiej - Rak 

12 10-21 lutego Sale PCKiSz Ferie w PCKiSz (zajęcia plastyczno-ruchowe)  

13 23 lutego Sala 
widowiskowa 

Familijny Teatr dla Rodziny. Spektakl „Frania 
Recykling, Cztery Żywioły i Ekodancing”. 

14 14 lutego Sala 
widowiskowa 

Koncert Walentynkowy, w wykonaniu Andrzeja 
Rybińskiego dla słuchaczy Powiatowego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod honorowym 
patronatem Starosty Ciechanowskiego Pani 
Joanny Potockiej - Rak 

15 15 lutego Hol PCKiSz Giełda płyt winylowych i kompaktowych  

16 15 lutego Kawiarnia 
Artystyczna 

Koszyczkowy Karnawał w Kawiarni Artystycznej 

17 17 lutego Kawiarnia 
Artystyczna 

Ostatki w Klubie Seniora 
 

18 22 lutego Kawiarnia 
Artystyczna 

Złota Sobota z Katolickim Radiem Diecezji 
Płockiej/współpraca z KRDP 

19 3 marca Sala 
widowiskowa 

Powtórka Pantomimy „Kopciuszek”,                    
w wykonaniu podopiecznych Placówki Wsparcia 
Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ciechanowie/współorganizacja                     
z Placówką 

20 7 marca Sala 
widowiskowa 

Spektakl „Łotrzyce” z piosenkami Agnieszki 
Osieckiej, w wykonaniu Teatru „Rozmyty 
Kontrast” z okazji Dnia Kobiet 

21 9 marca Sala 
widowiskowa 

Koncert „Kobiety są Naj…” dla pań z pow. 
ciechanowskiego, w wykonaniu Mateusza Mijala     
i Łukasza Sienickiego pod honorowym 
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patronatem Starosty Ciechanowskiego Joanny 
Potockiej-Rak 

22 6 czerwca Budmat Auto Kino samochodowe, z okazji inauguracji Kina 
„Łydynia” – IV etap odmrażania gospodarki,  
w ramach projektu „Przybij 5 kulturze” 

23 19 czerwca Kawiarnia 
Artystyczna 

Koncert na żywo Huberta Lubeckiego w Kawiarni 
Artystycznej w ramach cyklu „Wspieramy młode 
talenty z pow. ciechanowskiego” 

24 23-27 
czerwca 

 Kawiarnia 
Artystyczna 
 

Dzień Ojca w PCKiSz w ramach „Tygodnia 
 z Tatą”: 
-Rodzinny Pokaz Bokserki z Michałem Garstką 
-Rodzinne Aktywności z Patrykiem Nieznańskim 
-projekcja filmu „Moje córki krowy” oraz spotkanie 
z aktorką Gabrielą Muskałą. Prowadził Łukasz 
Maciejewski  
-Rodzinne Zabawy Szachowe Mariana 
Rutkowskiego 
-Spektakl Teatralny „Księżniczka i Herbatnik”                
w wykonaniu Teatru „Duże Dzieci” 

25 25 czerwca Kawiarnia 
Artystyczna 

Wręczenie nagród w Konkursie Muzycznym 
„ANTY-HEJT”  

26 26 czerwca Kawiarnia 
Artystyczna 

Transmisja Koncertu 48. Ogólnopolskiego 
Turystycznego Przeglądu Piosenki Turystycznej 
BAZUNA 2020 z udziałem Zespołu „Żywioły Art” 

27 Lipiec/ 
sierpień 

Sale PCKiSz Wakacyjne warsztaty w PCKiSz – zajęcia 
edukacyjne (wokalne, plastyczne, taneczne,  
gry na gitarze oraz perkusji) 

28 3 lipca Kawiarnia 
Artystyczna 

Koncert Macieja Krzemińskiego, w ramach cyklu 
„Wspieramy talenty z Powiatu Ciechanowskiego” 

29 7 lipca  Galeria im. 
Bolesława 
Biegasa 

Wernisaż wystawy „Okolice ikony…Pejzaże, 
materie, wizje” Pawła Wyborskiego 

30 9 lipca Kawiarnia 
Artystyczna 

Recital „Życiem się ciesz” Wojtka Gęsickiego 

31 22 lipca Kawiarnia 
Artystyczna 

Turniej Brydża Sportowego Ciechanowskiego 
Związku Brydża Sportowego 

32 24 lipca Ogródek 
Kawiarni 
Artystycznej 

Koncert Szantowy w wykonaniu zespołu „Załoga 
Szklanego Jasia” 

33 26 lipca Kawiarnia 
Artystyczna 

Casting do teledysku promującego Powiat 
Ciechanowski z Katarzyna i Cezarym Żak oraz 
Sylwestrem Maciejewskim w Jury 

34 29 lipca Kawiarnia 
Artystyczna 

Turniej Brydża Sportowego Ciechanowskiego 
Związku Brydża Sportowego 

35 31 lipca Ogródek 
Kawiarni 
Artystycznej 

Koncert Kai Grzelak w ramach cyklu „Wspieramy 
młode talenty z pow. ciechanowskiego” 

36 4 sierpnia Kawiarnia Wręczenie nagród w dziedzinie kultury przez 
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Artystyczna Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 

37 6 sierpnia Kawiarnia 
Artystyczna 

Recital Marka Majewskiego 

38 14 sierpnia Ogródek 
Kawiarni 
Artystycznej 

Koncert Aleksandra Wróblewskiego w ramach 
cyklu „Wspieramy młode talenty z pow. 
ciechanowskiego” 

39 20 sierpnia Kawiarnia 
Artystyczna 

Promocja tomików poezji Ewy Buraczewskiej 

40 22 sierpnia Plac przed 
PCKiSz 

PCKiSz na trasie Rajdu Rowerowego TPD w 
Ciechanowie – spotkanie z Marią Konopnicką 

41 24 sierpnia Sala 
widowiskowa 

Kabaret „Pół kretyn, pół geniusz” Igora 
Kwiatkowskiego 

42 28 sierpnia Kawiarnia 
Artystyczna 

Charytatywny Koncert dla Stasia chorego na 
autyzm, w wykonaniu zespołów Atle Blues Band i 
Suczysty 

43 2 września Sala prób Zajęcia Pilates z Małgorzatą Kowalską 

44 3 września Kawiarnia 
Artystyczna 

Otwarte zajęcia wokalne z Iloną Rojewską-Błocką 

45 5 września Kawiarnia 
Artystyczna 

Narodowe Czytanie. „Balladyna” Juliusza 
Słowackiego 

46 4 września Kawiarnia 
Artystyczna 

Rodzinny Festyn oraz Koncert Szantowy z okazji 
pożegnania wakacji 

47 8 -9 września Pracownia 
wokalna 

Zajęcia otwarte w Studium Piosenki „dEs” 
Grzegorza Chodkiewicza 

48 11 września Kawiarnia 
Artystyczna 

Koncert Damiana Goszczyckiego, w ramach 
projektu „Wspieramy młode talenty z pow. 
ciechanowskiego” 

49 12 września Kawiarnia 
Artystyczna 

Spotkania z Muzyką – koncert Marcina 
Ogonowskiego 

50 13 września Warszawa OPEROBUS na koncert do Oranżerii w 
Wilanowie słuchaczy Powiatowego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

51 15 września Kawiarnia 
Artystyczna 

Spotkanie w reaktywowanym Klubie Pracy 
Twórczej 

52 17 września Kawiarnia 
Artystyczna 

Zajęcia szachowe dla dzieci z Marianem 
Rutkowskim 

53 17 września PCK w 
Ciechanowie 

Inauguracja zajęć Powiatowego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku  

54 18 września Galeria „Na 
Pięterku” im. 
Zygmunta 
Szczepankowski
ego  

Wernisaż wystawy „Fotografia” Andrzeja Bayera 

55 19 września Sala 
widowiskowa 

Spektakl teatralny „Łotrzyce”, w wykonaniu Teatru 
„Rozmyty Kontrast” z PCKiSz 

56 24 września Kawiarnia Nadanie medalu „W Służbie Bogu i Ojczyźnie” 
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Artystyczna Robertowi Bartołdowi wraz z Zarządem Osiedla 
nr 3 w Ciechanowie  

57 25 września Plac przed 
PCKiSz 

Ćwiczenia wzmacniające dla Seniorów z 
Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z 
Małgorzatą Kowalską 

58 27 września Sala 
widowiskowa 

Spektakl muzyczno-taneczny „Księżniczka i 
Żaba”, w wykonaniu Zespołu Tanecznego „Noise” 
Pauliny Mączyńskiej 

59 28 września Sala 
widowiskowa 

Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Ciechanów – 
Ignacy Gogolewski Honorowym Obywatelem 
Miasta Ciechanowa 

60 30 września Kawiarnia 
Artystyczna 

Spotkania z dyrektorami placówek oświatowych 
w Ciechanowie/oferta programowa PCKiSz 

61 1 
października 

Warszawa OPEROBUS do Warszawskiej Opery Kameralnej 
Alicji Węgorzewskiej na operetkę „María de 
Buenos Aires” Astora Piazzolli 

62 3 
października 

Plac przed 
PCKiSz 

Jubileusz 115-lecie Orkiestr Dętych Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ciechanowie 

63 4 
października 

Sala 
widowiskowa 

II Powiatowy Dzień Rolnika z gościem 
specjalnym Tadeuszem Drozdą 

64 7 
października 

Kawiarnia 
Artystyczna 

Multimedialny wernisaż wraz z koncertem z okazji 
Jubileuszowej 10. edycji społecznej akcji 
"Ciechanów wrzuć na luz i jeszcze plus", której 
pomysłodawczynią jest Alicja Gąsiorowska 

65 8 
października 

Kawiarnia 
Artystyczna 

Spotkanie poetyckie „Żagiel nowej fali” Stefana 
Żagla 

66 10 – 11 
października 

Sala prób Warsztaty taneczne z baletmistrzem 
Waldemarem Wołk-Karaczewskim w Ludowym 
Zespole Artystycznym „Ciechanów” 

67 11 
października 

Kawiarnia 
Artystyczna 

Spotkanie z Muzyką – koncert „Muzyka na 
wysokim…obcasie”, w wykonaniu pianistki Marii 
Rutkowskiej 

68 14 
października 

Kawiarnia 
Artystyczna 

Projekcja filmu „Serce nie sługa” oraz wykład  
o kompleksowej pielęgnacji ciała dla Pań 

69 15 
października 

Sala 
widowiskowa 

Koncert „Z Osiecką jazzowo mi”, w wykonaniu 
Edyty Szewczyk z zespołem, w ramach Dnia 
Edukacji Narodowej  

70 23 
października 

Kawiarnia 
Artystyczna 

Koncert zespołu „Grandfathers” z PCKiSz 

71 27 
października 

Sala 
widowiskowa 

Retrospektywa Festiwalu Filmowego Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci 

72 10 grudnia Kawiarnia 
Artystyczna  

Wręczenie nagród w Konkursie  
„Zostań św. Mikołajem” 

73 15-17 
grudnia 

Przed PCKiSz Przystanek św. Mikołaja oraz świąteczne sesje 
fotograficzne 

https://www.facebook.com/Warszawska.Opera.Kameralna/?__cft__%5b0%5d=AZUOJBmYI2YhVr5AlzR1bKQwr7fuCEqiLQfdys6_taVKbRxvzAxPIQTz2rrYWuJuM5Ou9cXI7vQrKA-vcBlaJPDpVame8jXL5XWNkZxRkMeHbr4W_jbVAk9y14kHaWOVYw2anXEx7g53eRqkhrYsp5hZwvnv6SJ0GGfAMkb2ikAH3fbQKvGFTdVtoCiHlmZ7Xjk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Warszawska.Opera.Kameralna/?__cft__%5b0%5d=AZUOJBmYI2YhVr5AlzR1bKQwr7fuCEqiLQfdys6_taVKbRxvzAxPIQTz2rrYWuJuM5Ou9cXI7vQrKA-vcBlaJPDpVame8jXL5XWNkZxRkMeHbr4W_jbVAk9y14kHaWOVYw2anXEx7g53eRqkhrYsp5hZwvnv6SJ0GGfAMkb2ikAH3fbQKvGFTdVtoCiHlmZ7Xjk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/alicja.gasiorowska.37?__cft__%5b0%5d=AZWocS3MS1X9vVts9AP2m9MuaEEIkU2-G1qcILwjk_KOQhrWGWSXYt6sgGqgdwKojR63yUSr1qgkJxRtF2bPxHDDzIb5_QY_09br2A-XSdAh84MNmuRHMGFX5d7JgkkU1dx8HSv9Bzc3a7KF-CZKQkaXGtGDn72FkOMGQed0EzZYzYpEYDi9Dfg8Od5Hm3EnzfE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/festiwal.filmowy.nnw/?__cft__%5b0%5d=AZXlo8YCU-xe-ur7I5MB6HNv7u5p9bNh2agqbaAgq2EyJiaIAjCarKJPJm2Wk7d0HFz_JbqGTlJegeEMqujILLl15CNynZsx0UxhaKO1K1bJByRwj8KzwTZpp1VDrzWDFZxpLCfXZQi45sEfLNgsL8DHouEzLXJ7nFCfWllDHpeYFKkYaPPteJsx7TweZKRBxq8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/festiwal.filmowy.nnw/?__cft__%5b0%5d=AZXlo8YCU-xe-ur7I5MB6HNv7u5p9bNh2agqbaAgq2EyJiaIAjCarKJPJm2Wk7d0HFz_JbqGTlJegeEMqujILLl15CNynZsx0UxhaKO1K1bJByRwj8KzwTZpp1VDrzWDFZxpLCfXZQi45sEfLNgsL8DHouEzLXJ7nFCfWllDHpeYFKkYaPPteJsx7TweZKRBxq8&__tn__=kK-R
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74 15 grudnia Kawiarnia 
Artystyczna 

Wręczenie nagród w XXII Regionalnym 
Przeglądzie Piosenki Turystycznej  

75 16 grudnia Kawiarnia 
Artystyczna 

Rozdanie nagród w XVII Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim Poezji Romantycznej 

76 21 grudnia  Kawiarnia 
Artystyczna 

Rozdanie nagród w Konkursach: XXXIV 
Konkursie Plastycznym „Szopka 
Bożonarodzeniowa”, XII Konkursie Plastycznym 
„Anioły, Aniołki, Aniołeczki" oraz I Konkursie 
Wokalnym „Kolędy i pastorałki” 

 

W PCKiSz działa Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku,  do którego zapisało się 

ponad 300 słuchaczy  w wieku powyżej 50 lat. W ramach Uniwersytetu prowadzone były 

zajęcia teatralne, taneczne, wokalne (chór), z zakresu informatyki, nauki pływania, języków 

obcych, historii regionalnej, a także oświaty prozdrowotnej. Raz w miesiącu odbywały się będą 

wykłady tematyczne w  aulach Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie. Stworzony 

został Teatr, w ramach którego wraz z sekcją taneczną oraz chórem  wystawiona miała być 

część artystyczna na zakończenie roku szkolnego 2020. W związku z epidemią, nadal 

czekamy na lepszy czas. 

W marcu 2020 r. nadszedł trudny czas dla kultury, gdyż PCKiSz nie mogło gościć 

osobiście w  swoich progach mieszkańców pow. ciechanowskiego. Nie znaczy to jednak, że 

czas ten był stracony. Bardzo chcieliśmy, aby każdy internauta mógł korzystać z oferty 

kulturalnej nie wychodząc z domu. Stworzyliśmy specjalnie z tej okazji nowy projekt 

edukacyjno-artystyczny na Fanpage’u PCKiSz. Instruktorzy prowadzili online zajęcia 

edukacyjne: naukę gry na gitarze, czy perkusji, taneczne oraz teatralne. Wszyscy mogli w nich 

uczestniczyć, odtwarzając filmiki w dowolnej chwili w swoim domu. 

 

W ramach projektu ukazały się do tej pory: 

 
L.p. 

 
Termin 

 
Nazwa 

 

1 24 marca 
 

Konkurs Plastyczny na podstawie wiersza Danuty Wawiłow „Daktyle” 

2 24 marca 
 

Zajęcia z gitary, cz. 1 Pawła Bartczaka 

3 25 marca 
 

Zajęcia z gitary, cz. 2 Pawła Bartczaka 

4 25 marca 
 

Koncert w wykonaniu zespołu „Żywioły Art” Piotra Rzeczkowskiego  

5 
 

26 marca Zajęcia z gitary, cz. 3 Pawła Bartczaka 

6 26 marca Wirtualny spacer po wystawie „Pro Futuro” artystów z OW ZAP  
w Galerii im. Bolesława Biegasa 

7 27 marca Spektakl „Prawo jazdy” w wykonaniu Teatru „Klapsik” z okazji 
Międzynarodowego Dnia Teatru 

8 27 marca Zajęcia z gitary, cz. 4 Pawła Bartczaka 

9 28 marca Relacja z Koncertu Noworocznego GALA 2020 
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10 31 marca Spektakl „Jubileusz” według Antoniego Czechowa, w wykonaniu Teatru 
„Alternatywy 5” 

11 1 kwietnia Wirtualny spacer po wystawie „Pejzaże Toskanii” artystów Jerzego 
Ratowskiego i Andrzeja Walaska w Kawiarni Artystycznej 

12 4 kwietnia Teledysk do piosenki, której tekst napisała Iwona Rzeplińska,  
a muzykę stworzyli sami pracownicy, grając i śpiewając o kreatywnym 
czasie podczas kwarantanny. 

13 10 kwietnia Teledysk do utworu „Dni, których jeszcze nie znamy” Marka Grechuty, w 
wykonaniu artystów oraz laureatów Statuetek „Sukces Artystyczny 
Roku 2019”  

14 15 kwietnia Konkurs Fotograficzny „Mój dom kultury  w obiektywie” 

15 16 kwietnia Ankieta na temat oferty PCKiSz 

16 17 kwietnia Taneczna Kultura w kapciach Małgorzaty Milewskiej - salsa 

17 17 kwietnia Zajęcia z perkusji, cz. 1 Wojtka Garlińskiego 

18 18 kwietnia Zajęcia teatralne „I Ty możesz zostać aktorem” Edyty Bojkowskiej-Kolak, 
cz. 1 

19 20 kwietnia Zajęcia z perkusji, cz. 2 Wojtka Garlińskiego 

20 21 kwietnia Ogólnopolski Turniej Tańca Online „Stay Home – Dance Home” Agnieszki 
Grzejdy pod honorowym patronatem Starosty Ciechanowskiego Joanny 
Potockiej-Rak 

21 21 kwietnia Konkurs Na Plakat „Nasza rzeczywistość widziana oczami mieszkańców”  

22 21 kwietnia Taneczna Kultura w kapciach Małgorzaty Milewskiej – chacha 

23 22 kwietnia Tajniki parzenia espresso Piotra Czaplickiego 

24 22 kwietnia Zajęcia teatralne „I Ty możesz zostać aktorem” Edyty Bojkowskiej-Kolak, 
cz. 2 

25 23 kwietnia Zajęcia z perkusji, cz. 3 Wojtka Garlińskiego +gość Anna Bartołd 

26 24 kwietnia Lemoniada jako pyszna propozycja na weekend Piotra Czaplickiego 

27 25 kwietnia Taneczna Kultura w kapciach Małgorzaty Milewskiej – Tango 
 w parze z Pawłem Bartczakiem 

28 27 kwietnia Kronika Filmowa, cz. 1 Martyny Kuchty 

29 28 kwietnia Sztuka teatralna „Żuraw i Czapla” w wykonaniu Teatru „Klapsik” 

30 28 kwietnia Latte Art, czyli kawa z serduszkiem Piotra Czaplickiego 

31 29 kwietnia Międzynarodowy Dzień Tańca – Spektakl baletowy „Separated life” z Teatru 
Wielkiego w Łodzi 

32 29 kwietnia Zajęcia z perkusji, cz. 4 Wojtka Garlińskiego + zespół WGciech Band 

33 30 kwietnia Zajęcia w Akademii Fitness Joanny Iwaszko 

34 30 kwietnia Pina Colada na weekend Piotra Czaplickiego 

35 1 maja Widowisko taneczne „Zaginiony skarb” zarejestrowane w 2011 r. w PCKiSz 

36 1 maja Zajęcia taneczne z Agnieszką Grzejdą  - AfroDance 

37 1 maja Koncert zespołu „Zagan Acoustic” 

38 2 maja Widowisko akrobatyczno-taneczne „Walt Disney World” Formacji 
Artystycznej „Freak Show” Agnieszki Grzejdy z 2018 r. 

39 2 maja Zajęcia plastyczne w Kole Plastycznym „Paleta” Marii Mazanowskiej, cz. 1 

40 2 maja Spotkanie w Dyskusyjnym Klubie Filmowym „Jak uważasz?” Łukasza 
Maciejewskiego 
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41 3 maja Widowisko taneczno-muzyczne „Czerwony Kapturek” zarejestrowane w 
2012 r. 

42 3 maja Nauka polskiego tańca narodowego Poloneza z okazji  Święta Konstytucji 3 
Maja  

43 3 maja Muzyczne spotkanie z perkusistą Maciejem Ostromeckim 

44 4 maja Zajęcia plastyczne w Kole Plastycznym „Paleta” Marzanny Bielawskiej, cz. 
2 

45 5 maja Spektakl teatralny „Spóźniony słowik”, w wykonaniu Teatru „Klapsik” 

46 6 maja Pilates w Akademii Fitness Joanny Iwaszko 

47 6 maja Kronika Filmowa, cz. 2 Martyny Kuchty 

48 7 maja Zajęcia taneczne z Agnieszką Grzejdą  - tańce lat 80. 

49 7 maja Zajęcia z gitary, cz. 5 Pawła Bartczaka + gość Adam Mosakowski 

50 8 maja Alicja Szemplińska przed Eurowizją 2020 

51 8 maja Zajęcia taneczne z Paulina Mączyńską z Zespołu Tanecznego „NOISE” – 
taniec jazzowy 

52 9 maja Cykl „Aleją Gwiazd z Powiatu Ciechanowskiego” – Greta Hajwos 

53 11 maja Zajęcia plastyczne w Kole Plastycznym „Paleta” Marii Mazanowskiej, cz. 3 

54 12 maja Spektakl teatralny „My, dzieci Ireny Sendlerowej”, w wykonaniu Teatru 
„Klapsik” z okazji 12. rocznicy śmierci I. Sendlerowej 

55 13 maja Transmisja Spektaklu baletowego „Królowa Śniegu” z Teatru Cortique, w 
wykonaniu Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź 

56 13 maja Areopress, czyli parzenie kawy Piotra Czaplickiego 

57 14 maja Zabawa fotograficzna z okazji Dnia Matki 

58 14 maja Zajęcia z perkusji, cz. 4 Wojtka Garlińskiego +gość Małgorzata Kurnal 

59 15 maja Konkurs muzyczny „ANTY-HEJT” do bitu rapera „FUSO” 

60 15 maja Kronika Filmowa, cz. 3 Martyny Kuchty+ gość Józef Waszyński 

61 16 maja Cykl „Aleją Gwiazd z Powiatu Ciechanowskiego” – Greta Hajwos, cz. 2 

62 17 maja Oficjalne otwarcie Kawiarni Artystycznej – III etap odmrażania gospodarki 

63 18 maja Film krótkometrażowy „Widziadło istnienia”, w wykonaniu młodych aktorów 
z Teatru „Klapsik”, w ramach Festiwalu Filmów Grozy „FilmSteria” 

64 18 maja Spektakl poświęcony Janowi Pawłowi II, w ramach 100. rocznicy urodzin 
Papieża Polaka, zarejestrowany podczas Koncertu Noworocznego GALA 
2016 

65 19 maja Wirtualna Akademia „Rytmu i Melodii” Macieja Ostromeckiego i Piotra 
Rzeczkowskiego 

66 19 maja Zajęcia plastyczne dla dzieci w Kole Plastycznym „Paleta” Marzanny 
Bielawskiej, cz. 4 

67 20 maja Zajęcia teatralne „Pierwsze wyjście na scenę” Edyty Bojkowskiej -Kolak 

68 21 maja Zajęcia taneczne z Paulina Mączyńską z Zespołu Tanecznego „NOISE” , 
cz. 2 

69 22 maja Zajęcia z piosenką szantową Piotra Rzeczkowskiego 

70 23 maja Film, w wykonaniu Teatru „Rozmyty Kontrast” oraz Teatru „Klapsik” z okazji 
urodzin patronki PCKiSz – Marii Konopnickiej  

71 23 maja Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Marii Konopnickiej w Parku jej 
imienia przez Starostę Ciechanowskiego Joannę Potocką-Rak, 
Wicestarostę – Stanisława Kęsika oraz Dyrektora PCKiSz – Annę 
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Smolińską 

72 24 maja Koncert zespołu „Zagan Acoustic”, w ramach projektu „Kulturalna Zaraza” 
Nadbałtyckiego Centrum Kultury 

73 25 maja Film „Ludzie z Mazowsza” Pawła Pochwały z TVP 3 o Edycie Bojkowskiej-
Kolak 

74 26 maja Dzień Matki w PCKiSz – minisesja zdjęciowa na tle czerwonego serca 

75 26 maja Życzenia dla wszystkich mam od najmłodszych aktorów z Teatru „Klapsik” 

76 27 maja Zabawa fotograficzna z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 

77 27 maja Zajęcia plastyczna w Kole Plastycznym dla dorosłych Marzanny Bielawskiej 

78 28 maja Wspieramy młode talenty z powiatu ciechanowskiego – koncert online 
Huberta Lubeckiego 

79 29 maja Dzień Działacza Kultury w PCKiSz 

80 29 maja Wirtualna wystawa rzeźby Ewy Zięby w Galerii im. Bolesława Biegasa 

81 29 maja Cykl „Aleją Gwiazd z Powiatu Ciechanowskiego” – prof. Jerzy Bralczyk 

82 30 maja Film taneczny z okazji Jubileuszu 35-lecia Ludowego Zespołu 
Artystycznego „Ciechanów”, w wykonaniu tancerzy zespołu 

83 30 maja Życzenia dla LZA „Ciechanów” od mieszkańców pow. ciechanowskiego 

84 30 maja Film „Czym dla mnie jest zespół?” z okazji Jubileuszu 35-lecia Ludowego 
Zespołu Artystycznego „Ciechanów”, w wykonaniu tancerzy zespołu 

85 30 maja Jubileuszowy Koncert z okazji 30-lecia LZA „Ciechanów” zarejestrowany w 
PCKiSz 

86 1 czerwca Międzynarodowy Dzień Dziecka w PCKiSz 

87 1 czerwca Wiersz „Kaczka Dziwaczka” Jana Brzechwy, w wykonaniu Dyrektor PCKiSz 
Anny Smolińskiej 

88 1 czerwca Wiersz „Stół” Juliana Tuwima oraz piosenki, w wykonaniu Wojtka 
Gęsickiego 

89 1 czerwca Śpiewające życzenia dla dzieci, w wykonaniu Ilony Rojewskiej-Błockiej – 
piosenka ”Kolorowe dzieci” Majki Jeżowskiej 

90 2 czerwca Nagrody dla Teatru „Klapsik” za  film krótkometrażowy „Widziadło istnienia”, 
w ramach Festiwalu Filmów Grozy „FilmSteria” 

91 2 czerwca Cykl „Aleją Gwiazd z Powiatu Ciechanowskiego” – Ignacy Gogolewski 

92 3 czerwca Zajęcia taneczne Agnieszki Grzejdy – Karaibska Fiesta 

93 3 czerwca Kronika Filmowa, cz. 4 Martyny Kuchty + goście Józef Waszyński oraz 
Tadeusz Król 

94 4 czerwca Wspieramy młode talenty z powiatu ciechanowskiego – Olga Kosewska 
online 

95 5 czerwca Jubileusz 10-lecia „Wrzuć na luz i jeszcze plus” – teledysk do coveru 
zespołu „Bracia” „Wierzę w lepszy świat”, w wykonaniu WGciech Band 

96 6 czerwca Kino samochodowe na terenie Budmat Auto, z okazji inauguracji Kina 
„Łydynia” – IV etap odmrażania gospodarki 

97 8 czerwca Spektakl „Kartoteka” Tadeusza Różewicza, w wykonaniu Teatru „Rozmyty 
Kontrast”, w ramach Matur 2020 

98 9 czerwca Zajęcia rytmiczne dla dzieci Agnieszki Grzejdy 

99 10 czerwca Wizyta Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika oraz 
Wicemarszałka Wiesława Raboszuka w PCKiSz 

100 10 czerwca Wspieramy młode talenty z powiatu ciechanowskiego – Maciej Krzemiński 
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online 

101 11 czerwca Zabawa fotograficzna z okazji Dnia Ojca 

102 11 czerwca Tworzymy motyla z Marzanną Bielawską w ramach zajęć plastycznych 

103 12 czerwca Cykl „Aleją Gwiazd z Powiatu Ciechanowskiego” – Alicja Szemplińska 

104 13 czerwca Spektakl taneczno-muzyczny „Lokomotywa Pana Tuwima” zarejestrowany 
podczas Koncertu Noworocznego GALA 2014 

105 14 czerwca Spektakl Dariusza Rosiaka „Henryk V” z udziałem Marcina Rogacewicza z 
cyklu „Aleją Gwiazd z Powiatu Ciechanowskiego” 

106 15 czerwca Spektakl „Żabusia” Gabrieli Zapolskiej w wykonaniu Teatru „Rozmyty 
Kontrast” 

107 16 czerwca Zajęcia taneczne z Paulina Mączyńską z Zespołu Tanecznego „NOISE”  

108 17 czerwca Pokaz filmowy „Cały świat Romy” dla słuchaczy Powiatowego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

109 17 czerwca Instrumenty perkusyjne Macieja Ostromeckiego - pokaz 

110 18 czerwca Wizyta Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka 
w PCKiSz 

111 18 czerwca Z wizytą w Teatrze „Klapsik” – próba online 

112 19 czerwca Z wizytą u artystów pleneru malarskiego Mazowieckiego Związku Artystów 
Sztuk Pięknych 

113 20 czerwca Spektakl teatralny „Kopciuszek.pl” w wykonaniu Teatru „Klapsik” 

114 22 czerwca Spektakl „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” Izabeli Degórskiej, w wykonaniu 
Teatru „Rozmyty Kontrast”  

115 24 czerwca Film z udziałem ludzi kultury – absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 

116 29 czerwca Powtórka koncertu zespołu „Żywioły Art” w ramach BAZUNA 2020 /online  

117 15 sierpnia 100. rocznica Bitwy Warszawskiej – montaż muzyczno-taneczny, w 
wykonaniu uczestników wakacyjnych warsztatów 

118 18 sierpnia Aleją Gwiazd z Powiatu Ciechanowskiego – Waldemar Wołk-Karaczewski 

119 29 sierpnia Nagranie Laureatów Konkursu „ANTY-HEJT” z Przemysławem Łuniewskim 
FUSO 

120 24 października Przesłuchania półfinałowe Danuta Rinn Festiwal – z Fundacją Apetyt na 
Kulturę Danuty Błażejczyk - online 

121 5 listopada XIII Zaduszkowy Wieczór z Poezją – współorganizacja z Ciechanowskim 
Oddziałem Stowarzyszenia Autorów Polskich 

122 6 listopada  Prezentacja piosenki "Rajd Wisła- Magiczny Rajd" w wykonaniu zespołu 

„Żywioły ART” w Konkursie BAKCYNALIA 2020. 

123 9 listopada Wirtualna wystawa fotografii „Jesień w Bieszczadach” Kazika Kosmali w 
Galerii im. Zygmunta Szczepankowskiego 

124 10 listopada Ruch to zdrowie – ćwicz z Edytą, cz. 1 

125 10 listopada Naturalnie i zdrowo – porady Moniki Chmielewskiej z Kawiarni 
Artystycznej/napoje rozgrzewające 

126 11 listopada Polska w naszym sercu – montaż słowno-muzyczny, w wykonaniu artystów 
z PCKiSz 

127 11 listopada Biało-czerwone dekoracje stołu z okazji Święta Niepodległości - liście 

128 11 listopada Wirtualny spacer po Galerii im. Bolesława Biegasa – wystawa „Ojcowie 
Niepodległości” z Instytutu Pamięci Narodowej 

https://www.facebook.com/%C5%BBywio%C5%82y-ART-1605076603076653/?__cft__%5b0%5d=AZXR9ck6fukdjmxaWP4hzCqzi47F6oZsRqurG0EldLCDo-6u6nfnSxJ9zdiSoI2GZHJLMVfsWRuF56-7EoC3x5GYsFHGoAj6HPmXVCESxAG5do89lCS1b3jNZ1bOZdGUZye7M5lyOhKToGbpCGOJOQmiCQNcEqgkKOCNl5r_mliSNtrsU2NaFQOWN4GTkWdmuI0Gh0MkSMEhIL6PMFeZwmqlVCeFJ_EfEgdcsbNZC2Pi5A&__tn__=kK-R
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129 11 listopada Wirtualna wystawa batiku „Postaci Niepodległej”, w wykonaniu dorosłych 
uczestników Koła Plastycznego ‘paleta” z PCKiSz 

130 12 listopada Postaci ważne dla Polski, w ramach wirtualnej wystawy "Portrety 
Niepodległej" 

131 12 listopada Ruch to zdrowie – ćwicz z Edytą, cz. 2 

132 13 listopada Rozgrzewka przed zajęciami, w wykonaniu Ludowego Ogniska Tanecznego 
„Iskierka” 

133 13 listopada Koncert online Filipa Czyżykowskiego w ramach cyklu „Wspieramy młode 
talenty z pow. ciechanowskiego” 

134 17 listopada Nauka poleczki, w wykonaniu Ludowego Ogniska Tanecznego „Iskierka” 

135 18 listopada  Wiersz Martyny Romanowskiej, w ramach Klubu Pracy Twórczej 

136 19 listopada  Zumba – przygotowania do maratonu 

137 20 listopada PCKiSz poleca – Książka na Święta 

138 23 listopada Nauka krakowiaka, w wykonaniu Ludowego Ogniska Tanecznego „Iskierka” 

139 24 listopada Wiersz Joanny Kiszkurno, w ramach Klubu Pracy Twórczej 

140 25 listopada Jaki film obejrzeć w czasie Świąt? – propozycje filmowe Martyny Kuchta 

141 25 listopada Archiwalny spektakl „Moralność Pani Dulskiej”, w wykonaniu Teatru 
„Rozmyty Kontrast” 

142 27 listopada Koncert online Wiktorii Żerek, w ramach cyklu „Wspieramy młode talenty z 
pow. ciechanowskiego” 

143 30 listopada Archiwalny koncert z okazji 32 – lecia Ciechanowskich Spotkań z Bluesem 
„Blues na Dołku” oraz 10 – lecia zespołu „Demobil Blues” 

144 2-24 grudnia Kulturalny Kalendarz Adwentowy – zadania online z upominkami 

145 4 grudnia Charytatywny Koncert Kolędowy dla Laury Paczuły, w wykonaniu 
Konstancji i Dominika Molewskich  

146 6 grudnia Prezentacja nagrań, w ramach Konkursu „Mikołajki Show” 

147 9 grudnia Koncert online Gabriela Staszewskiego w ramach cyklu „Wspieramy młode 
talenty z pow. ciechanowskiego” 

148 20 grudnia Świąteczne życzenia, w wykonaniu Ludowego Zespołu Artystycznego 
„Ciechanów” 

149 21 grudnia Świąteczny teledysk, w wykonaniu Dyrekcji oraz pracowników PCKiSz 

150 22 grudnia Świąteczne życzenia Teatru „Klapsik” 

151 23 grudnia Teledysk świąteczny „Największy gazda”, w wykonaniu Ludowego Ogniska 
Tanecznego „Iskierka” 

152 23 grudnia Świąteczne wiersze, w wykonaniu aktorek Teatru „Rozmyty Kontrast” 

153 28 grudnia Gabriel Dybowski z Teatru „Klapsik” – „Świąteczne dylematy” 

154 28 grudnia Cykl „Aleją Gwiazd z Powiatu Ciechanowskiego” – Joanna Rynkowska - 
TAKA 

155 29 grudnia Prezentacja prac XXXIV Konkursu Plastycznego „Szopka 
Bożonarodzeniowa” i XII Konkursu Plastycznego „Anioły, Aniołki, 
Aniołeczki"  

156 29 grudnia Prezentacje Laureatów XVII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Romantycznej 

157 30 grudnia Wiersz Natalii Mieszkowskiej, w ramach Klubu Pracy Twórczej 

158 30 grudnia Koncert online „Kolędować Małemu”, w wykonaniu zespołu „Quintet” z 
Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej 
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W PCKiSz działa Kino „Łydynia”, oraz Małe Kino „Łydynia”, w dwóch salach. 

Działalność PCKiSz w zakresie kina jest bardzo ważna dla naszej instytucji, ponieważ poza 

dotacją ze Starostwa Powiatowego w Ciechanowie jest ona najważniejszym źródłem 

finansowania działalności Centrum. Dochody z kina mają ogromny  wpływ na ofertę kulturalną 

oraz bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.  

Zawieszenie działalności kina w okresie pandemii spowodowało brak wpływów co 

doprowadziło do problemów finansowych.  

ZESTAWIENIE 

 ROK 2020:  I-VI 

ilość tytułów 127 

ilość tytułów polskich 31 24,7% 

ilość premier polskich 19 

liczba seansów 846 

ilość widzów ogółem 29.606 

ilość widzów studyjna 2.670 

ilość widzów Łydynia 26.936 

ilość widzów na seansach polskich 20.815 

Ilość filmów europejskich/ procent filmów europejskich 49 38,4% 

ilość widzów na seansach europejskich 3.990 

wpływy z kina (brutto) 459.105,00 

Edukacja ilość widzów / seansów 1.793 94 

Ilość szkół uczestniczących w edukacji 14 

Repertuar Kina „Łydynia” był tworzony na bieżąco, w oparciu o współpracę                                   

z dystrybutorami, uwzględniając nowości filmowe oraz ranking hitów kinowych. 

ZESTAWIENIE MIESIĘCZNE 

Miesiąc Liczba widzów Przychód 

Styczeń 8.679 150.182,00 

Luty 12.617 213.306,00 

Marzec (od 1 do 13) 1.516 26.091,00 

Kwiecień 0 0,00 

Maj 0 0,00 

Czerwiec (od 6 do 30) 196 3.167,00 

Lipiec 517 7.432,00 

Sierpień 711 10.708,00 

Wrzesień 3.699 64.183,00 

Październik 1.170 18.260,00 

Listopad (do 6 XI) 121 1.944,00 

Grudzień 0 0,00 

 

Odbudowa widowni na przykładzie czerwca zapowiada się na długie i mozolne 

działania w kierunku przywrócenia zaufania widzów do ich bezpieczeństwa w kinie. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że olbrzymi wpływ na frekwencję mają premiery filmowe, 

a przede wszystkim ich ilość i jakość. W czerwcu, nowych tytułów filmowych wprowadzonych 

na rynek było tylko 5.  W lipcu, z zapowiadanych 6 „dużych” filmowych premier, 3 przełożono 

na sierpień i wrzesień. Jest to spowodowane nade wszystko sytuacją rozwijającej się pandemii 
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w USA i odwoływaniem premier filmów hollywoodzkich. Dystrybutorzy polskich filmów 

zapowiadali nowe, duże polskie tytuły filmowe na wrzesień i IV kwartał. Niestety rozwój 

pandemii i zamknięcie kin w listopadzie spowodowało odwołanie zapowiadanych premier kina 

polskiego jak i zagranicznego (rozwój pandemii w USA). Cała branża kinowa została dotknięta 

paraliżem. Zamknięcie kin,  brak perspektywy ich otwarcia zapowiadają bolesny i trudny okres 

odbudowy widowni i zaufania widza do bezpieczeństwa w salach kinowych.   

 

W Małym Kinie realizowane były następujące cykle i wydarzenia filmowe: 
 

Dyskusyjny Klub Filmowy - II i IV poniedziałek miesiąca- projekcje filmów                               
o wysokich walorach artystycznych i poznawczych, uzupełnione o prelekcje, dyskusję                               
i spotkania z twórcami. W ramach Kina „Łydynia” działa Dyskusyjny Klub Filmowy, który skupia 
26 osób. Projekcje w ramach DKF odbywają się dwa razy w miesiącu i połączone są                                
z prelekcjami i dyskusją. W 2020 roku na działalność DKF otrzymaliśmy 5.000 zł z PISF – 
umowa w trakcie realizacji. 

Wykaz filmów , prelegentów i spotkań autorskich DKF „jak uważasz… 

L.P
. 

Miesiąc Tytuł filmu/ kraj 
produkcji 

Prelegent Gość Uwaga 

1 13 styczeń Oficer  i szpieg Marek 
Żbikowski 

 pokaz premierowy 

2 27 styczeń Solid Gold Marek 
Żbikowski 

  

3 3 luty Błąd systemu Marek 
Żbikowski 

 pokaz 
przedpremierowy 

4 24 luty Sokół z masłem 
orzechowym 

Marek 
Żbikowski 

  

Marzec – czerwiec kino nieczynne 

5 4 maj W lesie dziś nie 
zaśnie nikt 

Łukasz 
Maciejewski 

 Prelekcja na Fcb 

6 25 czerwiec Moje córki krowy Łukasz 
Maciejewski 

Gabriela
Muskała 

 

7 Lipiec Niezbędna 
konieczność 

Marek 
Żbikowski 

  

8 Lipiec Ostatnia rodzina Marek 
Żbikowski 

  

9 sierpień Dolina bogów Marek 
Żbikowski 

  

10 wrzesień Liberte Marek 
Żbikowski 

  

11 wrzesień Tony Hallik Marek 
Żbikowski 

  

12 październik Cały świat Romy Marek 
Żbikowski 

  

13 październik Złotokap Marek 
Żbikowski 

  

14 Listopad Wojtyła śledztwo Marek 
Żbikowski 

  

Od 6 listopada kino nieczynne 

 

Z powodu pandemii zostały odwołane planowane spotkania z Agatą Kuleszą i Adamem 

Woronowiczem, które miał prowadzić Łukasz Maciejewski. Po otwarciu kin w czerwcu 

frekwencja na seansach DKF spadła o ok. 65%.  
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Rodzina w kinie - II sobota miesiąca - projekcje filmów dla najmłodszych połączone                                
z warsztatami tematycznie powiązanymi z obejrzanym filmem. 

Data Tytuł filmu Zajęcia towarzyszące 

11.01 Miś Bamse I super miód Spotkanie z weterynarzem 

15.02 Szybcy i śnieżni Warsztaty ruchowe z ZUMBY 

07.03 Jakub, Mimmi i gadające psy Warsztaty plastyczne 

22.08 Basia (zestaw filmów) Warsztaty plastyczne 

27.09 Wszyscy za jednego Warsztaty plastyczne 

17.10 Tarapaty 2 Warsztaty edukacyjne 

Seans przyjazny sensorycznie - III sobota miesiąca (od października 2019) - cykl realizowany 

wraz z Fundacją Pomoc Autyzm dedykowany jest widzom, którzy z powodu swoich trudności 

z odbiorem otaczającego świata chcieliby skorzystać z takich dostosowanych projekcji. 

Seanse przyjazne sensoryczne skierowane są do młodych ludzi dotkniętych dysfunkcjami 

związanymi z chorobą Aspergera lub autyzmem, którzy nie lubią dużego hałasu, mają 

trudności ze spokojnym siedzeniem w bezruchu przez dłuższy czas lub są wrażliwi wzrokowo. 

Data Tytuł filmu 

18.01 Miś Bamse i super miód 

11.02 Wiking Tappi cz. I 

14.02 Superagentka 

18.02 Solan I Ludwik – wielki wyścig z serem 

21.02 Wiking Tappi cz.II 

20.09 Wiking i magiczny miecz 

25.10 Klara Muu!!! 

 

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej  - odbywały się tylko w I i IV kwartale. W ramach 

realizacji projektu odbyły się zajęcia w styczniu, lutym, pierwszym tygodniu marca. Edycja 

2020/21 odbyła się tylko w październiku. Po zamknięciu kin wszystkie terminy zostały 

odwołane ze względu na pandemię. Projekt składa się z  projekcji kinowych dla uczniów, 

realizowanych w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów 

edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedzała prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników 

w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program jest zgodny z podstawą programową 

MEN. 

Odbyły się projekcje dla wszystkich grup wiekowych w styczniu (w dniach 8,15,16,17)     

- 7 projekcji, w lutym (5 i 6) - 7 projekcji oraz jedna projekcja - 12 marca październik (w dniach 

13,14,15) – 9 projekcji. Do programu przystąpiło w sumie 14 przedszkoli i szkół, które 

zadeklarowały udział w całym cyklu edukacyjnym. Oprócz tego na poszczególne pokazy 

przychodziły inne placówki. 

Festiwale i retrospektywy: 

Festiwal Filmów Krótkometrażowych SHORTFILM - luty-pokaz filmów krótkometrażowych - 

dokumentalnych, fabularnych i animowanych prezentujących kino całego świata. 

Retrospektywa Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFFIFEST w dniu 13 marca 2020 

r połączona z prelekcją którą wygłosił  Jarosław Jarry Jaworski dyrektor Festiwalu (37 widzów). 

Retrospektywa Festiwalu filmów krótkometrażowych „Grand Off Festiwal” – 11-18  lipca 

(pokazy bezpłatne w Małym Kinie) 

Retrospektywa XII Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” – 26-27 październik (4 filmy 

polskie), połączona  z warsztatami filmowymi, panelami dyskusyjnymi oraz galą projektu 
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„Symbole wolnościowe naszych małych ojczyznach” oraz rozstrzygnięcie Konkursu 

Filmowego „Pokaż nam swojego bohatera”. 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Kino dzieci 2020”. Kino Łydynia po raz pierwszy 

przystąpiło do projektu festiwalowego. Pokazy filmów trwały w 16 miastach w całej Polsce                            

w terminie 26 września, 4 października. W ramach festiwalu pokazano 8 filmów. 

W dniu 4 marca odbył się pokaz filmu edukacyjnego „When I Stutter” oraz panel 

dyskusyjny  w ramach Europejskiego Dnia Logopedy (udział wzięło ok 170 nauczycieli z terenu 

byłego województwa ciechanowskiego). Pokaz zorganizowano wspólnie z Mazowieckim 

Ośrodkiem Kształcenia Nauczycieli. 

Cykle filmowe we współpracy z Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych w pierwszym 

półroczu nie odbyły się ze względu na brak dofinansowania i nieogłoszeniu przez SKSiL 

programów dla cykli filmowych. 

Od sierpnia wprowadzono cykl  dla kobiet „Kino na obcasach”. Jest to propozycja dla 

kobiet które chcą spędzić miło  czas np. ze swoimi przyjaciółkami. Odbyły się 3 spotkania, 

(jedno w miesiącu) Po seansie odbywały się spotkania z  poradami  skierowanymi dla kobiet.  

W Małym Kinie odbyła się retransmisja koncertu  „ANDRE RIEU, czyli 70 lat młodości” 

(10 luty). Była ona zrealizowana w ramach prezentacji najsłynniejszych realizacji 

koncertowych we współpracy z CIKANEK FILM. Natomiast 2 października retransmisja 

koncertu “Andre Rieu - muzyka z magicznego Maastricht” 

Kinoferie w kinie – 10-21 lutego 2020 - oferta dla dzieci młodszych i starszych, którzy wolny 

czas od zajęć szkolnych chcieli poświęcić oglądaniu filmów. 

Kino samochodowe- związku ze stanem epidemicznym wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom 

mieszkańców i zorganizowaliśmy kino samochodowe. Projekcja odbyła się  6 czerwca 2020r.   

zorganizowaliśmy na placu firmy Bud- Mat Auto 2, w którym uczestniczyło ok. 200 osób. 

Obejrzeli oni film „7 uczuć” oraz „W labiryncie”.  

W lipcu, sierpniu i wrześniu wprowadziliśmy nowy cykl  projekcje bezpłatne w ramach cyklu 

“Kino na leżakach” odbyło się w sumie 6 projekcji:  

• 1 lipiec – „Fuks” 

• 7 lipca – „Chłopaki nie płaczą” 

• 17 lipca – „Niezbędna konieczność” 

• 7 sierpień – „(Nie)znajomi” 

• 21 sierpień – „Najlepszy” 

• 1 września – „A wiec wojna” (pokaz współorganizowany z Instytutem W. Pileckiego) 
30 października odbył się “Maraton Filmów Grozy”, podczas którego zaprezentowano 3 filmy. 

Seanse sponsorowane – organizowane były raz na miesiąc. Były to pokazy filmów, 

podczas których odbywało się losowanie nagród pozyskanych od  sponsora dla widzów. 

Generalnym sponsorem akcji była firma KinAds z Warszawy. 

Ponadto kino wyświetla przed seansami reklamy (na podstawie umowy z firmą KinAds 

z Warszawy. Czas reklam i zwiastunów poprzedzających seanse nie przekracza 7-8 min. Przy 

kinie „Łydynia” działa Kawiarenka Kinowa „Kultura” mająca za zadanie umilić i urozmaicić czas 

widzom kina „Łydynia” oczekujących na seans, ale także innym odwiedzającym PCKiSz 

(choćby rodzicom przywożącym dzieci na zajęcia artystyczne, czy mieszkańcom miasta). 

Oferuje kawę, napoje, słodycze, popcorn, prażone orzeszki itp. Kawiarenka kinowa "Kultura" 

jest czynna codziennie, oprócz poniedziałków, w godzinach pracy kina (13.00-21.00). Obrót    

w kawiarence w roku 2020 wyniósł 97.127,65 zł. 
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ZESTAWIENIE MIESIĘCZNE 

 
miesiąc przychód 

Styczeń 25.941,00 

Luty 36.271,00 

Marzec (od 1 do 13) 4.880,50 

Kwiecień 0,00 

Maj 0,00 

Czerwiec (od 6 do 30) 1.623,00 

Lipiec 3.450,00 

Sierpień 4.006,00 

Wrzesień 13.683,00 

Październik 6.643,90 

Listopad (do 6) 629,25 

Grudzień 0,00 

 
W październiku zorganizowaliśmy spotkanie z Dyrektorami  z placówek oświatowych, 

aby zapoznać ich z nową ofertą programową Kina „Łydynia” oraz PCKiSz. 

Aby zapewnić widzów o przestrzeganiu  wytycznych Sanepidu w naszym kinie powstał 

film poglądowy który jest opublikowany na stronie internetowej, w social mediach oraz na 

telewizorze umieszczonym w foyer.  

Podczas pandemii w 2020 roku przeprowadzono wiele remontów i inwestycji, 

praktycznie w całym obiekcie zostały wymalowane i wyremontowane pomieszczenia,                             

a większość prac remontowych została przeprowadzona przez pracowników instytucji, dzięki 

czemu ograniczyliśmy koszty.  

Już na początku roku 2020 r.  zostały wymalowane i wyremontowane następujące 

pomieszczenia: foyer, sala widowiskowa, oraz garderoba przy scenie.  

Ponadto zostały zakupione meble do szatni,  dokonaliśmy renowacji starych skórzanych foteli, 

które zostały obite kolorowym materiałem i wstawione  do głównego holu, dzięki czemu 

otrzymały drugie życie. W garderobie przy scenie został  przeprowadzony gruntowy remont 

połączony z wymianą mebli oraz oświetlenia.  

Na Sali widowiskowej  zostały  wymienione fotele, ponadto dla  komfortu widów 

pomniejszona została ilość miejsc o jeden rząd z  386 foteli na 365 miejsc, dzięki czemu 

uzyskaliśmy więcej miejsca między rzędami. Została również  wycyklinowana podłoga, 

wymieniono  kotary na scenie oraz przy drzwiach wejściowych i wyjściowych. Sala zyskała 

niezwykły wygląd i nowy blask. Dodatkowo zakupiliśmy dwa nowoczesne elektroniczne totemy 

do wyświetlania plakatów filmowych oraz oferty kulturalnej, które zostały umieszczone                          

w świeżo wymalowanym wejściu. Dzięki tym zmianom jest ono schludne i nie sprawia wrażenia 

zaniedbanego.  

Również I piętro naszej instytucji zmieniło się nie do poznania. Zostały wymalowane  

oraz  wyremontowane korytarze, sala prób, poręcze, garderoba oraz  pomieszczenia biurowe. 

Niewielka część korytarza została zaadaptowana na nowe biuro. Zakupiliśmy meble do Działu 

Kultury i Sztuki, w którym przebywa największa ilość pracowników, co zdecydowanie 

podwyższyło standard pracy. Renowacji zostały również poddane ławki, które wcześniej 

znajdowały się w głównym holu, zostały one obite kolorowym materiałem i ustawione na 

korytarzu. Całkowitej metamorfozie została poddana Galeria „Na pięterku” im. Zygmunta 

Szczepankowskiego, w której wymieniliśmy gabloty wystawiennicze oraz oświetlenie. 

Wyremontowano również garderobę i zamontowano w niej zmywarkę.  



160 

 

Pomieszczenia na II piętrze zostały wyremontowane i wymalowane, sala wokalno-

teatralna, sala prób, korytarze oraz poręcze. Gruntowy remont został przeprowadzony                         

w Kostiumerni LZA „Ciechanów” zostały tam wymienione również meble, wieszaki oraz 

oświetlenie. Zostały stworzone  stanowiska z lustrami do makijażu. Pracownia plastyczna 

przeszła całkowitą przemianę, położone zostały  płytki, wymalowane ściany, została 

wymieniona hydraulika oraz elektryka, wymieniono oświetlenie, tablice, meble oraz stoły do 

pracy. Jest ona teraz miejscem przyjaznym zarówno dla dzieci jak i dorosłych.  

Również Kawiarnia Artystyczna przeszła metamorfozę w roku 2020. Wymieniono 

krzesła i fotele, dokonano drobnych przeróbek baru. Przed Kawiarnią został utworzony 

ogródek restauracyjny wraz  ze sceną letnią. Zaplecze kawiarni zostało dostosowane do 

wymogów sanitarnych, wiązało się to z remontami łazienki, zamontowaniem nowych zlewów             

i umywalek, utworzenia pomieszczenia dla pracowników oraz zakupu mebli ze stali 

nierdzewnej.  

Należy również dodać, że w całym budynku pojawiło się dużo kwiatów i innych 
elementów dekoracyjnych, co pozwoliło na odmianę wnętrz na bardziej ciepłe i przyjazne za 
pomocą niedużych nakładów finansowych.  
 

2. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego                                       
w Ciechanowie, ul. Warszawska 32, 06-400 Ciechanów. 

 
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie jest 

samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. 

 Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie została 

wpisana do Rejestru instytucji kultury w Starostwie Powiatowym pod. poz.1/99.  

 Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie użytkuje 

dwa lokale. Pierwszy lokal znajduje się w Ciechanowie przy ulicy Warszawskiej 34, budynek 

wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Nr 386/2013 Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora zabytków z dnia 16 kwietnia 2013 r. pod nr 1183. Całkowita powierzchnia 

budynku wynosi 969 m2. Na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 9 kwietnia 2018r. 

pomiędzy Powiatem Ciechanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Powiatową 

Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Krasińskiego reprezentowaną przez dyrektora, Biblioteka 

użytkuje 721,64m2 powierzchni budynku. Przedmiot użyczenia został oddany na cele realizacji 

przez Bibliotekę zadań statutowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Z dniem 

podpisania umowy Biblioteka przejęła obowiązki administratora całej zabudowanej 

nieruchomości. 

 Drugi budynek o powierzchni 377,81m2, który zajmuje Biblioteka znajduje się                               

w Ciechanowie przy ul. Okrzei 27 A. 

 W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne 

stanowiska pracy: 

1) Dział Księgowości – 2 osoby (główna księgowa – ½ etatu, kasjer) 

2) Dział Administracyjno-Gospodarczy – 3 osoby (kierownik 1 etat,  ½ etatu referent  

    administracyjny, 2 pracowników gospodarczych – sprzątaczki 1 i ½ etatu) 

3) Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Wiedzy o Regionie, pod opieką Działu Czytelnia  

    Regionalna – 2 osoby (kierownik – 1 etat, pracownik ds. bibliografii i obsługi Czytelni – 1  

    etat) 

4) Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Udostępniania Zbiorów – 2 osoby (kierownik i instruktor  

    powiatowy 2 etaty) 

Pod opieką Działu znajdują się następujące placówki udostępniania: 

Czytelnia – 2 osoby (2 etaty) 
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Wypożyczalnia Główna – 2 osoby (2 etaty) 

Wypożyczalnia Nr 1 – 2 osoby (2 etaty) 

Informatyk – 1 osoba (1 etat) 

Inspektor Danych Osobowych 1 osoba (¼ etatu) 

 Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

1) Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze  

    potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących  

    wiedzy o własnym regionie oraz dokumentującym dorobek kulturalny, naukowy  

   i gospodarczy. 

2) Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu  

    wypożyczeń międzybibliotecznych oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii  

    regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym. 

3) Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej. 

4) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki  

    publiczne powiatu ciechanowskiego, w zakresie ustalonym ustawą o bibliotekach. 

 Polityka gromadzenia materiałów bibliotecznych uzależniona jest od preferencji 

czytelniczych oraz od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Oferta 

wydawnicza jest bardzo bogata. Propozycje obejmują zbiory z różnych dziedzin wiedzy. 

Bibliotekarze mają za zadanie tak dobrać literaturę, by zaspokoić zapotrzebowanie różnych 

grup czytelniczych. Zakupy księgozbioru dokonywane są głównie w dwóch hurtowniach 

internetowych (Platonie i Azymucie), z którymi Biblioteka co roku podpisuje umowy na zakup 

książek i audiobooków. Wynegocjowane warunki umowy gwarantują każdorazowo rabat                         

w wysokości 40% przy zakupie beletrystyki, 25% przy zakupie książek naukowych, poza tym 

hurtownie oferują bezpłatne przesyłki i okazjonalne bonusy. 

 Środki finansowe przeznaczone na zakup księgozbioru pochodzą z dwóch źródeł. Są 

to środki pochodzące z dotacji podmiotowej od Organizatora tzw. środki własne oraz dotacji 

celowej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2020 roku Biblioteka 

przeznaczyła ze środków własnych 32078,600zł, wysokość dotacji celowej Ministra Kultury                   

i dziedzictwa narodowego wyniosł17231,00zł, w tym 216,00zł dostęp do e-booków na 

platformie LEGIMI. 

 W roku 2020 zakupiono ogółem 1844 woluminów książek za kwotę 46451,52,zł, w tym 

ze środków własnych zakupiono 1211 książek za kwotę 32078,60,00zł, z dotacji 633 książki 

za kwotę 15534,73zł. Za pozostałą kwotę zakupiono audiobooki, kody LEGIMI oraz zbiory 

specjalne. 

 Księgozbiór uzupełniany jest darami otrzymywanymi od czytelników, wydawnictw, 

autorów i instytucji. W 2020 roku podarowano Bibliotece 323 egzemplarze książek o wartości 

3590,00zł. Do zbiorów bibliotecznych zaliczane są również różnego rodzaju wydawnictwa 

periodyczne. W Bibliotece są to głównie czasopisma. Biblioteka w 2020 r. prenumerowała 43 

tytułów czasopism za kwotę10143zł. 

 Wszystkie zbiory, niezależnie od sposobu ich nabycia podlegają opracowaniu 

katalogowemu. Wszystkie opisy katalogowe znajdują się w bazie komputerowej biblioteki. 

Baza katalogowa tworzona jest w programie komputerowym MATEUSZ i udostępniana jest na 

stronie internetowej Biblioteki. Katalog centralny liczy obecnie 84107 opisów książek oraz 

1956 opisów audio 

 Następnym statutowym zadaniem Biblioteki jest udostępnianie zbiorów. Na koniec 

grudnia 2020 roku zarejestrowano ogółem 2680 czytelników, którym wypożyczono do domu 

ogółem 43260 jednostek zbiorów, w tym: 42213 wol. książek, 3 czasopism oprawnych, 411 
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czasopism nieoprawnych, 616 jednostek zbiorów specjalnych i 17 dokumentów 

elektronicznych. Korzystającym ze zbiorów na miejscu czytelnikom udostępniono ogółem 

5662 jednostek zbiorów, w tym; 1574 wol. książek i 131 czasopism oprawnych, 3908 

czasopism nieoprawnych i 49 dokumentów elektronicznych. 

 Kolejnym zadaniem statutowym Biblioteki jest pełnienie funkcji ośrodka informacji 

biblioteczno-bibliograficznej, opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnej, która jest 

częścią bibliografii województwa mazowieckiego. Zadanie to realizuje Dział Informacyjno-

Bibliograficzny i Wiedzy o Regionie. W dziale tym opracowuje się wydawnictwa informacyjne              

i biograficzne dokumentujące dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy powiatu 

ciechanowskiego. Opisy bibliograficzne sporządzane są w programach MAK i ALEPH, które 

tworzą bazę bibliograficzną. Obecnie liczy ona 74632 rekordy i jest dostępna na stronie 

internetowej Biblioteki. Bibliografia powiatu ciechanowskiego nie jest wydawana drukiem ze 

względu na duże koszty. Dział IBiWoR udziela wszelkich informacji za pomocą dostępnych 

środków np. telefon, Internet. Na życzenie czytelników sporządzane są kserokopie lub skany 

poszukiwanych materiałów. 

 Realizacją trzeciego podstawowego zadania statutowego PBP w Ciechanowie czyli 

udzielaniem pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, zajmuje się Dział Instrukcyjno-

Metodyczny i Udostępniania Zbiorów. Sprawuje on opiekę merytoryczną nad wszystkimi 

bibliotekami publicznymi w powiecie ciechanowskim. Należą do nich: 1 biblioteka miejska z jej 

4 filiami, 1 miejsko-gminna z 2 filiami, 7 gminnych z 3 filiami. Instruktarz obejmuje wszystkie 

zadania statutowe bibliotek publicznych. W ostatnich latach skupia się przede wszystkim na 

pomocy w tworzeniu i kontrolowaniu komputerowych baz katalogowych. Niesie również pomoc 

w przeprowadzaniu kontroli księgozbioru oraz selekcji zbiorów. 

 Kolejnym zadaniem statutowym Biblioteki jest nadzór merytoryczny nad bibliotekami     

w powiecie ciechanowskim. Nadzór realizowany był poprzez wizytacje  i organizowanie 

szkoleń podległych merytorycznie bibliotek. Udzielonych zostało 17 instruktaży drogą 

emaliową i 15 drogą telefoniczną. Przeprowadzono 4 szkolenia w tym 1 online. 

 Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie realizuje 

wszystkie własne zadania statutowe oraz zadania zawarte w ustawie o bibliotekach i ustawie 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 Przedstawiona powyżej realizacja zadań statutowych to tylko część działalności 

Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Nie mniej 

ważnym zadaniem jest działalność upowszechniająca czytelnictwo, polegająca na 

popularyzacji biblioteki, zbiorów, a także działalność edukacyjna i kulturalno-oświatowa. 

 Budżet Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie im. Z. Krasińskiego                                

w Ciechanowie został zaplanowany na kwotę 1.320.000.00zł. 

W styczniu 2020 roku budżet został zmniejszony o kwotę 100.000,00zł dotacja była 

przeznaczona  na organizację  „Klubu Polonia”, budżet po zmianach wyniósł 1.220.000,00zł. 

 

Zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych wykonywane są przez: 

 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów. 

  

Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie zgodnie z przepisem art. 21 Ustawy z dnia                   

8 marca 1985 r. o drogach publicznych wykonuje obowiązki zarządcy dróg powiatowych                          

w powiecie ciechanowskim. Siedziba PZD mieści się w Ciechanowie przy ul. Mazowieckiej 7. 

Powiatowy Zarząd Dróg realizuje wszystkie zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg 

powiatowych, w tym realizacją remontów, dróg, zakupami dostaw i usług, z tym związanymi, 
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ochroną pasów ruchu drogowego, wykonywaniem zadań przewidzianych w Powiatowym 

Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli Powiatu Ciechanowskiego na lata 2017-2019, mających na celu wzrost poziomu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz realizacją inwestycji drogowych.  

Zgodnie z planem budżetowym na rok 2020 Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie 

posiadał środki finansowe przeznaczone na zadania remontowe w kwocie 90 000,00 zł.  

 Po zmianach wprowadzonych Uchwałą Nr VI/20/158/2020 Rady Powiatu 

Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Ciechanowskiego na 2020 rok wysokość środków finansowych przeznaczonych                                 

na remonty wyniosła 1 340 000,00 zł.  

 W związku ze zwiększeniem środków na remonty zostały wykonane następujące 

zadania: 

• remont drogi powiatowej 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto (Chrościce).  

W ramach zadania został wykonany remont nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie 

na długości 800 mb. Zadanie przewidywało wykonanie remontu podbudowy drogi na 

powierzchni 100 m2 (w najbardziej zdegradowanym miejscu). Z uwagi na zły stan podbudowy 

drogi na większej powierzchni zdecydowano zwiększyć zakres remontu podbudowy o kolejne 

250 m2. Ponadto na łącznej powierzchni 4000 m2 wykonano podwójne powierzchniowe 

utrwalenie emulsją i grysami.  

• remont drogi powiatowej nr 1221W Niechodzin - Nużewko - Baby na odcinku                       

o długości 1054 m – od skrzyżowania z DP 1241W od granic  miasta Ciechanów.  

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m na całym 

remontowanym odcinku, wykonanie zjazdów do posesji sąsiadujących z drogą oraz wykonanie 

obustronnych poboczy z kruszywa łamanego.  

• remont drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec - Szczepanki - Szulmierz  na odcinku                    

o długości 1955 m od km 9+100,00 do km 11+055,00.  

Zakres zadania obejmował wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją                     

i grysami jezdni o szerokości 5,5 m i długości 1955 m wraz z wykonaniem  10-centymetrowej 

warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. Ponadto zostały wykonane obustronne pobocza                

i zjazdy do działek zlokalizowanych z sąsiedztwie drogi. 

• remont drogi powiatowej nr 1228W Sońsk - Ciemniewo - Gołymin Ośrodek na odcinku 

o długości 1050 m.  

Remont tej drogi przewidywał ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5m na 

długości 1050 m. Dodatkowo zostały wykonane obustronne pobocza z kruszywa łamanego 

oraz zjazdy do posesji.  

• Remont mostu w miejscowości Kargoszyn w ciągu drogi powiatowej 1239W.  

Mając na uwadze zły stan techniczny drewnianego mostu na rzece Łydynia w miejscowości 

Kargoszyn podjęto decyzję o jego kompleksowym remoncie. W związku z tym został 

wymieniony drewniany pokład mostu oraz pozostałe elementy drewniane wraz z barierkami. 

Dodatkowo została poprawiona nawierzchnia bitumiczna bezpośrednio na dojazdach do 

mostu.  

Ponadto w 2020 roku rozpoczęto realizację dwóch zadań inwestycyjnych: 

a) Budowa DP Opinogóra – Długołęka – odcinek 4 170 mb – PRDI Mława ok. 4,1mln zł  

(FDS ok. 2,7 mln zł  , Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 1.05 mln zł, Gmina 

Opinogóra Górna 350 tys. zł)  

Główne założenia wykonawcze : 

• poszerzenie jezdni do 6,0m 
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• wykonanie odwodnienia (rowy drogowe) 

• wykonanie obustronnych poboczy szer. 1,0m 

• przebudowa istniejących zjazdów 

b) Budowa DP Opinogóra – Długołęka – odcinek 680 m – Koptrans Ciechanów 

(Starostwo Powiatowe , Gmina Opinogóra Górna / 913 tys. zł  – Gmina Opinogóra 

Górna 450 tys. zł)  

Główne założenia wykonawcze :  

• poszerzenie jezdni do 6,0m 

• wykonanie chodnika od km 6+500 do km 7+180 (strona lewa) 

• wykonanie pobocza szer. 1,0m (strona prawa) 

• wykonanie odwodnienia (rowy drogowe) 

• przebudowa istniejących zjazdów 

Dodatkowo w trakcie procesu projektowego są następujące zadania:  

a) DP od drogi krajowej nr 50 do m. Sarnowa Góra ok. 4,5 km – termin do 31.07.2021 r. 

b) DP od m. Sarnowa Góra do m. Gołotczyzna około 3,8 km. - termin do 31.07.2021r. 

c) DP od m. Grudusk do m. Łysakowo ok.  4,5 km  - termin do 31.07.2021 r. 

d) DP  przejście przez Łysakowo ok. 1,2 km - termin do 31.07.2021 r. 

e) Przebudowa jednego mostu oraz remont drugiego mostu nad rzeką Sona w m. Sońsk 

wraz z drogami dojazdowymi ok. 800 m – termin do 31.07.2021 r. 

 W ramach pełnienia obowiązków z zakresu Organu Zarządzającego Ruchem                          

na drogach powiatowych i gminnych w 2020 roku przeanalizowano i zatwierdzono                           

148 projektów czasowej oraz 73 stałej organizacji ruchu drogowego, co wiązało się z analizą 

sytuacji na drodze w kontekście możliwości wprowadzenia proponowanych rozwiązań. 

W związku z wprowadzaniem zmian w organizacji ruchu systematycznie odbywały                           

się kontrole zgodności ustawionego oznakowania z tym zaprojektowanym. Ponadto 

rozpatrzono 24 wnioski dotyczące zmian w stałej organizacji ruchu na drogach gminnych. 

Zmiany dotyczyły głównie montażu progów zwalniających w celu ograniczenia prędkości                   

na drogach gminnych oraz ustawienia luster drogowych mających na celu zwiększenie 

widoczności w obszarach skrzyżowań lub przy włączaniu się do ruchu przy wyjeździe                           

z posesji.  

Ponadto uwzględniając niechronionych uczestników ruchu drogowego wyznaczono 

przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1213W w miejscowości Opinogóra Górna. 

Zapewniając widoczność pieszego korzystającego z przejścia zostało wykonane również 

doświetlenie tego miejsca. Dodatkowo w celu odseparowania ruchu pieszego od ruchu 

kołowego wybudowano chodnik dla pieszych o długości około 500 m w ciągu tej samej drogi 

powiatowej w miejscowości Władysławowo. 

Zaopiniowano pozytywnie 3 projekty geometrii dróg. Dla planowanych                                          

do wybudowania bądź remontu ciągów komunikacyjnych, którym w ten sposób zostanie 

zapewnione właściwe pole widoczności w obszarach skrzyżowań.  

Wszystkie wymienione zmiany znacznie zwiększyły strefę bezpieczeństwa                         

na terenie miasta Ciechanów, Glinojeck oraz gmin powiatu ciechanowskiego. 

Ważnym działaniem mającym wpływ na poprawę bezpieczeństwa obywateli                      

w ruchu drogowego jest dbałość o właściwe oznakowanie dróg. Powiatowy Zarząd Dróg                                     

w Ciechanowie corocznie w ramach bieżącego utrzymania prowadził przeglądy oznakowania 

zarządzanych dróg. Przeglądy te obejmują sprawdzenie prawidłowości zastosowania, 

wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji 

świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych oraz 
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gminnych realizowane są zgodnie z § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23 września 2003 r. (Dz. U. Nr. 177, poz. 1729 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem.  

W ciągach dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu ciechanowskiego 

stwierdzono znaczną poprawę stanu oznakowania pionowego i poziomego. Skrzyżowania                              

z drogami gminnymi są oznakowane czytelnie i poprawnie, co zapewnia bezpieczeństwo 

użytkownikom. Pozytywnie również należy ocenić prawidłowość oznakowania                                         

w obrębie szkół i przedszkoli oraz na przejściach dla pieszych. Wszystkie ciągi komunikacyjne 

przebiegające przez tereny zalesione są oznakowane znakami A-18b informując kierującego 

o możliwości pojawienia się na drodze dzikiej zwierzyny.  Niebezpieczne zakręty w ciągach 

dróg powiatowych są oznakowane znakami ostrzegawczymi, ponadto w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa dodatkowo ustawiane są tablice kierujące U-3. Dodatkowo w związku                            

z uszkodzeniem bariery energochłonnej w miejscowości Kąty została zamontowana nowa 

bariera o długości 20 m.  

Sukcesywnie wymieniane i uzupełniane było oznakowanie pionowe znakami E 17a                 

i E 18a z nazwą miejscowości. Uwzględniając potrzebę czytelnego i wyrazistego oznakowania 

pionowego znakami nowej generacji w roku 2020 zakupiono 81 szt. znaków drogowych, 66 

słupków drogowych. Dotychczasowe oznakowanie było sukcesywnie wymieniane oraz 

uzupełniane.  

W 2020 roku zrealizowano duże zadanie związane z wykonaniem oznakowania 

poziomego w technologii grubowarstwowej na drogach powiatowych. Oznakowanych zostało 

około 20 km dróg powiatowych. Dużo uwagi w tym zakresie zwrócono również                                            

na oznakowanie przejść dla pieszych, a w szczególności tych w sąsiedztwie szkół. Wszystkie 

przejścia zostały wykonane w technologii grubowarstwowej.  

Jako kolejne działanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych 

uczestników ruchu drogowego korzystających z przejść dla pieszych dokonano montażu              

18 sztuk aktywnych punktowych elementów odblaskowych „kocich oczek” w obszarze przejść 

w miejscowościach Bieńki Karkuty, Gołotczyzna i ul. Kraszewskiego w Ciechanowie. 

Wymienione przejścia zostały oznakowane dodatkowo nowymi znakami   D-6 umieszczonymi 

na żółtym fluorescencyjnym tle.  

 W ramach obowiązków powierzonych Powiatowemu Zarządowi Dróg                                          

w Ciechanowie pracownicy systematycznie kontrolują stan pasów drogowych dróg 

powiatowych. Szczególną uwagę zwracają na powstałe ubytki nawierzchni oraz poboczy dróg 

oraz mosty. W przypadku konieczności doraźnego działania służba drogowa prowadzi prace 

związane z zabezpieczeniem i naprawą w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania                          

z ciągów komunikacyjnych będących w zarządzie. 

Na bieżąco podejmowano interwencyjne prace remontowe dróg (nawierzchnia jezdni, 

chodnik, pobocze, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, bariery na mostach). W ramach prac 

wykonywano między innymi: 

• naprawę uszkodzonych znaków, 

• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną                     

na zimno, 

• remont nawierzchni bitumicznej metodą powierzchniowego utrwalenia przy użyciu 

emulsji i kruszywa, 

• remont poboczy wraz z profilowaniem, 

• renowacja rowów, 

• wycinka krzaków, 
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• koszenie traw i chwastów z pasów drogowych, 

• czyszczenie chodników i zatok autobusowych, 

• zbieranie śmieci z pasów drogowych. 

 Niezależnie od bieżącej kontroli dróg corocznie wykonywane są przeglądy mostów 

położonych w ciągu tych dróg. Otrzymane wyniki wykorzystywane są do planowania drobnych 

remontów doraźnych oraz planowania większych remontów poza bieżącym utrzymaniem.  

 W ciągu ubiegłego roku odnotowano 19 przypadków potrącenia zwierząt na drodze ze 

skutkiem śmiertelnym. Padłe zwierzęta są niezwłocznie uprzątane z drogi przez 

specjalistyczną firmę. Zderzenia samochodów ze zwierzętami występują najczęściej                          

na odcinkach dróg przebiegających przez tereny leśne. Jednak ostatnio zdarza się, potrącenie 

zwierzyny w obszarach miejscowości lub przy terenach rolnych. Mając na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa w porozumieniu z Nadleśnictwem Ciechanów oraz kołami łowieckimi 

działającymi na terenie powiatu ciechanowskiego wszystkie drogi powiatowe  w miejscach 

wskazanych zostały oznakowane znakami A-18b.  

Szeroki zakres działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego                              

na drogach powiatowych będzie kontynuowany w roku 2021 i latach następnych.   

 Ważnym elementem mającym wpływ na warunki bezpieczeństwa na drogach                                  

są roboty w pasie drogowym, zarówno te prowadzone na postawie umów (budowa, 

przebudowa remont drogi), jak również prowadzone na podstawie wydanych decyzji 

administracyjnych (inwestycje niedrogowe: sieci i przyłącza wodociągowe, gazowe, 

kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne, budowa zjazdów itp.). Wymagają one                                  

od zarządcy drogi nadzoru nad tymi robotami pod względem zabezpieczenia właściwych 

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Każdy wniosek o lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami  

lub potrzebami ruchu drogowego rozpatrywany jest pod kątem bezpieczeństwa ruchu                 

na drodze. W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa zarządca drogi odmawia 

umieszczenia takich urządzeń w drodze. Natomiast roboty wymagające zmiany organizacji 

ruchu mogą być prowadzone na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu, uzgodnionego 

z policją i zatwierdzonego przez upoważnionego przez Starostę Dyrektora  Powiatowego 

Zarządu Dróg. 

 W zakresie ochrony pasa ruchu drogowego w 2020 roku Powiatowy Zarząd Dróg prowadził 

postępowania administracyjne, efektem których było wydanie: 

• 43 decyzji dotyczących lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami; 

• 74 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego celem prowadzenia robót; 

• 64 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego celem umieszczenia urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego; 

• 29 decyzji dotyczących lokalizacji zjazdów do posesji. 

Łącznie w 2020 roku wydano 210 decyzji administracyjnych, dotyczących ochrony pasa ruchu 

drogowego. 

Zadania powiatu z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku 

pracy wykonywane są przez: 
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Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie, ul. Sygietyńskiego 11, 06-400   

Ciechanów. 

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie jest jednostką organizacyjną powiatu 

powołaną do wykonywania zadań publicznych w zakresie polityki rynku pracy. 

Przedmiotem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie jest promocja 

zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa w obrębie 9 gmin                

w tym: Ciechanów (gm. miejska), Ciechanów (gm. wiejska), Glinojeck (gm. miejsko-wiejska),  

Gołymin-Ośrodek (gm. wiejska), Grudusk (gm. wiejska), Ojrzeń (gm. wiejska), 

Opinogóra Górna (gm. wiejska), Regimin (gm. wiejska), Sońsk (gm. wiejska).  

 Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie funkcjonuje na podstawie Regulaminu 

Organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego Uchwałą Nr 132/2018 

z dnia 17 grudnia 2018 roku.  

           Stopa bezrobocia (udział osób bezrobotnych w stosunku do osób aktywnych 

zawodowo) na koniec grudnia 2020 roku w powiecie ciechanowskim wynosiła 9,4%.              

Powiat ciechanowski cechuje niska dynamika zmian w kształtowaniu stopy bezrobocia.  

 

Stopa bezrobocia w latach 2019-2020 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zarejestrowało się ogółem 4 249 osób 

bezrobotnych (100%), w tym: kobiet 2 016 tj. 47,4 %.  

• 672 (15,8 %)       -     zarejestrowanych po raz pierwszy,    

• 543 (12,8 %)       -     dotychczas niepracujących,           

• 242   (5,7 %)       -     zwolnionych z przyczyn zakładu pracy,    

• 1135 (26,7 % ogółu bezrobotnych) - osób z prawem do zasiłku, w tym                             

                Stopa bezrobocia (%) 

Miesiąc Powiat ciechanowski 
Województwo 

mazowieckie 
Kraj 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Styczeń 11,4 10,4 9,5 5,7 5,1 4,6 6,8 6,1 5,5 

Luty 11,4 10,4 9,6 5,7 5,0 4,6 6,8 6,1 5,5 

Marzec 10,9 9,7 9,1 5,5 4,9 4,5 6,6 5,9 5,4 

Kwiecień 10,4 9,2 9,4 5,3 4,7 4,7 6,3 5,6 5,8 

Maj 10,2 9,0 9,6 5,2 4,6 4,9 6,1 5,4 6,0 

Czerwiec 9,7 8,8 9,7 5,0 4,5 5,1 5,8 5,3 6,1 

Lipiec 9,8 8,6 9,8 5,0 4,5 5,1 5,8 5,2 6,1 

Sierpień 9,8 8,6 9,6 5,0 4,5 5,2 5,8 5,2 6,1 

Wrzesień 9,6 8,4 9,3 4,9 4,4 5,1 5,7 5,1 6,1 

Październik 9,4 8,4 9,0 4,8 4,3 5,1 5,7 5,0 6,1 

Listopad 9,7 8,6 9,0 4,8 4,3 5,1 5,7 5,1 6,1 

Grudzień 9,9 8,9 9,4 4,9 4,4 5,2 5,8 5,2 6,2 
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kobiet: 609 (14,3 %). 

Z ewidencji wyłączono 4 072 osoby, z czego największą grupę stanowiły: 

• osoby podejmujące zatrudnienie   -  2 609 (64,1%) 

• osoby, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia zatrudnienia -  421 (10,3 %),  

• osoby, które odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniej pracy         

lub innej formy pomocy – 240 (5,9 %). 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. liczba osób bezrobotnych wynosiła: 3 231 (100 %)                 

w tym kobiet: 1 616 tj.  (50%). Wśród zarejestrowanych było: 

• uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych  - 609 (18,8 %);      

w tym kobiet:  -   312 (51,2 % );  

Mieszkańcy wsi stanowili 46,2 % ogółu zarejestrowanych tj. 1 493, w tym  735 kobiet              

(tj. 23 %). 

Największą grupę stanowiły osoby: 

• długotrwale bezrobotne                                 - 1717 osób (53,1 %);       

• bez kwalifikacji zawodowych                         - 1237 osób (38,3 %);   

• do 30 roku życia                                             - 782 osoby (24,2 %),  

• powyżej 50 roku życia                                    - 898 osób (27,8 %), 

• posiadające co najmniej jedno                       - 454 osoby (14 % ) 

      dziecko do 6 roku życia 

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowane były 124 osoby niepełnosprawne,                          

tj. 3,8 % ogółu bezrobotnych.  

 

Bezrobotni w poszczególnych gminach powiatu ciechanowskiego w latach 2019 – 2020 

 

 

Lp

. 

 

 

Gminy 

Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2020  

Wzrost/spad

ek 

bezrobocia  

Liczba 

zarejestrowanych 

bezrobotnych 

Liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych 

w 

liczbach 

bezwzglę

dnych 

% do 

ogólnej 

liczby 

bezrobotny

ch  

w liczbach 

bezwzględ

nych 

% do 

ogólnej 

liczby 

bezrobotny

ch 

w liczbach  

1. M.Ciechan

ów 

1534 50,2% 1663 51,5% +129 

2. M  i G 

Glinojeck 

258 8,4% 272 8,4% +14 

3. Opinogóra 

Górna 

206 6,7% 205 6,3% -1 

4. Gmina 

Ciechanów 

204 6,7% 219 6,8% +15 

5. Sońsk 222 7,3% 228 7,1% +6 

6. Ojrzeń 177 5,8% 162 5,0% -15 

7. Regimin 188 6,2% 212 6,6% +24 

8. Grudusk 107 3,5% 118 3,7% +11 

9. Gołymin-

Ośrodek 

158 5,2% 150 4,6% -8 
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10. Inne gminy 0 0 2 0,06% +2 

Razem 3054 100 3231 100 +177 

 

Największą liczbę bezrobotnych w 2020 roku stanowili mieszkańcy M. Ciechanów                                     

–1 663 osoby  tj. 51,5 % ogółu bezrobotnych. Wzrost liczby osób bezrobotnych wystąpił                   

w większości gmin powiatu ciechanowskiego (oprócz gminy Opinogóra Górna, Ojrzeń, 

Gołymin – Ośrodek). 

Decyzje administracyjne 

Wydano 11 386 decyzje, które dotyczyły m in. 

• uznania za osobę bezrobotną i utraty statusu osoby bezrobotnej; 

• odmowie uznania za osobę bezrobotną i utraty statusu poszukującego pracy; 

• przyznania i utraty zasiłku dla bezrobotnych; 

• przyznania i utraty dodatku aktywizacyjnego, 

• przyznania i utraty stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu; 

• przyznania i utraty stypendium w okresie odbywania stażu; 

• zmiana wysokości przyznanego zasiłku 

• wstrzymaniu i wznowieniu zasiłku 

Ponadto wydano 540 decyzji: 

• po wszczęciu postępowania administracyjnego – 340 

• wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody 

istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję – 138 

• umorzenie postępowania - 32 

• uchylona lub zmieniona na wniosek strony  - 14 

• po odwołaniu się strony – 16 

 

Elektroniczna weryfikacja ubezpieczeń  

Raport ZUS- U1 Prawo wygenerowano 8 621 raportów - dane niezbędne przy rejestracji osoby 

bezrobotnej do ustalenia statusu i prawa do zasiłku. Zawiera on okres ubezpieczenia 

społecznego i zdrowotnego, datę zgłoszenia, rodzaj ubezpieczenia wraz z informacją czy 

dobrowolne czy obowiązkowe, kod tytułu ubezpieczenia, nazwę tytułu ubezpieczenia, NIP 

płatnika.  

Raport ZUS- U2 Status wygenerowano 8 621 raportów - dla osoby zarejestrowanej. Dostarcza 

on informacje o okresach ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, w tym 

rodzaj ubezpieczenia, kod tytułu ubezpieczenia, nazwę ubezpieczenia, NIP płatnika.  

Raport  ZUS U3 o zbiegu tytułów ubezpieczenia – dane z usługi generowane są  w każdym 

miesiącu za miesiąc poprzedni. Generuje on osoby, u których nastąpił zbieg ubezpieczenia 

z tytułu pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych i ubezpieczenia np. z tytułu podjęcia 

pracy. Informacja taka powoduje konieczność wyjaśnienia każdej sprawy i podjęcia 

odpowiednich działań w celu wyeliminowania zbiegów tj. wszczęcie postępowania 

administracyjnego . W 2020 roku raporty, iż 594 osoby były zarejestrowane jako bezrobotne 

mając jednocześnie inny tytuł do ubezpieczenia. W wyniku przeprowadzonego postępowania 

administracyjnego status osoby bezrobotnej utraciło 491 osób. Natomiast do ZUS wysłano 103 

wnioski o uporządkowanie konta ubezpieczonego. 

Ogółem wysłano do ZUS za pośrednictwem systemu Płatnik 14 165 dokumentów, w tym: 

• zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych ZUS – 2 044 
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• zgłoszenia do ubezpieczeń zdrowotnych ZZA  -  3 993 

• wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych  ZWUA – 5 852 

• zgłoszenia i wyrejestrowania członków rodziny ZCNA – 1 691 

• dokumenty korygujące dane identyfikacyjne ZIUA – 93 

• dokumenty rozliczeniowe (DRA, RCA,RZA) – 492 

 

Sporządzanie list wypłat osób zarejestrowanych w Urzędzie   

Ogółem sporządzono 606 list w tym: 

• listy wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych, stypendium stażowym i szkoleniowym, 

dodatków aktywizacyjnych  -  326 

• korygujące listy wypłat zasiłków (np.  niezgłoszenie w terminie  renty, emerytury, 

świadczenia z pomocy społecznej, nieprawidłowo zgłoszenie podjęcie pracy ) - 62 

• listy korygujące składki na ubezpieczenie zdrowotne niezgłoszenie w terminie 

przyznania prawa do renty, emerytury, świadczenia z pomocy społecznej, 

nieprawidłowe zgłoszenie podjęcia pracy itp.) - 218 

Ww. listy zostały zadekretowane, a w przypadku zwrotu świadczeń zostały sporządzone 

należności. 

Informacje PIT -11 osób zarejestrowanych w Urzędzie 

Informację wystawia się dla osób pobierających zasiłki lub inne świadczenia. Sporządzono: 

• informacji PIT -11 – 1 925 

• rocznych raportów składek społ. i zdrowotnych dla osób z prawem do zasiłku – 1 925 

• rocznych raportów składek społecznych i zdrowotnych dla osób pobierających 

stypendia stażowe, szkoleniowe  -  550 

Zaświadczenia 

Zaświadczenia dotyczą potwierdzenia okresów posiadania statusu osoby bezrobotnej, 

poszukującej pracy, pobierania zasiłku i innych świadczeń, wysokość  wypłaconego zasiłku, 

zgłoszenie  do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Wydano 4 195 zaświadczeń w tym 1 799 w systemie SEPI – w ramach elektronicznej wymiany. 

Realizacja zadań w ramach aktywizacji zawodowej:  

1) Organizacja szkoleń 

Szkolenia to usługa rynku pracy wspierająca osoby bezrobotne i poszukujące pracy                                    

w dostosowaniu lub uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku zatrudnieniowego. 

Ze szkoleń skorzystało 96 osób bezrobotnych, w tym: ze szkoleń grupowych – 90 osób, bonów 

szkoleniowych -  6 osób. 

W celu sporządzenia planu szkoleń na 2020 rok zgodnego z oczekiwaniami osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy oraz uwzględniając potrzeby lokalnego rynku pracy 

tutejszy Urząd w grudniu 2019 r. opracował: 

✓ Wykaz potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 

w oparciu o  analizy kart zgłoszenia potrzeb szkoleniowych,  

✓ Listę zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym 

rynku pracy powiatu ciechanowskiego w oparciu o rozbudowaną analizę. 

Razem: 

• przyjętych interesantów – 900 

• zaktywizowanych osób – 96 

• przyjętych i rozpatrzonych wniosków - 103 
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• zawartych umów cywilnoprawnych – 15 

• wydanych skierowań  

do jednostek szkoleniowych, na badania lekarskie) – 155 (w tym 96 skierowania na 

szkolenia + 41 skierowania na badania lekarskie + 18 skierowania do pracodawców) 

• wydanych decyzji – 1 (decyzje dotyczące zwrotu za szkolenia) 

• sporządzonych dokumentów realizowanego zadania – 416 (min.  200 dokumentów 

dotyczących realizacji szkoleń, 3 plany szkoleniowe, 1- karta analizy, 3 – ogłoszenia 

dotyczące szkoleń, 1 -  analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez osoby 

bezrobotne, 1 – analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez pracodawców,                         

1 – analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez GOPS-y i MOPS-y, 1 – analiza 

informacji dotycząca zapotrzebowania na zawody i specjalności  na lokalnym rynku 

pracy, 1 – analiza informacji dotycząca potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do 

szkolenia, 1- analiza ofert pracy, 1 – analiza efektywności zatrudnieniowej po 

szkoleniu, 1 - wykaz potrzeb szkoleniowych, 1 - lista zawodów i specjalności,                               

50 - monitoringów tygodniowych, 5 – analiz i sprawozdań, 3 - plany środków 

finansowych). 

• sporządzonych pism w ramach korespondencji z podmiotami zewnętrznymi  

(dot. m.in. Policji, MOPS/GOPS,) – 73 (w tym 9 - pism do GOPS-ów, 30 - druki do 

włączeń, 5 - wniosków o udostępnienie danych,  29 - np. referencje, odpowiedzi na                      

e-mail, itp.) 

2) Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na 

ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.   

Jest to refundacja przysługująca pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy 

części ww. kosztów. Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy było utrzymanie 

zatrudnienia  w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, 

za który dokonywana jest refundacja, a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego 

przez kolejne 12 miesięcy. Łączny okres zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia wynosił                             

24 miesiące.  

 Tutejszy Urząd w 2020 r. zakończył realizacje ww. formy wsparcia, rozliczając 

pozostałe wcześniej zawarte 12 umów. 

 

3) Pośrednictwo pracy  

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy, realizowaną 

na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Polega 

w szczególności na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu 

odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych 

kwalifikacjach zawodowych.  

W 2020 r. do urzędu wpłynęły 833 oferty pracy na  1 280 miejsc pracy, w tym ofert 

pracy subsydiowanej 681 oraz ofert pracy niesubsydiowanej 599. W porównaniu do 2019 roku, 

liczba ofert i miejsc pracy zmniejszyła się, w tym ofert pracy o 81, miejsc pracy o 345                            

(w 2019 r. – 914 ofert na 1 625 miejsc pracy).  

Skierowania do pracy otrzymało 1 013 osób bezrobotnych, zatrudnienie podjęło                      

775 osób, tj. o 255 osób więcej niż w 2019 r. (w 2019 r.- zatrudnionych 520 osób).   

Realizując usługę pośrednictwa pracy, Urząd inicjuje i organizuje spotkania 

bezrobotnych  i poszukujących pracy z pracodawcami w ramach giełd pracy.  

Urząd realizuje również zadania dotyczące monitorowania zwolnień grupowych na 

terenie powiatu. W 2020 roku nie było zwolnień grupowych.  
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4) EURES (zagraniczne oferty pracy) i zatrudnienie cudzoziemców 

        EURES to europejskie służby zatrudnienia państw Unii Europejskiej (UE)  i Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), realizujące działania w zakresie pośrednictwa pracy 

i doradztwa  dotyczącego mobilności na zagranicznym rynku pracy.  

W 2020 roku poprzez sieć EURES do tut. Urzędu wpłynęło 160 ofert pracy na                            

1 346 miejsc pracy. Najczęściej byli poszukiwani pracownicy do Niemiec i Norwegii. Zgodnie 

z polskim prawem istnieje możliwość powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Obywatele  Republik: Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Federacji Rosyjskiej oraz  Ukrainy mogą 

(bez zezwolenia) wykonywać pracę przez maksymalny okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych                  

12 miesięcy. Obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca jest rejestracja                              

w urzędzie pracy pisemnego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.                      

W 2020 roku zostało zarejestrowanych 448 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom                   

z czego najwięcej obywatelom Ukrainy. Największa ilość oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi została złożona dla obywateli Ukrainy – 752. W mniejszej 

ilości pracodawcy byli zainteresowani zatrudnieniem obywateli innych państw: Gruzja – 2, 

Białoruś  - 1, Mołdawia – 1. 

W ramach realizacji zadań związanych z zatrudnieniem cudzoziemców na terytorium RP:               

• przyjęto i zrealizowano 756 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

• wydano 497 decyzji – zezwoleń dotyczących powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcowi, 

• umorzono 387 postępowań  dot. powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

Decyzje wydawane były na wnioski  pracodawców lub w związku z niezgłoszeniem się 

cudzoziemców do pracy w Polsce. 

Dodatkowo pracodawcy, którzy zamierzali zatrudnić cudzoziemców na dłużej niż pół roku, 

składali oferty pracy w celu wydania opinii Starosty dotyczącej możliwości zrekrutowania na 

określone stanowisko obywateli polskich. Wpłynęło 20 oferty pracy na 83 miejsca  

z zamiarem zatrudnienia cudzoziemca.    

W każdym roku sporządzane są 4 sprawozdania kwartalne EURES oraz 

opracowywany jest tzw. wsad do Krajowego Planu Działania Sieci EURES i rozliczany ww. 

plan z poprzedniego roku. 

5) Poradnictwo zawodowe 

Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy polegającą na udzielaniu pomocy 

bezrobotnym i poszukującym w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca pracy, 

a pracodawcom w doborze kandydatów do pracy. 

Usługami poradnictwa zawodowego objęto 1 111 osób bezrobotnych, w tym zrealizowano: 

• porady indywidualne  dla 219 osób, 

• porady grupowe dla 40 osób w 7grupach, 

• informację indywidualną dla 462 osób, 

• informację grupową dla 599 osób w 57 grupach. 

W wyniku powyższych działań 384 osoby podjęły pracę lub samozatrudnienie. 

Dla każdego klienta opracowywany jest Indywidualny Plan Działania. W 2020 roku 

doradcy klienta opracowali 3 048 Indywidualnych Planów Działania.  
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W ramach współpracy w zakresie poradnictwa zawodowego w 2020 roku w PUP                                 

w Ciechanowie odbyły się zajęcia dla uczniów: 

✓ 26.02.2020 r.– zajęcia informacyjne dla młodzieży (15-16 lat) z Liceum     

                        Ogólnokształcącego Centrum Naukowo Biznesowego FENIKS   

                        S.C. w Ciechanowie – 25 uczniów i opiekun; 

✓ 28.02.2020 r.– zajęcia informacyjne dla młodzieży (16-17 lat) z Liceum  

                        Ogólnokształcącego Centrum Naukowo Biznesowego FENIKS  

                        S.C. w Ciechanowie – 16 uczniów i 1 opiekun 

     6)  Bony na zasiedlenie 

Przyznano 31 bonów na zasiedlenie po średnio 8 300 zł 

Razem: 

• przyjętych interesantów –  56 

• zaktywizowanych osób – 31 

• przyjętych i rozpatrzonych wniosków - 34 

• zawartych umów cywilnoprawnych –  31 

• sporządzonych dokumentów realizowanego zadania – 496 

 

7) Wsparcie dla osób niepełnosprawnych                                 

W analizowanym okresie zaktywizowano 16 osób niepełnosprawnych, poszukujących 

pracy w tym z finansowych form pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego (PRO WM), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(POWER) oraz środków finansowych Funduszu Pracy tzw. Algorytmu oraz ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON przyznanych 

uchwałą nr VI/18/152/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

Urząd posiadał 12 ofert na 14 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 

W związku ze zmianami  z 2017 roku w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzającymi rozwiązania wynikające z programu 

"Za życiem" - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  zachęca osoby zarejestrowane do 

zapoznania się z katalogiem form pomocy dedykowanych w sposób szczególny opiekunom 

osób niepełnosprawnych oraz  ich najbliższym. Urząd uczestniczy w realizacji zadań w ramach 

„Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022” oraz 

„Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Ciechanowskim na lata 2017- 2025”. 

Realizowane w 2020 r. zadania w ramach programu  Ochrony zdrowia Psychicznego, 

to m.in: 

• Kompleksowa obsługa osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie poradnictwa 

zawodowego -10 osób, 

• Objęcie zainteresowanych osób z zaburzeniami psychicznymi usługą pośrednictwa 

pracy - 7 osób, 

• Roboty publiczne – 1 osoba. 

8) Krajowy Fundusz Szkoleniowy  

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników                 

i pracodawcy, a także na realizację zadań związanych z promocją, badaniami                                        

i konsultacjami. W ramach KFS kształceniem ustawicznym objęto 198 osób,  

w tym 187 pracowników i 11 pracodawców.  

Razem: 

• przyjętych interesantów – 50 
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• zaktywizowanych osób – 322 

• przyjętych i rozpatrzonych wniosków - 40 

• zawartych umów cywilnoprawnych – 37 

• wydanych zaświadczeń -39  

• sporządzonych dokumentów realizowanego zadania – 440 

 

9) Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz Barometr zawodów  

W  lipcu  opracowano  „Monitoring  zawodów  deficytowych  i  nadwyżkowych                         

w powiecie ciechanowskim w 2019 roku”.   

Materiał zamieszczono na stronie internetowej www.ciechanow.praca.gov.pl oraz  

przekazano   organom  i   instytucjom   zainteresowanym  problematyką rynku pracy, w tym                          

w szczególności: prezydentowi, staroście, wójtom gmin powiatu, dyrektorom szkół 

ponadpodstawowych oraz wybranym instytucjom szkoleniowym.  

Sporządzono dwie informacje sygnalne (w lutym i w sierpniu) dotyczące zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych. W dniu 21 września 2020 roku wytypowani pracownicy  

PUP w Ciechnowie wzięli udział w panelu konsultacyjnym dotyczącym badania  

„Barometr zawodów – V edycja”, spotkanie odbyło się w WUP w Warszawie Filia                                          

w Ciechanowie.     

10) Nowe zadania realizowane w związku z pandemią koronawirusa w ramach tzw.  

      tarczy antykryzysowej 

W związku z wprowadzeniem rządowego programu pomocowego dla przedsiębiorców 

dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa tutejszy Urząd pozyskał ponad 30,2 mln złotych  

na realizację dodatkowych zadań. 

Od kwietnia 2020 r. PUP w Ciechanowie zgodnie z Ustawą z dnia  2 marca 2020r.                          

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych  (Dz.U. z 2020 r.  poz. 374 z późn. zm.)  realizuje:  

• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dla mikoroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb ww. ustawy), 

- wpłynęło 313 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 288 wniosków, zaangażowano środki  

w wysokości   6 799 821,90 zł., 

• dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą 

pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia 

COVID-19  ( art. 15 zzc ww. ustawy), 

- wpłynęły 823 wnioski, łączna liczba wniosków rozpatrzonych 818, w tym liczba wniosków 

rozpatrzonych pozytywnie: 714, zaangażowano 3 797 820,00 zł., 

• jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców  na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej - do wysokości  5 tys. zł ( art. 15 zzd ww. ustawy), 

- wpłynęły 3984 wnioski, rozpatrzono pozytywnie 3723, wydatkowano  18 583 580,00 zł., 

• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń  składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku  spadku przychodów 

z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 dla organizacji 

pozarządowej lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego                                   

i o wolontariacie (art. 15 zze ww. ustawy). 

http://www.ciechanow.praca.gov.pl/


175 

 

W 2020 r. wpłynęło 11 wniosków, rozpatrzono 11 wniosków, zaangażowano środki                                  

w wysokości 73 287,53 zł. oraz zgodnie z Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach 

do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku                                   

z wystąpieniem COVID-19, tut. Urząd udziela wsparcia w ramach: 

• jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa 

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

i o wolontariacie które prowadziły działalność przed dniem  1 kwietnia 2020 roku - do 

wysokości 5 tys. zł ( art. 15 zzda ww. ustawy), 

- wpłynęło 36  wniosków, rozpatrzono 36 wniosków, wydatkowano 110 754,82 zł. 

• dofinansowania kościelnej osobie prawnej na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia                    

i wyznania oraz jej jednostce organizacyjnej części kosztów wynagrodzeń pracowników 

oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15 

zze2 ww. ustawy),  

- wpłynęły 2 wnioski, rozpatrzono 2 wnioski,  zaangażowano 95 875,05 zł. 

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych 

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

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw tutejszy Urząd od dnia 19 grudnia 2020 roku rozpoczął realizację kolejnego zadania                   

w ramach branżowej tarczy antykryzysowej tj.: 

• udzielenie jednorazowo dotacji do 5 tyś.  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom                                    

z określonych branż wg wskazanego kodu PKD rodzaju przeważającej działalności,                  

( art.15 zze4 ww. ustawy), 

- wpłynęły 134 wnioski, rozpatrzono 77, wydatkowano 80 000,00 zł. 

Głównym celem realizacji powyższych zadań jest ochrona miejsc pracy i wsparcie 

przedsiębiorców.  

 

Projekty i programy realizowane przez PUP w Ciechanowie 

1) „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy                            

w powiecie ciechanowskim (III)” – Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM).     

Działania zrealizowane w 2020 roku:  

✓ 80 osób skierowano na 6  miesięczne staże, 

✓ 40 osób skierowano na szkolenia grupowe, 

✓ 69 osobom przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej. 

✓ 46 osób skierowano na prace interwencyjne 

Działaniami aktywizacyjnymi objęto łącznie 235 osób bezrobotnych. 

Wartość projektu 3 268 622,65 zł (lata 2019/2020) na 2020 r. 2 471 636,37 zł – 100% 

dofinansowania, realizacja od  01.01.2019 r. - 31.12.2020 roku. 



176 

 

Wyszczególnienie Szkolenia Staże 

Dotacje  na 

podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

Prace 

interwenc

yjne 

Liczba osób uczestniczących   w 

danej formie 
40 80 69 

46 

Udział osób bezrobotnych                                  

w poszczególnych formach 
17,0% 34,0% 29,4% 

19,5% 

Wydatki w tys. zł na poszczególne 

formy 
142,4 631,5 1 446,7 

235,0 

Udział wydatków na poszczególne 

formy w programie 
5,8% 25,7% 59,0% 

9,6% 

 

2) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (IV)” 

– projekt pozakonkursowy - Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER).  

Działania zrealizowane w 2020 roku:  

✓ 82 osoby skierowano na 3 lub 6 miesięczne staże, 

✓ 50 osób skierowano na szkolenia grupowe, 

✓ 31 osobom przyznano bon na zasiedlenie, 

✓ 55 osobom przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej. 

✓ 23 osoby skierowano na prace interwencyjne 

Działaniami aktywizacyjnymi objęto łącznie 241 osób bezrobotnych. 

Wartość projektu 7 300 485, 66 zł (lata 2020/2022) na 2020 r. 2 414 906,71 zł – 100% 

dofinansowania, realizacja od  01.01.2020 r.- 31.12.2022 roku 

 

Wyszczególnienie Szkolenia Staże 

Dotacje  na 

podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

Bon na 

zasiedlenie 

Prace 

interwencyjne 

Liczba osób 

uczestniczących                                       

w danej formie 

50 82 55 31 23 

Udział osób 

bezrobotnych                    

w poszczególnych 

formach 

20,7% 34,0% 22,8% 12,9% 9,5% 

Wydatki w tys. zł na 

poszczególne formy 
209,8 623,4 1 154,0 257,3 109,2 

Udział wydatków na 

poszczególne formy 

w programie 

8,9% 26,5% 49,0% 11,0% 4,6% 

 

3) „Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi”  

Pozyskano środki finansowe w kwocie – 797 400,00 zł,  
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Działania zrealizowane w 2020 roku: 

✓ 15 osób skierowano na staże, 

✓ 34 osoby skierowano do pracy w ramach robót publicznych, 

✓ 12 osób skierowano do pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia 

stanowiska, 

✓ 10 osobom przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej  

Działaniami aktywizacyjnymi objęto 71 osób bezrobotnych. 

4) „Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  

     i aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia”. 

Pozyskano środki finansowe w kwocie – 1 260 400,00 zł, 

Działania zrealizowane w 2020 roku: 

✓ 10 osób skierowano na staże, 

✓ 69 osób skierowano do pracy w ramach robót publicznych, 

✓ 22 osoby skierowano do pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia 

stanowiska, 

✓ 11 osobom przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, 

Działaniami aktywizacyjnymi objęto łącznie 112 osób bezrobotnych. 

 

Ilość sporządzonych dokumentów w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób                  

w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)” – Działanie 

8.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  

(RPO WM)  – 146 

Ilość dokumentów sporządzonych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (IV)” – projekt pozakonkursowy - 

Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - 122  

Ilość sporządzonych dokumentów w ramach programów finansowanych ze środków 

rezerwy Funduszu Pracy (REZERWY) - 32 

Rok 2020 to kontynuacja programu rządowego „Gwarancja dla młodzieży” będącego 

dokumentem UE, zapewniającym młodym ludziom szczególne traktowanie na rynku pracy. 

PUP podejmuje wiele działań na rzecz aktywizacji osób młodych i wsparcia ich przy 

wchodzeniu na rynek pracy, m.in. w ramach wyżej wymienionego programu. Jest jednak grupa 

ludzi młodych, do których dotarcie jest szczególnie trudne, a istniejące metody nie sprawdzają 

się wystarczająco. To młodzi pozostający poza edukacją i pracą zwani NEET (z ang. not in 

employment, education or training). Właśnie tej grupie osób poświęcamy szczególną uwagę. 

 

12. Zestawienie usług i instrumentów rynku pracy realizowanych w 2020 roku 

 

L.

P 
Cel/Zadanie 

Liczba 

przyjętych 

interesantó

w 

Liczba      

zaktyw

izowan

ych                   

osób 

Ilość 

przyjęt

ych 

wniosk

ów/      

ofert 

Ilość 

zawar

tych 

umó

w 

Ilość 

wydanyc

h 

zaświadc

zeń 

łącznie                   

z pomocą                

de 

minimis 

Ilość 

wydan

ych 

skiero

wań 
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1 Organizacja szkoleń 900 96 103 15 0 155 

2 

Refundacja części 

kosztów 

poniesionych na 

wynagrodzenia, 

nagrody oraz składki 

na ubezpieczenie 

społeczne 

skierowanych 

bezrobotnych do 30 

roku życia 

0 0 0 0 0 0 

3 Pośrednictwo pracy 29 316 3 194 833 - - 1 013 

4 EURES 911 - 1 254 - - - 

5 
Poradnictwo 

zawodowe 
1 112 134 - - 32 - 

6 Bony na zasiedlenie 56 31 34 31 - - 

7 
Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy 
100 198 33 29 44 0 

8 

Jednorazowe środki 

na podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

5000 145 151 145 216 - 

9 

Refundacja kosztów 

wyposażenia lub 

doposażenia 

stanowiska pracy dla 

skierowanego 

bezrobotnego 

1.000 50 48 40 58 - 

10 Organizacja staży 2 917 218 250 189 213 462 

11 
Organizacja prac 

interwencyjnych 
2 027 130 82 80 109 178 

12 
Organizacja robót 

publicznych 
2 238 219 119 117 7 244 

13 

Organizacja prac 

społecznie 

użytecznych 

193 53 3 3 0 58 

14 Wizyty monitorujące 115 - - - - - 

Razem 45 885 4 468 2 910 649 679 2 110 

Obsługa klienta 

W  ramach  obsługi klientów zrealizowano/wydano: 

• Decyzje administracyjne – 11 883 

• Zaświadczenia – potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej, pobierania zasiłku, 

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego – 4 195 

• Ilość spraw związanych  z dochodzeniem należności – 203 

• Ilość dochodzonych należności na drodze postępowania sądowego – 1 

• Liczba przyjętych interesantów w Centrum Aktywizacji Zawodowej – 45 885 
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Finansowanie i efektywność 

       

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie wykonuje zadania samorządu powiatu w zakresie 

rynku pracy  na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 t.j. z późn. zm.). 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych jest finansowana z Funduszu Pracy.  

Ewidencja zdarzeń dotyczących gospodarki środkami pieniężnymi Funduszu Pracy                          

w zakresie ich otrzymania i wykorzystania  prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej Funduszu Pracy (t. j. z 2016r. poz. 472). Środki pieniężne 

zgromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym Funduszu Pracy  prowadzonym 

przez Urząd.  

Powiat w 2020 roku otrzymał z Funduszu Pracy kwotę 596,3tys. zł w tym: 

- na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach                        

o pracownikach samorządowych,  oraz składek na ubezpieczenia społeczne  od 

wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Urzędu, 

realizujących zadania określone ustawą - 381,1 tys. zł 

-  na nagrody specjalne – 64,2tys.zł, 

-  na  koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i 15zze 2 oraz art. 15zze 4 ustawy  

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

   przeciwdziałaniem I zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  

   nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).  - 151 tys. zł. 

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy  w Ciechanowie w tys. zł. 

Wyszczególnienie 2020 

1. Budżet podstawowy (powiat)  

a) limit na wydatki ogółem 3 234,6 

b) realizacja wydatków ogółem 3 234,3 

z tego:  

- wynagrodzenia i pochodne 2 917,00 

- wydatki rzeczowe 317,3 

2. Wydatki dotyczące opłacania składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez 

prawa do zasiłku (budżet państwa) 

     a) limit na wydatki ogółem 1 920,8 

b) realizacja wydatków ogółem 1 920,8 

3. Wydatki Funduszu Pracy 

1)  limit na wydatki ogółem    39 308,4 

w tym:  

a) aktywne 8 321,3 

b) fakultatywne 518,2 

c) Wsparcie przedsiębiorców i samozatrudnionych   

COVID 19 
30 468,9 

2) realizacja wydatków limitowanych                                          

i nielimitowanych ogółem 
46 323,6 
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Wyszczególnienie 2020 

z tego:  

a) aktywne 8 122,7 

b) obligatoryjne 8 035,6 

d) fakultatywne 504,3 

e) Wsparcie przedsiębiorców i samozatrudnionych                      

COVID 19 
29 661,0 

4. Wydatki z PFRON   

     a) limit na wydatki ogółem 51,4 

b) realizacja wydatków ogółem 51,2 

5. Wydatki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  

     a) limit na wydatki ogółem 388,3 

b) realizacja wydatków ogółem 388,3 

RAZEM WYDATKI 51 918,2 

 

W 2020 roku Urząd dysponował środkami  Funduszu Pracy w kwocie 8 321 306,91 zł                                   

z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  - z tego: 

1) wg algorytmu    –  kwota  1 376 963,83 zł, 

2) na  realizację  projektu  w  ramach  Poddziałania  1.1.1  Programu Operacyjnego  Wiedza 

Edukacja Rozwój PO WER współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu  

Społecznego –  kwota 2 414 906,71 zł, 

3)  na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego RPO WM  współfinansowanego z  Europejskiego  Funduszu  

Społecznego –  kwota 2 471 636,37 zł, 

4) na realizację Rezerwy Ministra - aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi 

– kwota 797 400,00 zł  

5) na realizację Rezerwy Ministra - aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących na 

terenach wysokiego bezrobocia – kwota 1 260 400,00 zł  

 

Realizacja wydatków na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2020 r. 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Wydatki  

w tys. zł  

Ilość osób 

 

Z Funduszu Pracy: 

1) Świadczenia dla osób bezrobotnych 

(wypłata przez średnio 12-mcy w roku zasiłki i 

dodatki aktywizacyjne ze składkami) 

2) Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu  

 

 

16 158,3 

  8 035,6 

 

  8 122,7 

 

 

 

      3 072 

      2 196 

 

         876 

 

 



181 

 

Z budżetu państwa 

 Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób 

bez prawa do zasiłku 

 

Ze środków PFRON 

1 920,8 

 

       

             

51,2 

28 298 

(średniomiesięcznie 

2 358 osoby) 

 

3 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 388,3 197 

Wsparcie przedsiębiorców i 

samozatrudnionych                      COVID 19 
29 661,0 

Ilość podmiotów 

4 781  

 

Środki na realizację projektów EFS stanowiły w 2020 roku 58,72%, pozyskane                             

w ramach programów  z rezerwy Ministra 24,73%,  środków będących w dyspozycji. W części 

podstawowej (algorytm) środki stanowiły 16,55% całości środków Funduszu Pracy. 

 Składkę zdrowotną za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku  w 2020 roku opłacono 

za 28 298 osób. Średnio miesięcznie ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było 2 358 osób  

t.j. o 8,3% mniej  w stosunku do 2019 roku. 

Dzięki zagospodarowaniu dostępnych funduszy możliwe było skierowanie na różnego 

rodzaju działania aktywizacyjne ok. 930 osób. 

Liczbę osób skierowanych na podstawowe formy aktywizacji zawodowej oraz wydatki                                     

w 2020 roku przedstawia poniższa tabela 

Wyszczególnie

nie 

Roboty 

publicz

ne 

Prace 

interwencyj

ne 

Szkolen

ia 
Staże 

Refundacj

a kosztów 

wyposaże

nia lub 

doposażen

ia 

stanowisk

a 

Dotacje                    

na 

podjęcie 

działalnośc

i 

gospodarc

zej 

Liczba osób 

uczestniczącyc

h       w danej 

formie 

219 130 96 217 39 145 

Udział osób 
bezrobotnych                    
w 
poszczególnych 
formach 

25% 14,8% 11% 24,8% 4,4% 16,5% 

Wydatki w tys. 
zł na 
poszczególne 
formy 

1 363,5 621,5 385,8 
1 538,

0 
874,6 3 020,7 

Udział 

wydatków na 

poszczególne 

formy 

16,8% 7,6% 4,7% 18,8% 10,8% 37,0% 
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Efektywność 

Podstawowymi miernikami skuteczności działania Powiatowego Urzędu Pracy                            

w Ciechanowie w zakresie programów rynku pracy są efektywność zatrudnieniowa i kosztowa. 

Efektywność zatrudnieniowa czyli odsetek osób kończących udział w danej formie wsparcia, 

którzy w okresie 3 miesięcy od zakończenia, podejmują/kontynuują zatrudnienie lub 

działalność gospodarczą (na okres minimum 30 dni) na dzień 31.12.2020 r. wynosi 77,24%.  

Efektywność kosztowa (ogół wydatków przez liczbę podejmujących zatrudnienie/ 

samozatrudnienie przez okres co najmniej 30 dni)  na dzień 31.12.2020 r. wynosi 15 120,35 

zł. Ostateczny pomiar efektywności zatrudnieniowej i kosztowej nastąpi po 31.03.2021r. Koszt 

aktywizacji jednej osoby wynosi 9 269,86 zł. 

 

Zadania w zakresie organizacji Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie 

 

1) Zatrudnienie i szkolenia pracowników 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie według stanu na dzień 31.12.2020 roku 

zatrudnionych było 48 pracowników w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo za pracownika 

długotrwale nieobecnego z przyczyn usprawiedliwionych.  

Z wyższym wykształceniem jest 39 pracowników, co stanowi 81,25 % ogółu zatrudnionych. 

Łączna liczba szkoleń w 2020 roku, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu to 21.                        

W szkoleniach wzięło udział 42 pracowników. 

 

2) Kontrole zewnętrzne 

Zostało przeprowadzonych 5 kontroli zewnętrznych w następujących zakresach:  

a) przeprowadzenie kontroli projektu nr POWR.01.01.01-14-0018/18 pn. „Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)”, 

b) audyt wewnętrzny zadania pt. „Prawidłowość wykonywania kontroli zarządczej oraz  

przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych 

i dokonywania co najmniej 5% wydatków za 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Ciechanowie, 

c) kontrola Państwowej Inspekcji Pracy polegająca na sprawdzeniu przestrzegania     

 przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów 

dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, 

      d) kontrola wykonywania zadań statutowych oraz procedur zamówień publicznych  

          w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie przeprowadzona przez Komisję   

          Rewizyjną Rady Powiatu Ciechanowskiego, 

d) przeprowadzenie kontroli projektu nr RPMA.08.01.00-14-C203/19 pn. „Aktywizacja  

osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim 

(III)”. 

 

3) Kontrole wewnętrzne  

Przeprowadzono 10 kontroli wewnętrznych obejmujących następujący zakres: 

• dyscyplina pracy w zakresie obecności pracowników na stanowiskach pracy 

• zbadanie zgodności przetwarzania procesów danych osobowych z dokumentacją   

  RODO 

• poprawność prowadzenia dokumentacji z zakresu dokonywania refundacji kosztów  

  wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 
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• sprawdzenie dokumentacji osób, którym przyznano dodatek aktywizacyjny z tytułu  

  podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy lub innej pracy zarobkowej 

• poprawność prowadzenia dokumentacji z zakresu organizowania robót publicznych 

• poprawność prowadzenia dokumentacji z zakresu organizowania szkoleń grupowych. 

 

4) Kontrola zarządcza 

W Urzędzie realizowane są zadania w zakresie kontroli zarządczej, które wykonywane 

są zgodnie z przepisami prawa i procedur wewnętrznych. Analiza ryzyka w założonych                                   

i wykonanych zadaniach nie spowodowała wprowadzania działań zaradczych. Z uwagi na 

wystąpienie w 2020 roku epidemii Covid-19 dostosowano procedury bezpieczeństwa 

zmniejszające ryzyko zakażenia chorobami wirusowymi oraz dokonano aktualizacji oceny 

ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w Urzędzie. Wśród pracowników 

przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej. 

 

5) Składnica akt jednostki  

W Urzędzie funkcjonują pomieszczenia z przeznaczeniem na składnicę akt.  

Stan na dzień 31.12.2020 r.  – 43 278 akt osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  

W 2020 roku prowadzono przygotowania dotyczące brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej obejmujące swoim spisem 1 563 teczki zaś finalnie ww. dokumentację 

wybrakowano w 2020 roku.  

6) Korespondencja ogółem 

W dzienniku korespondencyjnym zostało zarejestrowanych 20 802 dokumentów, co 

daje średnio 1734 miesięcznie. W książce nadawczej zarejestrowano przesyłki 

wychodzące z Urzędu w ilości 19 500 co daje średnio 1625 miesięcznie.  

 

7) Rozpatrywane odwołania od decyzji Starosty Ciechanowskiego wydane 

za pośrednictwem Urzędu 

 Wydano 11 386 decyzji administracyjnych, do Urzędu wniesiono 4 odwołania do 

Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Ciechanowie. W trzech przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano 

do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, zaś w jednym przypadku stwierdzić                           

z urzędu nieważność decyzji. 

 

8) Organizacja przetargów 

PUP w Ciechanowie przeprowadził 14 postępowań w ramach przetargu nieograniczonego 

na usługi oraz 15 postepowań do 30 tys. euro. Ogółem w ramach zamówień publicznych 

zawarto 25 umów cywilnoprawnych (w tym 10 - umów przetarg nieograniczony, 15 - umów do 

30 tys. euro). 

 

9) Sprawozdawczość 

W 2020 roku Urząd realizował sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Miesięcznie Urząd sporządza średnio 4 sprawozdania. Rocznie około 60. 
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VII. ADMINISTRACJA POWIATOWA – DZIAŁALNOŚĆ KOMÓREK 

ORGANIZACYJNYCH 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie realizuje  pozostałe zadania z zakresu 

edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, 

transportu zbiorowego, 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, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 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 oraz 

zapewnienia wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników 

powiatowych służb, inspekcji i straży. 

Zadania w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie były w 2020 roku realizowane                      

w ramach następującej struktury organizacyjnej: Wydział Organizacyjny, Wydział 

Administracyjny, Wydział Kontroli, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Wydział Profilaktyki Społecznej                             

i Edukacji Zdrowotnej, Wydział Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju, Wydział 

Promocji Powiatu i Polityki Społecznej, Wydział Rolnictwa i Środowiska, Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Administracji Architektoniczno-

Budowlanej i Inwestycji, Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Finansowy, Audytora 

Wewnętrznego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, Pełnomocnika do spraw Wspierania Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnika do 

spraw Informacji Niejawnych. 

 

Wydział Organizacyjny 

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego realizował w 2020 roku zadania 

związane z udzielaniem zamówień publicznych i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych,                    

a także  z  obsługą i informatyzacją Starostwa. 

Zadania Wydziału Organizacyjnego realizowane były przez: Referat Zamówień 

Publicznych i Inwestycji, Referat Obsługi Starostwa, Referat Informatyzacji Starostwa, Referat 

ds. Archiwum. 

W ramach Referatu Zamówień Publicznych w 2020r. przygotowano i przeprowadzono 

procedury związane z wyłonieniem  wykonawców i udzieleniem następujących zamówień: 

• Świadczenie usługi dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu  

pn. „e-Integracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 

Ciechanowskim”; 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów – Opinogóra Górna – 

Długołęka , odcinek od km 12+350,00 do km 13+040,00; 

• Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej z Ciechanowa do 

Gołotczyzny w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-
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Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym” – etap I opracowanie 

dokumentacji; 

• Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, 

położonych w 49 obrębach ewidencyjnych na terenie powiatu ciechanowskiego,  

w pięciu gminach; 

• Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z niezbędną instalacją w budynku 

Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie , w formule „zaprojektuj 

i wybuduj”; 

• Założenie bazy danych BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy GESUT gminy Grudusk 

dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie; 

• Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7, do wymagań 

przeciwpożarowych i bezpieczeństwa – powtarzane trzykrotnie - postępowanie 

unieważnione z uwagi na cenę oferty przewyższającej kwotę jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

• Założenie bazy danych EGiB, BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy GESUT dla 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w podziale na następujące części: 

Część nr 1: Założenie baz danych EGiB, BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy 

GESUT dla miasta Glinojeck i gminy Glinojeck dla Starostwa Powiatowego  

w Ciechanowie. 

Część nr 2: Założenie baz danych EGiB, BDOT 500 oraz inicjalnej powiatowej bazy 

GESUT dla gminy Regimin; 

• Budowa chodnika w miejscowościach Władysławowo i Kownaty Żędowe w powiecie 

ciechanowskim; 

• Wykonanie nowej wewnętrznej instalacji hydrantowej w formule „zaprojektuj  

i wybuduj” realizowane w ramach zadania pn.: „Dostosowanie budynku Starostwa 

Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych  

i bezpieczeństwa” – postępowanie unieważnione z uwagi na brak ofert; 

• Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema  

w Ciechanowie - w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia  

Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”; 

• Dostawa 100 szt. fabrycznie nowych laptopów realizowana w ramach projektu 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 

w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID-19” zwanego dalej „Projektem”, w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych 

cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonych w interesie ogólnym; 

• Budowa parku rekreacyjno-poznawczego w Gołotczyźnie realizowana w ramach 

zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej  Ciechanów- Gołotczyzna wraz z parkiem 

rekreacyjno – poznawczym”- Podniesienie atrakcyjności regionu, przy pomocy 

środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia 

zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zadanie 

inwestycyjne realizowane jest w formule „projektuj-buduj”; 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W polegająca na budowie ścieżki rowerowej 

i pieszo rowerowej na odcinku od ul. Podleśnej w Ciechanowie do ul. Parkowej (w km 
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0+000,00-6+894,69) w miejscowości Gołotczyzna gm Sońsk realizowana w ramach 

zadania  inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej  Ciechanów- Gołotczyzna 

wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym - Podniesienie atrakcyjności regionu, przy 

pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu 

wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” 

• Podniesienie standardu Sali widowiskowej w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki  

w Ciechanowie przy ul. Strażackiej 5 poprzez wymianę foteli oraz kotar w ramach 

realizacji zadania pn.: „Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego 

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie poprzez wykonanie niezbędnych instalacji  

i robót budowlanych – Etap I”; 

Zaprojektowanie i budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej oraz Powiatowego 

Domu Dzieci w Ciechanowie. 

 Przedmiot zamówienia jest w podziale na następujące części: 

 Część nr 1 pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej – wsparcie rodzin 

                           i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych”. 

 Część nr 2 pn.: „Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie -nowoczesna placówka  

                           opieki dla najmłodszych”; 

• „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek 

organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego” – 

Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie”; 

• Adaptacja pomieszczeń biurowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego  

w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7-podniesienie jakości obsługi mieszkańców. 

• Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie sprzętu komputerowego wraz  

 z oprogramowaniem oraz urządzeniami peryferyjnymi; 

• Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań 

przeciwpożarowych i bezpieczeństwa;  

• Budowa „Ośrodka Felinoterapii jako element „Powiatowego Programu Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017-2022”; 

• Wykonanie prac polegających na odnowieniu powierzchni leśnej i pozyskaniu drewna 

w lesie stanowiącym własność Powiatu Ciechanowskiego położonym na terenie działki 

nr 81/8 w Gołotczyźnie, gm. Sońsk; 

• Wykonanie numerycznej obiektowej mapy glebowo-rolniczej oraz mapy typów  

i podtypów gleb w skali 1:5000 dla  powiatu ciechanowskiego w programie EWMAPA 

dla następujących obiektów: miasto Ciechanów, wszystkie obręby, gmina Gołymin-

Ośrodek obręb: Gołymin-Południe, gmina Opinogóra Górna, obręb Opinogóra Górna, 

gmina Regimin obręby: Kalisz, Lipa i Szulmierz; 

• Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku 

Powiatowego Centrum Kultury i Sztuk im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie; 

• Wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych  

z wycen nieruchomości dla potrzeb gospodarki nieruchomościami w Powiecie 

Ciechanowskim w 2020 r.; 

• Wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj automatycznej stacji meteorologicznej  

w m. Humięcino-Koski, gm. Grudusk, pow. Ciechanowski; 

• Dostawa systemu zarządzającego kolejką interesantów Wydziału Komunikacji  

i Transportu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie; 
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• Sukcesywne wykonywanie, dostawa, odbiór oraz kasacja tablic rejestracyjnych 

wycofanych z użytku dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu  wraz  

z nieodpłatnym  ich transportem; 

• Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa 

Powiatowego w Ciechanowie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

Referat Obsługi Starostwa realizował zadania związane z administrowaniem obiektami 

i gospodarką składników majątku ruchomego Starostwa. Referat na bieżąco dokonywał 

zaopatrzenia Starostwa w materiały i sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania.  Zapewniał 

bieżącą obsługę transportową i techniczną. Odpowiadał za zabezpieczenie i dozór obiektów 

Starostwa. Zapewniał bieżący zakup i rozliczanie mediów na potrzeby Starostwa. 

Opracowywał projekty uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących najmu 

lokali, pomieszczeń i garaży. Dokonywał bieżącego rozliczania najemców i użyczających 

lokale i pomieszczenia.  

Referat Obsługi realizował bieżące naprawy i parce konserwacyjne w obiektach 

Starostwa. Zajmował się utrzymaniem porządku i czystością w obiektach Starostwa a także 

wokół obiektów.  

Organizował i zapewniał obsługę: wydarzeń kulturalnych i promocyjnych oraz spotkań ze 

społecznością powiatu. W  2020 roku udało się pracownikom Referatu zrealizować wiele 

zadań podnoszących komfort pracy pracowników, estetykę pomieszczeń  

w budynku Starostwa Powiatowego jak również przed budynkiem a w szczegółach 

przedstawia się to następująco: 

• Wymieniono drzwi wejściowe do budynku Starostwa Powiatowego na estetyczne, 

dopasowane kolorystycznie do aranżacji całego parteru , które w sposób istotny 

ograniczyły straty ciepła; 

• Sala Konferencyjna zyskała nowy wygląd poprzez: zakup estetycznych stołów 

konferencyjnych, krzeseł , wymieniono godła i zakupiono rośliny doniczkowe; 

• Wyremontowano i wyposażono pokój numer 16 stanowiący zaplecze Sali 

Konferencyjnej w nowe meble i sprzęt AGD; 

• Na parterze budynku Starostwa Powiatowego zainstalowano tuż przy drzwiach 

wejściowych  przeszkloną, podświetlaną  tablicę z LOGO Powiatu podnoszącą 

estetykę tego pomieszczenia oraz  nową tablicę informacyjną o rozmieszczeniu 

poszczególnych Wydziałów Starostwa;  

• Firma budowlana wyremontowała następujące pomieszczenia: 

- klatki schodowej i holu na drugim piętrze budynku 

- pomieszczenia(04,05,06)  na poziomie – 1 wyremontowano pod potrzeby Archiwum 

- pomieszczenia biurowe: pokoje 107, 107A, 107B, 114, 114A,114B,115, 220,  

  221.118,314 

- zabudowa ściany w pokoju 105; 

• Pracownicy gospodarczy zatrudnieni w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie 

wyremontowali pokoje : 120,122,123,124,125, 202,210, 329, 415,429; 

• Zakupiono meble i sprzęty AGD na potrzeby 2 pokoi socjalnych dla Wydziałów: 

Komunikacji i Transportu oraz Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami; 

• Położono nowe wykładziny dywanowe w pokojach: 17, 114, 114A, 114B, 115, 120, 

122, 123, 124, 125, 202, 210, 220, 221, 222, 329, 429, oraz płytki winylowe w pokoju 
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204. płytki pcv w korytarzu na II piętrze i w pomieszczeniu 015 na poziomie -1 budynku 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie; 

• Wykonano meble na zamówienie do następujących Wydziałów: Administracyjnego 

(BOM), Finansów (pokoje 105,122,124), Promocji i Polityki Społecznej (pokój 203), 

Komunikacji i Transportu ( pokoje 13,18) Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami  (pokój 107); 

• Wykonano i zamontowano nowe blaty do łazienki na parterze oraz wykonano 

zabudowę w łazience w pomieszczeniu 204 ; 

• Zaadaptowano pomieszczenie 015 na poziomie -1 na potrzeby archiwum zakładowego 

poprzez: wymalowanie pomieszczenia, położenie nowej wykładziny pcv, zakup  

i montaż profesjonalnych regałów na dokumentację archiwalną; 

• Wyremontowano pomieszczenie socjalne dla Pań sprzątających na poziomie  

- 1. Pokój został pomalowany, wyposażony w niezbędny sprzęt AGD . Zakupiono także 

szafki BHP dla sprzątaczek, w których przechowują swoje rzeczy osobiste; 

• Zakupiono i przekazano do użytkowania odzież roboczą dla pracowników 

gospodarczych i sprzątaczek; 

• W szczególnie nasłonecznionych pomieszczeniach zamontowano na oknach rolety  

i wertykale;  

• Wymieniono flagi na i przy budynku Starostwa Powiatowego jak również tablice  

z oznaczeniem właściciela i adresu budynku; 

• W czasie ważnych Świąt Państwowych : 1, 2, 3 maja i 11 listopada 2020 roku na 

budynku Starostwa (elewacja od strony 17 Stycznia) zamontowano bardzo dużych 

rozmiarów flagę państwową , która była profesjonalnie podświetlona;  

• Oświetlono także budynek Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na niebiesko  

w miesiącu kwietniu włączając się w obchody Światowego Dnia Autyzmu; 

• Zakupiono i zamontowano na stałe lub czasowo  oświetlenie ledowe : świąteczne  

z okazji Świąt Bożego Narodzenia, napisy podświetlane „Starostwo Powiatowe  

w Ciechanowie” i „Wesołych Świąt” ; 

• Posadzono nowe rośliny przed  budynkiem Starostwa Powiatowego od strony ulicy  

17  Stycznia 7 aranżując cały teren zieleni; 

• Obudowano szyby windowe;  

• Oklejono taśmami antypoślizgowymi schody na klatce schodowej; 

 

Referat ds. Archiwum Zakładowego w szczególności realizował zadania dotyczące:  

• Przejmowania dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych 

Starostwa. W 2020 r. na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych przejęto blisko 30 

metrów bieżących dokumentacji, tj. ponad 1500 teczek aktowych aktywnie pomagając 

pracownikom merytorycznym w porządkowaniu dokumentacji i sporządzaniu spisów 

zdawczo-odbiorczych; 

• Udostępniania i wypożyczania dokumentacji pracownikom Starostwa; 

• Przeprowadzania kwerend archiwalnych w poszukiwaniu dokumentacji; 

• Poprawiania ewidencji archiwum zakładowego (m.in. wykazu spisów zdawczo-

odbiorczych, sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych w formie elektronicznej); 

• Porządkowania przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych  

w stanie nieuporządkowanym; 
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• Przeprowadzono kilkanaście instruktaży dla pracowników Starostwa dotyczących 

praktycznego stosowania zapisów instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego 

wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej; 

• Telefonicznie udzielono kilkunastu odpowiedzi na zapytania dotyczące 

przechowawców dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych zakładów pracy.  

 

Referat Informatyzacji Starostwa  realizował następujące zadania: 

Zapewniał prawidłowe działanie infrastruktury teleinformatycznej, tj. sprzętu 

komputerowego, serwerowego, urządzeń zapewniających łączność sieciową, zasilanie 

awaryjne oraz sprzętu drukującego. Referat realizował bieżącą administrację sprzętem   

i usługami sieciowymi. W trybie codziennej pracy dbano o bezpieczeństwo przetwarzania 

danych w systemach informatycznych, w szczególności sporządzano ich kopie zapasowe, 

podejmowano działania zapobiegające pojawiającym się zagrożeniom.  

W roku 2020 zrealizowano w ramach Referatu m.in.: 

• Wymianę najbardziej wyeksploatowanej części sprzętu komputerowego                                          

i oprogramowania; 

• Zapewniano utrzymanie sprawności sprzętu komputerowego i łączy internetowych 

beneficjentom ostatecznym projektu pn. „eIntegracja — Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim"; 

• Przeprowadzono rozbudowę sieci komputerowej Starostwa; 

• Zapewniano ciągłość pracy systemów informatycznych i sprzętu komputerowego na 

czas przeprowadzania remontów pomieszczeń biurowych; 

• Wprowadzono zmiany w oprogramowaniu do zarządzania siecią komputerową  

i monitorowania stanu urządzeń w nią wchodzących; 

• Aktualizowano ewidencję sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania 

informacji, obejmującej ich rodzaj i konfigurację; 

• Wdrożono nowy system kolejkowy do obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji  

i Transportu, a także umożliwiono zapisy na wizytę przez internet; 

• Zapewniono dostęp do internetu, sprzęt i oprogramowanie umożliwiające pracę zdalną 

pracownikom Starostwa; 

• Sprawowano opiekę nad projektem „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w postaci zapewnienia prawidłowego 

działania rozdysponowanego przez PCPR sprzętu komputerowego, a także kontaktu           

z dostawcą, lub producentem sprzętu w przypadku awarii; 

• Wdrożono nowy system transmisji na żywo sesji Rady Powiatu; 

Wydział Administracyjny  

Wydział obejmuje Biuro Obsługi Mieszkańców, Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu 

oraz Referat ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Wykonuje zadania z zakresu obsługi 

korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze Starostwa, prowadzenia dokumentacji 

kancelaryjnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi, koordynowania działań związanych                 

z opracowywaniem projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz innych materiałów 

dla tych organów, opracowywania Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Regulaminu 

Pracy, Regulaminu wynagradzania oraz innych regulaminów i zarządzeń Starosty 

normujących zasady organizacji i funkcjonowania Starostwa, obsługi sekretariatu Starosty                    

i Wicestarosty, wykonywania zadań związanych z organizacją wyborów do samorządu powiatu 
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oraz innych zadań określonych przez Starostę związanych z wyborami do organów władzy 

państwowej, przyjmowania interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków oraz 

współdziałanie z właściwymi wydziałami w tym zakresie.  

Rozpatrzono i udzielono odpowiedzi na około 100 szt. wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej. 

Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Przewodniczącego Rady oraz Radnych               

w sprawach wynikających z wykonywania mandatu radnego, kompleksowej obsługi 

organizacyjno-biurowej sesji Rady Powiatu, posiedzeń Komisji i Zarządu Powiatu, rejestracji 

spraw związanych z organizacją pracy rady Powiatu, komisji  i zarządu powiatu, sporządzanie 

i ewidencjonowanie protokołów z sesji Rady Powiatu, posiedzeń komisji, posiedzeń Zarządu, 

przygotowywano projekty aktów prawnych Rady Powiatu, komisji i Zarządu, sporządzano                    

je  i ewidencjonowano, przygotowywano i udostępniano protokoły z posiedzeń Rady Powiatu                     

i Zarządu powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 Wydział Administracyjny prowadzi zbiorczą ewidencję skarg, wniosków i petycji 

kierowanych do Starosty i Rady Powiatu, monitoruje  terminowe załatwienie i udzielenie 

odpowiedzi skarżącym, prowadzi zbiorczą ewidencję  interpelacji i petycji  oraz opracowuje               

w tym zakresie zbiorcze analizy i sprawozdania. 

W zakresie  kadr i szkolenia prowadzono sprawy osobowe pracowników Starostwa                          

i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz służb i inspekcji, sprawy rentowe 

i emerytalne pracowników, przygotowywano dokumentację  w sprawie nagród i wyróżnień dla 

pracowników, prowadzono sprawy płacowe, w tym nagród jubileuszowych, dodatków 

funkcyjnych, dodatków specjalnych, za wysługę lat i innych. 

W zakresie spraw kancelaryjno-biurowych prowadzono obsługę kancelaryjną 

Starostwa w systemie elektronicznym. W 2020 roku wpłynęło do Starostwa 65 000 sztuk 

korespondencji a wysłano 25 000 przesyłek oraz  około 20 000 przesyłek zostało doręczonych 

na terenie miasta przez pracownika Starostwa Powiatowego. 

Wydział Finansowy  

Wydział Finansowy wykonywał zadania z zakresu obsługi księgowej budżetu powiatu                               

i Starostwa, w szczególności opracowywanie projektów wieloletniej prognozy finansowej 

powiatu i jej zmiany, opracowywanie projektów uchwały budżetowej powiatu i projektów 

zmiany uchwały budżetowej powiatu, opracowywanie sprawozdania z wykonania budżetu 

powiatu za I półrocze i rok budżetowy, obsługę księgową budżetu powiatu, obsługę księgową 

Starostwa oraz jednostek powiatowych w zakresie ustalonym przez obowiązujące przepisy 

prawne, sporządzanie tabelarycznych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych 

Starostwa Powiatowego i zbiorcze samorządowych jednostek organizacyjnych, 

opracowywanie dokumentacji, sprawozdań i analiz z zakresu gospodarki finansowej powiatu, 

obsługę kasową Starostwa, obsługę finansowo-księgową gospodarowania mieniem powiatu, 

obsługę finansowo-księgową gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, nadzór nad 

wydatkowaniem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Wydział Kontroli 

Wydział Kontroli w ramach realizacji swoich zadań prowadzi sprawy z zakresu kontroli 

w Starostwie Powiatowym i w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz w innych podmiotach 

i organizacjach wykonujących zadania zlecone i finansowane przez Powiat,  w szczególności: 

opracowuje plany kontroli oraz przedkłada do akceptacji Staroście, przeprowadza planowe 

oraz doraźne kontrole na polecenie Starosty, przygotowuje informacje o ustaleniach i wynikach 
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kontroli, przekazuje informacje o wynikach kontroli Staroście, wykonuje zadania z zakresu 

kontroli zarządczej. W 2020 roku zostały przeprowadzone  4 planowe kontrole kompleksowe, 

1 kontrola doraźna w zakresie gospodarowania mieniem powiatu, 1 planowa kontrola 

prawidłowości wykorzystania dotacji uzyskanej z powiatu ciechanowskiego. Kontrolą objęto 

trzy jednostki oświatowe, jeden dom opieki społecznej, jedną instytucję kultury oraz 

jedną  niepubliczną placówkę oświatową. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 

zalecenia pokontrolne.  

Do zadań pracownika Wydziału Kontroli należą również sprawy nadzoru nad stacjami 

kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców, w tym prowadzenie ewidencji 

instruktorów, wydawanie i cofanie uprawnień  instruktorom nauki jazdy oraz wydawanie im 

legitymacji, wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty. Wykonano w ramach nadzoru kontrole 

23 ośrodków szkolenia kierowców,  11 kontroli stacji diagnostycznych. 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wykonuje 

zadania należące do kompetencji Starosty jako organu administracji geodezyjnej                                   

i kartograficznej. Wydział liczył w 2020 łącznie 19 osób. Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału 

sprawujący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego, przy pomocy swojego Zastępcy  

będącego jednocześnie Kierownikiem Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków  i Kierownika 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Kierownika Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami. 

 

Referat ewidencji gruntów i budynków wykonuje w szczególności następujące zadania 

- Prowadzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków. 

- Bieżąca aktualizacja operatów ewidencji gruntów i budynków, w tym prowadzenie zbiorów    

  dowodów zmian dla każdej jednostki ewidencyjnej. 

- Ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną   modyfikacją. 

- Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków. 

- Sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,   

  sporządzanie niezbędnych analiz i syntez z zakresu ewidencji. 

- Prowadzenie rejestru cen. 

 -Programowanie prac geodezyjnych dotyczących modernizacji i aktualizacji danych ewidencji  

   gruntów i budynków. 

- Wydawanie licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości  

   wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu. 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kierowany przez  

Kierownika POZGiK wykonuje w szczególności następujące zadania z zakresu  

prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 

- Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7   

i 10 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku, prawo geodezyjne i kartograficzne; 

- Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której  

   mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku, prawo geodezyjne           

   i kartograficzne; 

  - Udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania           

     i udostępniania; 

- Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych; 
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- Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych  i kartograficznych; 

 - Uzgadnianie z wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych listy materiałów; 

- Udostępnianie danych z zasobu; 

- Klauzulowanie dokumentów  zasobu na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych    

   lub czynności cywilno-prawnych. 

- Wydawanie licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości  

  wykorzystania  udostępnionych materiałów zasobu; 

- Weryfikacja przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych lub kartograficznych; 

- Ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonywania prac; 

- Wyłączanie materiałów z zasobu i przekazywanie do archiwum państwowego; 

- Tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego; 

- Ochrona znaków geodezyjnych; 

- Tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500,  

  1:1000, 1:2000, 1:5000, a dotyczących mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej; 

- Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz  

w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów 

wiejskich; 

  - Uzgadnianie na wniosek inwestora, projektanta, zarządzającego siecią uzbrojenia terenu 

lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta, usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu na obszarach innych niż wymienione w pkt. p.; 

- Organizowanie narad koordynacyjnych; 

- Współdziałanie z podmiotami które władają sieciami uzbrojenia terenu w procesie  

  zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 

- Wydawanie na wniosek podmiotu władającego siecią, decyzji administracyjnych  

  o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach; 

- Zapewnienie samorządom gminnym bezpośredniego, biernego, dostępu do bazy ewidencji  

   gruntów i budynków. 

Referat Gospodarki Nieruchomościami wykonuje  następujące zadania z zakresu  

gospodarki nieruchomościami. 

- Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości oraz Zasobem Gruntów Skarbu  

   Państwa; 

- Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości powiatu; 

- Opiniowanie projektów podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu  

   Państwa i Powiatu; 

- Ustalanie odszkodowań za grunty przejęte w trybie przepisów ustawy o szczególnych  

   zasadach przygotowywania inwestycji w zakresie dróg publicznych i ustawy  

   o gospodarce nieruchomościami; 

- Wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości; 

- Udzielanie i wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości dla celów  

   przeprowadzenia lub założenia podziemnych lub nadziemnych urządzeń technicznych; 

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do gruntów Skarbu  

   Państwa; 

- Ustalenie stanów prawnych wspólnot gruntowych; 

- Przekształcanie prawa służebności w prawo własności do działek siedliskowych i działek  

  dożywotniego użytkowania na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców; 
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Wydział wykonuje także następujące zadania nie wymienione powyżej. 

- Programowanie, planowanie, organizacja, zlecanie i odbiory prac realizowanych ze  

   środków działu 700. 710, 010 oraz budżetu powiatu. 

-  Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów. 

ROK 2020 – Wydział GKKiGN - Referat Ewidencji Gruntów i Budynków pod względem ilości 

wykonanych czynności przedstawia się następująco: 

ilość wydanych wypisów z bazy EGiB-  7613 

ilość wyrysów – 910 

Ilość wydanych wykazów zmian danych ewidencyjnych– 300 

Ilość wydanych zaświadczeń na podstawie danych z operatu egib – 162 

Ilość udzielonych informacji z zakresu egib- 455 

Ilość wprowadzonych zmian w bazie egib 

Ilość zmian miasto Ciechanów- 2195 

Ilość zmian miasto Glinojeck - 105 

Ilość zmian gmina Ciechanów – 663 

Ilość zmian gmina Glinojeck – 276 

Ilość zmian gmina Gołymin-Ośrodek  - 163 

Ilość zmian gmina Grudusk – 202 

Ilość zmian gmina Ojrzeń – 225 

Ilość zmian gmina Opinogóra Górna- 316 

Ilość zmian gmina Regimin – 241 

Ilość zmian gmina Sońsk-  363 

Łączna liczba wprowadzonych zmian w roku 2020  4749 

Ilość udostępnianych danych osobowych z operatu egib ( sądy, komornicy, urzędy skarbowe, 

ZUS, KRUS itp.) – 974 

Ilość zawiadomień o sprostowaniu działu I KW w wyniku niezgodności danych egib                           

z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej – 510 

Ilość wydanych decyzji w sprawie aktualizacji dotyczącej ujawnienia umowy dzierżawy                   

w bazie egib- 60 

ilość decyzji dotyczących aktualizacji operatu egib-11 

ilość wpisów w rejestrze cen – 1378 

ilość udostępnionych danych z rejestru cen - 176 

Ilość decyzji w prawie aktualizacji i klasyfikacji użytków- 150 

Wszczętych spraw w sprawie aktualizacji i klasyfikacji - 339 

Wyżej wymienione czynności wykonywane były przez 7 osób w tym kierownika Referatu 

EGiB. 

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu w  2020 r. : realizacja zadań 

przedstawia się następująco: 

 

Lp. Ozn. 

teczki 

Rodzaj sprawy Liczba 

spraw 

1. 6825 

Zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości 

328 
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Skarbu Państwa i Powiatu 

2. 

Zgoda na płatność jednorazową/ustalenie wysokości 

opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości Skarbu Państwa 

127 

3. 

Pozostałe sprawy z zakresu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości Skarbu Państwa (decyzje, 

postanowienia, sprawozdania itp.) 

7 

4. 

6843 

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego w związku ze zmianą stawki procentowej 
9 

5. 
Bonifikaty od opłat rocznych (dochodowe, 

COVIDowe,rej. zabytków) 
6 

6. 

Pozostałe sprawy z zakresu użytkowania wieczystego 

nieruchomości Skarbu Państwa  i Powiatu (raty, 

bonifikaty, zaświadczenia, informacje dla nabywców) 

30 

  Pomoc publiczna deminimis i COVIDowa 16 

7. 6810.4 

Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa (w tym 

zasiedzenia, zakładanie ksiąg wieczystych, 

sprawozdania itp.) 

69 

8. 6810.4.1 
Ewidencja nieruchomości Powiatu (w tym regulacja 

stanu prawnego, sprawozdania itp.) 
32 

9. 6810.6 
Nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie agencji 

rządowych 
5 

 6820 Przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 12 

10. 6824 
Komunalizacja majątku Skarbu Państwa na rzecz 

Powiatu 
15 

11. 683.1 

Ustalanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w 

trybie art. 73 ustawy „przepisy wprowadzające…” i art. 

98 UGN 

6 

12. 683.2 
Ustalanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi 

powiatowe w trybie „specustawy” 
 

13. 683.3 
Ustalanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi 

gminne w trybie „specustawy” 
48 

14. 6840 
Zbywanie/nabywanie nieruchomości Skarbu Państwa i 

Powiatu 
27 

15. 6844 
Trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i 

Powiatu 
5 

16. 6845 
Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa i 

Powiatu do korzystania (w tym dzierżawy i najem) 
65 

17. 6853 

Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i 

wykorzystanie na nieruchomościach Skarbu Państwa i 

Powiatu urządzeń technicznych 

25 

18 6821.3 Zwroty nieruchomości wywłaszczonych 6 

19 6821.2 
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w 

trybie art.124 i 124a gn 
13 

   851 
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 Łącznie 851 spraw w tym zaświadczeń, decyzji, informacji, wniosków i inne. 

 Prace realizowane były przez 3-ch a od maja 2020r. 4-ch pracowników w tym 

kierownika referatu. W tym jeden z nich wykonywał również zadania z zakresu gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów. 

W zakresie ochrony gruntów rolnych wpłynęło w 2020 r. 

- 976 wniosków, w tym wydano: 

- 316 decyzji z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, 

- 15 postanowienia w sprawie uzgodnień w zakresie ochrony gruntów, 

- 621 uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  (milcząca     

         zgoda). 

- 24 zaświadczenia, sprawozdania, pisma i inne. 

W zakresie rekultywacji wpłynęło w 2020 r. 

- 1 decyzja dotycząca rekultywacji gruntów, 

- 6 inne rozstrzygnięcia, pisma, 

- 3 decyzje w sprawie mienie gromadzkie. 

  Zagadnienia obsługuje 1 pracownik. 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kierowany przez  

Kierownika POZGiK wykonał w 2020r. następujące zadania z zakresu prowadzenia  

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 

• przyjęto i obsłużono 2939 zgłoszeń robót geodezyjnych w tym 1081 tych zgłoszeń 

została złożona drogą elektroniczną poprzez uruchomiony w tym celu specjalny 

portal dla geodetów. 

• Przeprowadzono 2702 weryfikacje operatów geodezyjnych przekazanych przez 

jednostki wykonawstwa geodezyjnego 

• przyjęto do powiatowego Zasobu 2786 operatów geodezyjnych oraz zaktualizowanie 

baz graficznych powiatu o treść przekazanych opracowań, 

• przeprowadzono 866 uwierzytelnień dokumentów z operatów przyjętych do Zasobu, 

• oklauzulowano 125 dokumentów z operatów przyjętych do Zasobu, 

•  przyjęto i zrealizowano 2638 wniosków dotyczących udostępnienia materiałów 

pozgik, 

•  przyjęto i obsłużono 320 wniosków o przeprowadzenie koordynacji usytuowania 

sieci uzbrojenia terenu, 

• wykonano skanowanie około 1300 geodezyjnych operatów  d/c prawnych w tym 400 

we własnym zakresie, a 900 operatów wykonała firma zewnętrzna. Pliki zostały 

zaczytane do odpowiedniego oprogramowania w celu ich udostępniania. 

W 2020r. Wdrożono kompletną internetową obsługę robót geodezyjnych, internetową 

obsługę narad koordynacyjnych i internetową sprzedaż map z Zasobu 

Prace wykonywane były przez 7 osób w tym Kierownika. 

Planowane w 2020r. wpływy do budżetu Starostwa ze sprzedaży map, danych                       

z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych                       

a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art. 41b ust.2 ustawy Prawo Geodezyjne 

i kartograficzne) wykonano nieznacznie przekraczając zaplanowany dochód. Wpływy za 2020r. 

zamknęły się w kwocie 763 884.32 zł. 
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Pracownicy Wydziału GKK i GN w 2020 roku odbyli wiele szkoleń. W lutym odbyło się 

dwudniowe szkolenie dla pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie 

obsługi baz GESUT, BDOT i EGIB przeprowadzone przez firmę GEOBID twórcę 

oprogramowania, na którym Wydział Geodezji pracuje. 

Ponadto  pracownicy Wydziału odbyli szkolenia z zakresu: gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

z obsługi aplikacji „MIENIE”, z zakresu ochrony gruntów rolnych, z planowania wykorzystania 

mienia powiatu i Zasobu Skarbu Państwa, szkolenia RODO, oraz kierownictwo wydziału 

uczestniczyło w licznych nardach i konsultacjach  branżowych  dotyczących nowelizacji prawa 

geodezyjnego i kartograficznego oraz nowości technicznych na rynku geodezyjnym 

organizowanych przez Głównego Geodetę Kraju i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego Województwa Mazowieckiego. 

Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Starosta jako organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ma obowiązek współdziałania przy 

tworzeniu i utrzymywaniu krajowego systemu informacji o trenie, który jest składową 

infrastruktury informacji przestrzennej o której mowa w art.3 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. 

o infrastrukturze informacji przestrzennej. Jednym z istotnych elementów krajowego systemu 

informacji o trenie są prowadzone przez nasz wydział bazy ewidencji gruntów i budynków od 

wielu lat publikowane poprzez usługę WMS w tzw. geoportalu powiatowym. Usługa powiatowa 

jest włączona do usługi integrującej bazy powiatowe, która funkcjonuje pod nazwą Krajowa 

Integracja Ewidencji Gruntów a za pośrednictwem usługi integrującej dane z powiatu są 

widoczne w krajowym serwisie www.geoportal.gov.pl. 

Na podstawie art. 24b znowelizowanej ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta ma 

obowiązek uczestniczyć w tworzeniu i zasilaniu Zintegrowanego Systemu Informacji                           

o Nieruchomościach. System ten ma integrować na poziomie kraju następujące rejestry 

publiczne: Ewidencja gruntów i budynków, Księgi Wieczyste, Baza PESEL, TERYT( 

numeracja, nieruchomości, państwowy rejestr granic jednostek podziału terytorialnego) 

poprzez umożliwienie wymiany danych pomiędzy rejestrami EGiB a pozostałymi rejestrami 

publicznymi w formie dokumentów elektronicznych. 

W celu zasilenia ZSIN niezbędne jest wykonanie szeregu działań dostosowujących nasze 

dane Ewidencji Gruntów i Budynków do modelu określonego w rozporządzeniu w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków. 

Wydział GKKiGN w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie w miarę możliwości 

finansowych i kadrowych podejmuje takie działania. 

Według stanu na koniec 2020 r. 

- doprowadzono do zgodności działki ewidencyjne wykazane w części opisowej z działkami  

   wykazanymi na mapach, 

- kontynuujemy działanie serwera usług WMS, który umożliwia przekazywanie naszych  

  danych „on line”, 

- dostosowujemy naszą usługę WMS do najnowszych wytycznych Głównego Urzędu Geodezji   

  i Kartografii (pełniejszy zakres danych), 

- utrzymujemy nasz własny Geoportal udostępniający dane egib wszystkim gminom  

  i niektórym jednostkom np. ZwiK, PINB zgodnie z zawartymi w 2019 roku  umowami 

   o udostępnienie możliwości korzystania z serwisu. 

W latach 2017-2020 Wydział Geodezji brał udział  w realizowanym przez Marszałka 

Województwa Mazowieckiego  wspólnie z Powiatami projekcie pod nazwą „Regionalne 

Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego                                

w zakresie e-administracji i geoinformacji” tzw. projekt ASI.  Było to przedsięwzięcie wynikające 

ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządowych samorządu terytorialnego Mazowsza i jest 

http://www.geoportal.gov.pl/
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wynikiem umów zawartych pomiędzy Województwem Mazowieckim i Powiatami - w tym 

Powiatem Ciechanowskim. 

Celem tego projektu o nazwie „Cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych 

przestrzennych” było: 

- uruchomienie elektronicznych usług danych przestrzennych zgodnych z ustawą  

  o infrastrukturze informacji przestrzennej, 

- zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych skierowanych  

   do obywateli i przedsiębiorców, 

- podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych. 

Projektem ASI były objęte 3 gminy: gmina Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i Sońsk 

co stanowi ok. 1/3 powierzchni powiatu. 

W dalszym ciągu działania Wydziału  Geodezji skierowane są na otwieranie kolejnych 

kanałów zdalnej obsługi interesantów drogą elektroniczną przez internet za pomocą usług 

sieciowych. 

W 2020 roku zostały zakupione i wdrożone w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej: moduł internetowej obsługi narad koordynacyjnych, moduł 

elektronicznych wniosków na naradę koordynacyjną oraz moduł zamawiania materiałów 

Zasobu poprzez Geoportal Powiatu Ciechanowskiego. Sytuacja trwającego zagrożenia 

epidemiologicznego (COVID 19) przyspieszyła i tak planowaną rozbudowę oprogramowania 

o ww usługi. Dzięki temu możliwa stała się obsługa interesantów Wydziału z pominięciem 

kontaktu bezpośredniego.  Zakupiono również  w ramach udoskonalania istniejącego 

oprogramowania ryczałtową usługę opieki dla GeoPortalu powiatu ciechanowskiego, uraz 

usługę StreetView, upgrade wersja 13 FB do posiadanego oprogramowania EwMapa. Wraz               

z wejściem w życie nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego zaistniała konieczność 

zakupu nowej wersji programu Ośrodek wersja Ośrodek 9 i upgrade ten został zakupiony. Jego 

funkcjonowanie rozpoczęło się z dniem 31 lipca 2020r. W grudniu 2020 roku zakupiono 

upgrade do oprogramowania EWOPIS wersja 8 konieczny do prowadzenia elektronicznego 

rejestru gruntów i budynków powiatu. Zapewnił on optymalizację działania oprogramowania, 

rozwiązuje istniejące dotychczas problemy oraz umożliwia otwarcie się na wykorzystanie 

funkcjonalności oferowanych przez system operacyjny Windows w najnowszej wersji. 

Programowanie, planowanie, organizacja, zlecanie i odbiory prac geodezyjnych 

realizowanych ze środków działu 710 rozdział 71012 usługi geodezyjne i kartograficzne, działu 

010 prace urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz budżetu powiatu. 

W 2020 roku Wydział GKKiGN zlecił i odebrał następujące prace geodezyjne: 

  W ramach limitu w 2020 roku przekazane z dotacji Wojewody środki w kwocie 72600 

zł wykorzystano na założenie bazy danych BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy GESUT dla 

gminy Grudusk. Zlecona praca geodezyjna jest konsekwencją wykonanej w roku ubiegłym 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Grudusk (utworzenie bazy EGiB). 

Celem jest dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących budynków do wymogów 

rozporządzenia, doprowadzenie wartości OFU i OZU do zgodności z obowiązującą 

systematyką użytków gruntowych tak, a przede wszystkim aktualizacja danych zawartych                   

w operacie ewidencji gruntów i budynków, aby można było zasilić danymi kolejnej gminy 

repozytorium Zintegrowanego System Informacji o Nieruchomościach (ZsiN). 

       Zgodnie z art. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne istnieje obowiązek 

prowadzenia w systemie teleinformatycznym baz danych obejmujących zbiory danych 
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przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące między innymi: geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz obiektów topograficznych o szczegółowości 

zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500                            

i 1:5000.  

Bazy BDOT500 i GESUT dla terenu gminy Grudusk zostały zrealizowane prawidłowo                   

i jako zasadnicza część powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będą służyć 

realizacji celów określonych  w art.40 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne tj. celowi 

dla jakiego zostały wykonane. 

Planowana w 2020r. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków kolejnej gminy powiatu 

ciechanowskiego tj. gminy Regimin nie została zrealizowana z uwagi na obostrzenia i sytuację 

epidemiologiczną -COVID19. Praca ta z uwagi na charakter wymagała kontaktów 

międzyludzkich, dlatego odstąpiliśmy od jej przeprowadzenia nie chcąc ryzykować 

.niemożności wykonania zadania. 

W miejsce ww usługi zostały zlecone inne prace a mianowicie konwersja baz EGiB dla 

gmin Regimin i miasta i gminy Glinojeck oraz utworzenie baz BDOT500 i GESUT. Usługa jest 

w trakcie realizacji, nie została jeszcze wykonana i odebrana. 

W dalszym ciągu postępuje cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego. W 2020r. 

Zostały zeskanowane materiały uzasadniające  wpisy w ewidencji gruntów i budynków  

dotyczące wszystkich gmin powiatu (rok 2018 i 2019) oraz geodezyjne operaty prawne. 

Zeskanowano 209 888 stron. 

 W ramach limitu w 2020 roku w dziale 010, rozdział 01005 przekazane z dotacji 

Wojewody środki w kwocie 19000 zł wykorzystano na wykonanie obiektowej mapy glebowo-

rolniczej oraz mapy typów i podtypów gleb w skali 1:5000 dla obiektów powiatu 

ciechanowskiego dla których nie było mapy numerycznej. Numeryczne mapy glebowo-rolnicze 

dla ww obiektu zasilą bazę Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego  

i będą służyć Staroście przy prowadzeniu spraw z zakresu ochrony gruntów i rekultywacji także 

w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów a także mogą być udostępniane innym 

podmiotom czy instytucjom w celach opiniodawczych czy poglądowych, naukowych i innych 

tj. celowi dla jakiego zostały wykonane. 

Wszystkie zaplanowane i wykonane prace związane są z wykonywaniem przez Starostę 

zadań ustawowych i wiążą się z najpilniejszymi potrzebami. Są planowane w oparciu                             

o możliwości finansowe Powiatu a przede wszystkim kadrowe Wydziału Geodezji Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

Prace zaplanowane do wykonania w zakresie geodezji i kartografii i prac geodezyjno- 

urządzeniowych w 2020 roku 

W 2021 roku planowane jest między innymi rozpoczęcie modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków miasta Ciechanowa. Pierwszy planowany obiekt to obręb Śmiecin. 

Planujemy również utworzenie baz BDOT500 i GESUT dla gminy Ojrzeń. Planowana jest 

również aktualizacja i utworzenie numerycznych map glebowo-rolniczych dla kolejnych 

obiektów powiatu. 

W 2021 roku planujemy również zakończenie wdrażania układu wysokościowego PL-

EVRF2007-NH (obowiązek wynikający z rozporządzenia RM z 15 października 2012r                                 

w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych). 
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Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji 

 

W skład Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji, zgodnie                 

z „Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ciechanowie” wchodzą : 

- Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej, 

- Referat Inwestycji i Drogownictwa. 

 

Opis zadań z zakresu spraw prowadzonych przez Referat Administracji Architektoniczno-

Budowlanej 

Stosownie do przepisów art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

zadania administracji architektoniczno-budowlanej, z zastrzeżeniem spraw przypisanych do 

wyłącznej właściwości wojewody lub Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wykonuje 

starosta. W/wym. zadania Starosta Ciechanowski wykonuje poprzez Referat Administracji 

Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.       

Do podstawowych zadań Referatu należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem          

przepisów prawa budowlanego, a w szczególności: 

o kontrola zgodności projektu budowlanego z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz z wymogami ochrony 

środowiska, 

o kontrola warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych 

w projektach budowlanych, 

o sprawdzanie zgodności projektów zagospodarowania terenu (działki) z przepisami 

obowiązującymi, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, 

o kontrola kompletności projektu budowlanego, w tym posiadania wymaganych 

przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń, 

o kontrola właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie projektowania, 

o wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę) obiektów budowlanych 

oraz nakładanie na inwestorów obowiązków jakie są związane z prowadzeniem 

i zakończeniem budowy, 

o wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w sytuacji istotnego 

odstąpienia od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, 

o wydawanie  decyzji o przeniesieniu decyzji pozwolenia na budowę na inny 

podmiot, 

o rozpatrywanie zgłoszeń budowy obiektów budowlanych bądź wykonania robót 

budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, 

o rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, 

o nakładanie obowiązku wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

w przypadku budowy obiektów wymagających zgłoszenia, 

o wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpatrywanie zgłoszeń na 

podstawie przepisów szczególnych dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu, 

o wydawanie dzienników budowy, montażu lub rozbiórki, 

o wydawanie decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę oraz o wygaśnięciu 

pozwolenia na budowę w sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa, 

o wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
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Do zadań Referatu należy ponadto: 

o przygotowywanie opinii dotyczących projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu ciechanowskiego, 

o przygotowywanie uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz uzgodnień projektów studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, 

o prowadzenie egzekucji administracyjnej wykonania obowiązków wynikających 

z decyzji i postanowień wydanych przez organy administracji architektoniczno- 

budowlanej, 

o wydawanie zaświadczeń wymaganych z przepisów prawa oraz na żądanie stron 

ze względu na ich interes prawny, 

o przeprowadzanie procedury „udziału społeczeństwa" w sprawach dotyczących 

przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na obszar „Natura 2000" 

w sprawach związanych z wydawanymi pozwolenia na budowę, 

o przeprowadzanie procedury „udziału społeczeństwa" w sprawach przedsięwzięć, 

dla których ponownie przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko 

na etapie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 

o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu 

Referatu oraz przeznaczonych do wykorzystania w sprawach prowadzonych przez 

Wydział lub Referat, 

o umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej wymaganych zawiadomień 

dotyczących spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 

o koordynowanie działań w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 

o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, 

o przygotowywanie wniosków do właściwego rzeczowo ministra oraz postanowień 

o zgodzie na odstępstwo od przepisów obowiązujących, 

o przygotowywanie rozstrzygnięć o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku 

lub na teren sąsiedniej nieruchomości dla wykonania robót budowlanych, 

o prowadzenie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej w zakresie 

spraw prowadzonych w Referacie, 

o przyjmowanie od gmin kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

o opracowywanie sprawozdań dla GUS i organów nadrzędnych. 

          Referat realizujący w imieniu Starosty zadania administracji architektoniczno- 

          budowlanej: 

o prowadzi rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na 

budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o których mowa w przepisach ustawy 

Prawo budowlane, a także przekazuje do organu wyższego stopnia wprowadzone 

do nich dane (w formie elektronicznej); 

o przekazuje bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego: 

-kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym 

projektem budowlanym, 

- kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 

wraz z tym projektem, 

- kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa 

budowlanego; 
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o uczestniczy, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach 

inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniają wszelkie dokumenty i informacje 

związane z tymi czynnościami. 

 Zwraca się uwagę , że organ administracji architektoniczno-budowlanej przy 

wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego może dokonywać 

czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią 

podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych                                    

w przepisach prawa budowlanego, z uwagą, że  powyżej wskazane czynności kontrolne nie 

mogą dotyczyć zakresu spraw przypisanych do wyłącznej kompetencji organu jakim jest 

powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie (takich jak: „samowole” 

budowlane, odstępstwa istotne od zatwierdzonego projektu budowlanego, kontrole 

użytkowanych obiektów budowlanych). 

     W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Referat Administracji Architektoniczno-

Budowlanej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie wykonał niżej wymienione zadania 

realizowane na mocy prawa przez Starostę Ciechanowskiego z zakresu administracji 

architektoniczno-budowlanej. 

 

Lp. Sprawy Ilość 

1. Decyzje o pozwoleniu na budowę lub  pozwoleniu na 

rozbiórkę 

853 

2. Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych z projektem 
budowlanym 
Uwaga: rozpatrzenie tych zgłoszeń wymaga dokumentów takich 
jak w przypadku wniosków o pozwolenie na budowę, zatem 
czynności organu i czas niezbędny do weryfikacji wniosku i 
złożonej dokumentacji  jest porównywalny z weryfikacją wniosku 
o pozwolenie na budowę.                

172 

3. Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych lub wykonania 
robót budowlanych - nie wymagających pozwolenia na 
budowę 

785 

4. Zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych lub wykonania 
robót budowlanych - nie wymagających pozwolenia na 
budowę 

78 

5. Postanowienia w sprawie uzupełnienia braków 615 

6. Sprawy różne , w tym: 
- zaświadczenia o samodzielności lokali 
- zaświadczenia dotyczące braku sprzeciwu w sprawie 
zgłoszenia wykonania budowy lub robót budowlanych 
- zaświadczenia o oddaniu do użytkowania 

163 

7. Zmiany sposobu użytkowania 14 

8. Wydane dzienniki budowy  801 

9. Odstępstwa od warunków technicznych – przygotowanie 
wniosku do właściwego ministra o udzielenie zgody na 
odstępstwo oraz udzielenie w formie postanowienia zgody na 
odstępstwo  

6 
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Powyżej wymienione sprawy dotyczyły zadań obowiązkowo realizowanych 

w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej pierwszej instancji (starostę). Poza zadaniami wynikającymi z przepisów Wydział 

prowadził i realizował inicjatywy związane z: 

- informacją w zakresie wymogów dotyczących składanych wniosków 

i zawartości projektu budowlanego oraz innych dokumentów wymaganych przepisami do 

uzyskania przez Inwestora: pozwolenia na budowę, skutecznego zgłoszenia budowy lub 

prowadzenia robót budowlanych, skutecznego ubiegania się o wydanie zaświadczenia. 

- propagowaniem informacji w zakresie obowiązujących przepisów związanych 

z procesem budowlanym, 

- edukacją w zakresie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w tym konsultacji związanych ze sporządzanymi przez osoby uprawnione 

projektami decyzji o warunkach zabudowy. 

Rok 2020 był dla Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej rokiem 

szczególnym, z dwóch ważnych powodów: 

1) Praca była wykonywana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii, przy czym ustawodawca poza krótkim okresem ok. 2 miesięcy, nie 

odstąpił od możliwości przedłużenia przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej terminów na wydanie decyzji w prowadzonych sprawach. Natomiast 

w tym okresie t.j. od marca 2020 r. doszły czasochłonne obowiązki związane 

z udzielaniem informacji, wyjaśnień i odpowiedzi w formie korespondencji 

przekazywanej drogą elektroniczną, które to czynności nie zostały uwzględnione 

w powyżej podanym zestawieniu. 

2) Z dniem 19 września 2020 r. weszło w życie znowelizowane Prawo  budowlane niosące 

ze sobą zmianę części obowiązujących przepisów. W sytuacji składania wniosków                           

i dokumentacji niespełniającej wymogi nowych przepisów, Referat musiał wykonywać 

dodatkowe czynności – wezwania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień dot. złożonych 

projektów budowlanych. 

Opis zadań i zakresu spraw prowadzonych przez  referat Inwestycji i Drogownictwa w 2020r. 

Do zadań Referatu Inwestycji i Drogownictwa należą sprawy z zakresu: 

1) wykonywania zadań inwestora dla inwestycji realizowanych przez powiat; 

2) opracowywania projektów planów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych     

  powiatu; 

3) wnioskowania o wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych do budżetu powiatu; 

4) przygotowywania procesów inwestycyjnych; 

5) prowadzenia procesów inwestycyjnych; 

6) przygotowywania dokumentacji związanej z wystąpieniem do właściwych organów  

    w celu otrzymania decyzji i zezwoleń na realizację zadań inwestycyjnych i  drogowych; 

7) pełnienia nadzoru nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi; 

8) prowadzenia dokumentacji i rozliczanie realizowanych procesów inwestycyjnych: 

9) opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej we współdziałaniu z Zarządem 

    Dróg Powiatowych oraz bieżące informowanie o tych planach organów  właściwych do  

    sporządzania miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego. 
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Zestawienie przeprowadzonych zadań inwestycyjnych w 2020 r.  

1. „Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego  

      w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7”   

Część I. - Budowa z elementami wyposażenia - Sala obsługi (Biuro obsługi 

mieszkańców, informacja główna w holu z toaletami). Montaż szafy systemu 

sygnalizacji pożaru (SSP) w serwerowni z panelem sterowniczym w informacji głównej 

w holu. Instalacja system kontroli dostępu do budynku.   

Wartość  zadania  : 824 028,05 zł  

2. „Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy 

ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie - podniesienie jakości obsługi mieszkańców”. 

Część II. - Adaptacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku Starostwa 

Powiatowego -  Wydział Komunikacji i Transportu.  

Wartość zadania : 240 485,96 zł. 

3. „Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z niezbędną instalacją”  

w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul.17 Stycznia 7. 

 

Wartość zadania : 215.053,20 zł brutto. 

4. „Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury  

i Sztuki w Ciechanowie poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót 

budowlanych”.  Zadanie wykonano w dwóch etapach: 

          Etap 1. - Adaptacja terenu przyległego do siedziby Powiatowego Centrum Kultury  

          i Sztuki w Ciechanowie przy ul. Strażackiej 5 w celu aranżacji Letniego Ogródka  

          Kawiarnianego  Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. 

          Wartość zadania  : 27 891,00 zł  

          Etap 2. – Podniesienie standardu Sali widowiskowej w Powiatowym Centrum Kultury  

          i Sztuki w Ciechanowie przy ul. Strażackiej 5 poprzez wymianę foteli i kotar. 

         Wartość zadania:  550 732,10 zł  

          Łączna wartość realizacji zadania dla Etapu 1. i 2.  :  578 623,10 zł 

5. „Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żędowe w Powiecie  

Ciechanowskim”. 

          W ramach zadania 1.  związanego z  przebudową drogi powiatowej 1213W 

          w miejscowości Władysławowo, zostały wykonane ; 

- modernizacja chodnika 

- modernizację zjazdów i dojść do posesji. 

           

           Wartość zadania:  839 044,40 zł brutto. 

 

6. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Józefa  

Bema w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 24”. 

W ramach zadania wykonano prace adaptacyjne:   

- rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej i podbudowy płyty boiska,  

- demontaż istniejących urządzeń sportowych tzn. bramek, koszy, piłko chwytów, 

- wykonanie robót ziemnych wraz z wywozem urobku i jego utylizacją, 
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- wykonanie brzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, 

- wykonanie warstwy osaczającej z piasku, 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej, 

- dostawa i montaż atestowanych urządzeń sportowych takich jak: bramki do piłki 

ręcznej  z siatkami- 2 szt. , zestaw do koszykówki – 4 szt., piłkochwyty (na 3 stronach 

boiska), ławki - 4 szt.   

- wykonanie bramy i furtki zlokalizowanej w piłko chwytach, 

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej jako połączenie projektowanego boiska  

z istniejącą nawierzchnią, 

- wykonanie zieleni, 

- uporządkowanie terenu budowy. 

 

Wartość inwestycji: 448 984,84zł brutto  

 

7. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów - Opinogóra  

Górna – Długołęka, odcinek od km 12+350,00 do km 13+040,00”.  Wykonano                        

w ramach zadania:  Przebudowa drogi powiatowej o nawierzchni żwirowej z 

odcinkami nawierzchni mieszanej, na drogę o nawierzchni asfaltowej z poszerzeniem 

pasa jezdnego, poboczami rowami przydrożnymi, zjazdami indywidualnymi, 

przepustami podjazdowymi i przepustem drogowym na rzece Sona Wschodnia.  

 

Wartość inwestycji: 732 499,10 zł brutto. 

 

W 2020 r. zostały rozpoczęte duże zadania inwestycyjne t.j.: 

 

1. Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów -Gołotczyzna wraz  

z parkiem rekreacyjno-poznawczym – wykonanie dokumentacji technicznej, wybór 

wykonawcy robót budowlanych. 

2. Budowa Ośrodka Felinoterapii jako elementu „Powiatowego Programu Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017-2022” - wybór wykonawcy dokumentacji technicznej 

oraz robót budowlanych. 

3. Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie - wybór wykonawcy 

dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych. 

4. Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej - wybór wykonawcy 

dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych. 

5.  Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek 

organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 

wykonanie dokumentacji technicznej, trwają prace zmierzające do wyboru 

wykonawcy robót budowlanych. 

 

Wydział Rolnictwa i Środowiska 

Sprawy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa 

śródlądowego, gospodarki odpadami i geologii realizował w 2020 roku Wydział Rolnictwa                    

i Środowiska.  

W ramach realizacji zadań prowadzono postępowania administracyjne o udzielenie: 

pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,  
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zezwoleń  na  uczestnictwo  we  wspólnotowym  systemie  handlu  uprawnieniami do emisji,  

pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania i przetwarzania odpadów, zezwoleń  na  usunięcie  drzew  lub  krzewów  z  terenu  

nieruchomości  będącej własnością gminy, decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla 

instalacji. Ponadto w Wydziale prowadzono sprawy z zakresu zatwierdzania projektów robót 

geologicznych,  zatwierdzania  dokumentacji  geologicznej,  hydrogeologicznej  i  geologiczno 

– inżynierskiej, udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, przyjmowania zgłoszeń 

instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, wydawania kart wędkarskich, 

sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych oraz nadzoru nad 

gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wypłaty ekwiwalentu 

za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, wydawania zaświadczeń 

o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu, prowadzenia rejestru zwierząt 

przetrzymywanych lub hodowanych na terenie powiatu należących do gatunków 

podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczanych do 

płazów, gadów, ptaków lub ssaków oraz wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do 

rejestru zwierząt, wydzierżawiania polnych obwodów łowieckich oraz ustalania rocznego 

czynszu dzierżawnego i rozliczania go między nadleśnictwami i gminami, promocji produktów 

oraz wyrobów lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych.   

Wydział Komunikacji 

Zadania z zakresu komunikacji i transportu w 2020 roku realizował Wydział 

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 

Wydział Komunikacji i Transportu wykonywał w szczególności zadania 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; 

-wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 

-wydawanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne; 

-wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne; 

-wydawanie decyzji o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami; 

W zakresie rejestracji pojazdów wydano: 

- decyzji o rejestracji pojazdów ( bez wiórników) - 10607 

- decyzji o czasowej rejestracji pojazdów – 10075 

- decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu -789 

- zawiadomień o zbyciu pojazdu (zgłoszenie sprzedaży ) - 3813 

- zawiadomień o przerejestrowaniu pojazdu – 4125 

- wygenerowanych potwierdzeń danych i właścicieli pojazdów dla innych starostw – 3514 

- wydanych dowodów rejestracyjnych 10809 

- wydanych kart pojazdu -4920. 

Ilość pojazdów zarejestrowanych na koniec roku 2020 -101735 i dokonano 4962 modyfikacji 

danych w dowodach rejestracyjnych przez ich zmianę. 
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W zakresie uprawnień kierowania pojazdem wydano:   

-  akta kierowcy (przekazane)  -164, 

- otrzymanych akt kierowcy ( otrzymane z innych urzędów odpowiedzi  na żądanie  danego  

   urzędu) – 77 

- przywróconych po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami – 103 

 

W 2020 roku wprowadzono: 

- 210 ważne cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, 

- 232 ważne zakazy prowadzenia pojazdów, 

- 356 ważne zatrzymania prawa jazdy. 

W 2020 roku wydano 1840 wyprodukowanych praw jazdy , 44 oczekiwało na 

wydanie. Wysłano 81 zapotrzebowań na akta kierowcy ( wysłane żądania akt kierowcy) i 

zamówiono  w PWPW 1984 sztuk praw jazdy. Zwrócono po zatrzymaniu – 227 prawa jazdy. 

 

Wydział Promocji Powiatu i Polityki Społecznej 

Wydział Promocji Powiatu i Polityki Społecznej  w 2020 roku realizował zadania z zakresu 

polityki informacyjno-promocyjnej Powiatu Ciechanowskiego w zakresie: 

• w ramach podpisanych umów 

− cykliczne audycje radiowe: Katolickie Radio Diecezji Płockiej; Radio Rekord FM S.A.; 

− ogłoszenia informacyjno - promocyjne w lokalnych gazetach: Tygodnik Ciechanowski                   

„Ciech-Press”; Miesięcznik Puls- Magazyn Ziemi Ciechanowskiej; 

− promocja na portalach internetowych: R4BC ciechanowinaczej.pl; Michał Karaszewski 

Image & Partners TV Ciechanów; Pressmark-Media ciechtivi.pl; 

− przygotowanie tekstów do publikacji na stronie internetowej oraz profilach    

społecznościowych, artykułów do prasy, portalach informacyjnych: Marek Szyperski 

Pressmark- Media; 

− opracowanie graficzne Gazety Urzędowej – Dorota Nasierowska 

− opracowanie, przygotowanie i dystrybucja materiałów promujących Powiat                                                     

Ciechanowski- Studio GRAFIKA Rafał Krejpowicz 

− redagowanie i wydawnictwo gazety Samorządu Powiatu Ciechanowskiego „ Gazeta 

Urzędowa” (bieżące informacje z zakresu działań władz powiatu, wydarzeń promocyjnych, 

kulturalnych Powiatu).  

Cele wydawnictwa: informowanie o bieżących wydarzeniach i inicjatywach Starostwa, 

przybliżanie historii „małej ojczyzny", prezentowanie sylwetek ciekawych mieszkańców 

powiatu, przedstawianie oferty kulturalnej.  

 W 2020 roku gazeta zdobyła I miejsce w konkursie „Medialna Perła” w kategorii 

„Powiaty”. 

− redagowanie i wydawnictwo kwartalnika „ Bramy Powiatu” (zbiór informacji, opracowań 

materiałów związanych z historią powiatu ciechanowskiego, jego życiem społecznym, 

kulturalnym i politycznym). 

Cele wydawnictwa: utrwalenie historii „małej ojczyzny”, zachowanie pamięci najstarszego 

pokolenia, budowanie tożsamości lokalnej. 

• redagowanie i bieżąca obsługa strony internetowej http://www.ciechanow.powiat.pl na 

której znajdują się elementy informacyjno -promocyjne Starostwa i Powiatu 

Ciechanowskiego; 

http://www.ciechanow.powiat.pl/
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• redagowanie i administrowanie strony Starostwa Powiatowego na serwisie 

społecznościowym Facebook; 

• współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze zadań z zakresu promocji; 

• działania promujące działalność lokalnych twórców, wytwórców i przedsiębiorców oraz 

współpraca z partnerami Powiatu 

− „Razem dla Przedsiębiorców” – dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Starostą 

Ciechanowskim i Mazowiecką Izbą Gospodarczą udostępniono przedsiębiorcom z terenu 

powiatu usługi Zdalnego Zespołu Pomocowego MIG, m.in. bezpłatne doradztwo i wsparcie 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

• organizacja i współorganizacja wydarzeń na terenie powiatu, m.in.: 

− Wędkarskie zawody gruntowo-spławikowe o Puchar Starosty Ciechanowskiego 

− 115-lecie orkiestry dętej OSP w Ciechanowie – współorganizacja jubileuszowego 

wydarzenia wraz z OSP w Ciechanowie; 

− II Powiatowy Turniej w Petanque o Puchar Starosty Ciechanowskiego- sportowe 

wydarzenie dla mieszkańców powiatu; 

− II Powiatowy Dzień Rolnika, którego celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa 

o potencjale rolnictwa Północnego Mazowsza, pokazanie jego walorów i integracja 

lokalnych środowisk rolniczych; 

− Powiatowy Zaprzęg Świętego Mikołaja – trzydniowe wydarzenie mikołajkowe, połączone 

z przejazdem zabytkowym autobusem marki JELCZ MEX 272 #1983 po terenie wszystkich 

gmin powiatu ciechanowskiego i dotarcie do najmłodszych mieszkańców powiatu                           

z drobnymi upominkami z okazji Świąt Bożego Narodzenia; 

−  Świąteczny Przystanek – wprowadzenie w nastrój bożonarodzeniowy i zorganizowanie 

przy zachowaniu reżimu sanitarnego – 9 stoisk handlowych przed budynkiem Starostwa 

dla kupców, lokalnych przedsiębiorców, kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu; 

• sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną, polegającą na wspieraniu i promocji  

      twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie  

      dziedzictwa kultury, 

− XXX Jubileuszowa Gala Sztuka Młodych – tradycyjny koncert podsumowujący   

osiągnięcia  młodych adeptów sztuki; 

− Koncert Andrzeja Rybińskiego dla słuchaczy Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego      

Wieku we współpracy z PCKiSz w Ciechanowie; 

− „Kobiety są Naj…” - obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet; 

− Koncert „Wiara, Nadzieja, Miłość…” zorganizowany z okazji 100 urodzin Jana Pawła II we 

współpracy z ciechanowskim duchowieństwem w Kościele Farnym w Ciechanowie 

− Projekt muzyczny, wydanie płyty z piosenkami w wykonaniu Danuty Błażejczyk i Kamila 

Bijosia  

• podejmowanie wszelkich działań popularyzujących i poszerzających wiedzę  

     o Powiecie, jego historii: 

− I cykl reportażu „Historie naszych miejsc”; 

• podejmowanie działań z zakresu promocji i upowszechniania historii i kultury lokalnej,  

     wspieranie i prowadzenie zadań informacyjnych i promocyjnych z zakresu opieki i ochrony  

      nad zabytkami; 

− Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w 100-lecie wydarzeń Bitwy Warszawskiej, umieszczonej 

na zabytkowym budynku dawnego Hotelu Polonia, stanowiącego własność Starostwa 

Powiatowego w Ciechanowie dla uczczenia pamięci żołnierzy, którzy walczyli na ziemiach 

powiatu ciechanowskiego;  
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− uroczystość ponownego poświęcenia historycznego sztandaru Gimnazjum                                        

im. Z. Krasińskiego i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Mieczysławowi 

Kurzypińskiemu - współorganizacja wydarzenia wraz z I LO w Ciechanowie;  

•  działania charytatywne i proekologiczne: 

− zakup dwóch serc- pojemników na plastikowe nakrętki (przed budynkiem Starostwa oraz 

przed wejściem PCKiSz-u) 

Wydział Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju 

Wydział Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju w 2020 r. realizował sprawy                 

z  zakresu pozyskiwania i rozliczania projektów, a w szczególności: monitorował możliwość 

aplikowania o środki zewnętrzne przez Starostwo, współpracował z innymi wydziałami                            

i jednostkami organizacyjnymi w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne, wspierał 

merytorycznie na etapie aplikowania, realizacji i rozliczania projektów, wypełniał obowiązki 

sprawozdawcze i informacyjne związane z trwałością realizowanych projektów. Wykaz 

złożonych wniosków oraz umów podpisanych przez Powiat Ciechanowski w 2020 r. na 

realizację projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków zewnętrznych 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji: 

Do zadań Wydziału w 2020 r. należało również: 

1. W ramach współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi: 

• Zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert oraz „małych 

grantów”; 

• Zlecanie realizacji zadań publicznych przeciwdziałających szerzeniu się COVID-19; 

• Współpraca pozafinansowa polegająca na wzajemnym  informowaniu o planowanych 

kierunkach działalności i realizowanych działaniach,  nawiązywanie współpracy                         

z organizacjami  pozarządowymi działającymi na terenie powiatu ciechanowskiego, 

udzielanie wsparcia merytorycznego w przygotowaniu dokumentacji ofertowej                             

i rozliczeniowej w ramach przyznawanych dotacji,  promocji organizacji pozarządowych   

na stronie internetowej i gazecie samorządowej powiatu ciechanowskiego. 

2. W ramach organizowania prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej: 

Zadania wymienione wyżej są zadaniami zleconym z zakresu administracji rządowej 

realizowanymi przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Wykonanie 

zadania jest regulowane ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U.                    

z 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.). Koszty zadania są pokrywane z dotacji celowej, która 

w roku 2020 wynosiła 264.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące 

złotych 00/100). Lokale na cele prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

udostępniły gminy: miejska Ciechanów, miejsko-wiejska Glinojeck, wiejska Gołymin-

Ośrodek oraz wiejska Grudusk. Punkty zostały przekazane do prowadzenia: 1,5 punktu 

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, 1,5 punktu Okręgowej Radzie 

Adwokackiej w Płocku (porozumienie trójstronne z Samorządami Prawniczymi), oraz    

1 punkt Fundacji Inicjatywa Kobiet Aktywnych z Olsztyna (w wyniku przeprowadzonego 

otwartego konkursu ofert – brak było ofert na prowadzenie punktu Nieodpłatnego 

Poradnictwa Obywatelskiego). Edukacją Prawną zajmowała się w/w Fundacja – 

przygotowanie materiałów informacyjnych oraz wykłady online dla młodzieży szkół 

ponadpodstawowych. Prowadzona była Promocja Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na 

obszarze powiatu ciechanowskiego z wykorzystaniem środków tradycyjnych (gazety, 
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ulotki), środków teleinformatycznych (strony internetowe) oraz w sposób powszechnie 

przyjęty w powiecie i gminach współpracujących przy realizacji zadania. Z uwagi na 

wyjątkową sytuację wywołaną epidemią COVID-19 punkty Nieodpłatnej Pomocy 

Prawnej w skali roku pracowały w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu 

sanitarnego, a w okresie wzmożonej zachorowalności w sposób zdalny. Zapisy na 

porady prawne prowadzone były z wykorzystaniem wyznaczonego przez Starostę 

Ciechanowskiego numeru telefonu. Wykorzystywany jest także system informatyczny 

dostarczony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Służy on do kompleksowej obsługi 

zadania. Sprawozdawczość z realizacji zadania przesyłana była zgodnie z ustawową 

formą i z zachowaniem terminów.  

Wykaz wniosków złożonych w 2020 roku: 

1. „Budujemy kadrę przyszłości” – projekt złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych; 

2. „Powiatowy Dzień Rolnika” – wniosek o dofinansowanie organizacji uroczystości 

złożony do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; 

3. „Powiatowe Forum Kół Gospodyń Wiejskich” - wniosek o dofinansowanie organizacji 

uroczystości złożony do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; 

4. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema 

w Ciechanowie” – wniosek o dofinansowanie złożony do Departamentu Edukacji 

Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; 

5. „Budowa stacji meteorologicznej na terenie Powiatu Ciechanowskiego” - wniosek                         

o dofinansowanie złożony do Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń 

Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

6. „Zawodowiec z klasą” – projekt złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych; 

7. „Zdalna szkoła w powiecie ciechanowskim” – wniosek złożony do Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa; 

8. „Termomodernizacja budynków Domów Pomocy Społecznej” - projekt złożony do 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych; 

9. „Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla gmin                       

i powiatów” – wniosek złożony do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem 

Wojewody Mazowieckiego; 

10. „Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla jednostek 

samorządu terytorialnego na zadanie pn. Budowa Powiatowego Centrum Opieki 

Wytchnieniowej” - wniosek złożony do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem 

Wojewody Mazowieckiego – wniosek złożono w 2 naborach; 

11. „Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla jednostek 

samorządu terytorialnego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1224                      

W Kryszpy – Bądkowo o długości ok. 4,5 km” - wniosek złożony do Prezesa Rady 

Ministrów za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego; 

12. „Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla jednostek 

samorządu terytorialnego na zadanie pn. Budowa Powiatowego Domu Dzieci                          

w Ciechanowie” - wniosek złożony do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem 

Wojewody Mazowieckiego –  wniosek złożono w 2 naborach; 
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13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 W Ciechanów – Młock – Wola Młocka – 

Luszewo przejście przez Wolę Młocką odcinek od km 16+805,00 do km 17+547,00” – 

wniosek złożony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych; 

14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku 

od km 17+836,00 do km 18+417,80” wniosek złożony Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych; 

15. „Aktywna tablica 2020” – wniosek złożony do Kuratorium Oświaty w Warszawie; 

16. „Podniesienie standardu funkcjonowania PCKiSZ w Ciechanowie poprzez wykonanie 

niezbędnych instalacji i robót budowlanych” – wniosek złożony do Narodowego 

Centrum Kultury; 

17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałęczyn od km 0+000,00 do 

km 0+600,00” – wniosek złożony do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; 

18. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałęczyn od km 0+600,00 do 

km 1+200,00” – wniosek złożony do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

19. „Dostosowanie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie do standardów 

Dostępnej Szkoły” – wniosek wstępny złożony do Fundacji Fundusz Współpracy oraz 

Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. 

 

Wykaz umów podpisanych przez Powiat Ciechanowski w 2020 r. na realizację projektów 

finansowanych bądź współfinansowanych ze środków zewnętrznych 

 

W roku 2020 Powiat Ciechanowski pozyskał fundusze z Unii Europejskiej na realizację 

następujących projektów: 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 

Oś priorytetowa  X Edukacja dla rozwoju regionu 

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe 

Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów 

• Tytuł projektu: „Zawodowiec z klasą” 

Realizator: Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza; 

Wartość projektu: 1 008 365,00 PLN; 

Dofinansowanie 853 133,00 PLN; 

Data zawarcia umowy: 16.12.2020 r. 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu 

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 

• Tytuł projektu: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego ” 

Wartość grantu: 99 187,20 PLN; 

Dofinansowanie 99 187,20 PLN; 

Data zawarcia umowy: 20.04.2020 r. 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
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Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

• Tytuł projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19 ” 

Kwota dofinansowania: 315 615,00 PLN; 

Data zawarcia umowy: 30.07.2020 r. 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

• Tytuł projektu: „Wsparcie dla Mazowsza ” 

Realizator: Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie; 

Kwota grantu: 262 605,93 PLN; 

Data zawarcia umowy: 09.10.2020 r. 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

• Tytuł projektu: „Wsparcie dla Mazowsza ” 

Realizator: Dom Pomocy Społecznej  w Ciechanowie, ul. Krucza; 

Kwota grantu: 459 358,58 PLN; 

Data zawarcia umowy: 12.10.2020 r. 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

• Tytuł projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych i hospicjów na czas COVID-19 ” 

Realizator: Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie; 

Kwota grantu: 39 569,41 PLN; 

Data zawarcia umowy: 12.11.2020 r. 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

• Tytuł projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych i hospicjów na czas COVID-19 ” 

Realizator: Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza; 

Kwota grantu: 27 387,43 PLN; 

Data zawarcia umowy: 12.11.2020 r. 

 

Ponadto z innych źródeł zewnętrznych pozyskano następujące środki: 

 

Środki Województwa Mazowieckiego 

 

1. „Mazowiecki Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 

województwa mazowieckiego” 

Tytuł zadania: Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem 

rekreacyjno – poznawczym” 

Data zawarcia umowy: 18.06.2020 r. 

Całkowita wartość zadania: 7 380 000,00 zł 

Dofinansowanie: 4 000 000,00 zł 

Termin realizacji: lata 2020-2022. 
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2. Program dofinasowania zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych 

 Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – 

Długołęka – Zielona na odcinku Opinogóra – Długołęka do granicy powiatu od km 12+350,00 

do km 13+040,00 (długość 690,00 mb) 

Dofinansowanie:  250 000,00 PLN,  

Data zawarcia umowy: 08.07.2020 r. 

3. Mazowiecki Instrument Wsparcia Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020 

Nazwa zadania: „Budowa stacji meteorologicznej na terenie Powiatu Ciechanowskiego” 

Dofinansowanie:  48 000,00 PLN,  

Data zawarcia umowy: 21.07.2020 r. 

4. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 

Nazwa zadania: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. gen. 

Józefa Bema w Ciechanowie” 

Dofinansowanie:  100 000,00 PLN,  

Data zawarcia umowy: 17.08.2020 r. 

 

Środki budżetu Państwa 

 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli                   

w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych 

 

Tytuł projektu: „Aktywna tablica” 

 

Kwota wsparcia finansowego: 112 000,00 PLN, 

Data zawarcia umowy: 20.11.2020 r. 

 

Fundusz Dróg Samorządowych 

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka 

– Zielona na odcinku Opinogóra – Długołęka do granicy powiatu od km 7+180,00 do km 

11+350,00” 

Realizator: Powiatowy Zarząd Dróg. 

Dofinansowanie:  2 724 347,23 PLN,  

Data zawarcia umowy: 18.12.2020 r. 

 

Wydział Profilaktyki Społecznej i Edukacji Zdrowotnej 

Wydział Profilaktyki Społecznej i Edukacji Zdrowotnej Starostwa Powiatowego                                       

w Ciechanowie realizuje zadania związane z  prowadzeniem działań i współpracą z innymi 

Wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi  m.in. Szkołami, Domami Pomocy 

Społecznej, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie, ja również Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,  Narodowym Funduszem 

Zdrowia  oraz pozostałymi podmiotami działającymi w obszarze szeroko rozumianej polityki 

społecznej. Działania obejmują m.in. zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju                           

i zachowaniu dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu opieki społecznej, terapii 

indywidualnej i grupowej oraz szeroko rozumianą problematyką promocji i ochrony zdrowia. 

Nieodłącznym elementem działalności wydziału jest koordynacja na poziomie powiatowym 

przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i seniorów                   
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w zakresie podniesienia świadomości prawnej, wyrobienia właściwych postaw i kształtowania 

pożądanych umiejętności w zakresie bezpieczeństwa oraz profilaktyki społecznej i zdrowotnej 

oraz popularyzacja wśród mieszkańców powiatu ciechanowskiego umiejętności zachowania 

się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. 

W celu realizacji przedsięwzięć dotyczących poprawy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, wynikających z utworzenia  Powiatowej Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

w Ciechanowie, Wydział Profilaktyki Społecznej i Edukacji Zdrowotnej koordynuje realizację 

zadań Rady  w zakresie: 

✓ współpracy z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami 

pozarządowymi 

w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

✓ inicjowania działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

✓ doradztwa w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

✓ zabiegania o pozyskiwanie środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

✓ wypracowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu                 

o rekomendacje wynikające ze "Strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

na obszarze  Województwa Mazowieckiego”, 

✓ współdziałania z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 

✓ współdziałania z Policją, 

✓ opracowywania programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie 

powiatu, 

✓ współorganizowania turniejów bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie powiatu, 

✓ kształtowania właściwych postaw w ruchu drogowym wśród społeczności lokalnej, 

✓ promowania i upowszechniania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

✓ analizowania i oceny podejmowanych działań, 

✓ promowania i upowszechniania informacji o podejmowanych działaniach przez 

Powiatową Radę BRD i ich efektach. 

W działaniach Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ciechanowie 

uczestniczyli i w jej skład wchodzą: 

− Starosta Ciechanowski - Przewodnicząca 

− Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie  - Wiceprzewodniczący 

− Kierownik Wydziału Profilaktyki Społecznej i Edukacji Zdrowotnej Starostwa 

Powiatowego - Sekretarz 

− Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego 

− Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego 

− Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 

− Delegatura Urzędu Marszałkowskiego - przedstawiciel Mazowieckiej Rady BRD 

− Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie 

− Wójtowie Gmin, Prezydent Miasta Ciechanów i Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck 

− Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie 

− Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Rejon Drogowy Mława i Przasnysz)  

− Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy Ciechanów i Rejon Drogowy 

Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki  

− Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie  
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− Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie 

− Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Odział Wydziału Inspekcji                                  

w Ciechanowie   

− Kierownik Zakładu Pomocy Doraźnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego                       

w Ciechanowie 

− Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie  

− Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego w Ciechanowie  

W ramach działalności Rady zorganizowane zostały m.in. działania związane 

z   Europejskim Tygodniem Mobilności, w trakcie którego została przeprowadzona akcja 

„ROAD SAFETY DAYS - Dni Bezpieczeństwa Na Drogach” skoncentowana na egzekwowaniu 

prawa i zachęcaniu uczestników ruchu drogowego do rozważnej jazdy, stosowania się do 

ograniczeń prędkości, używania pasów bezpieczeństwa lub kasku, nie korzystania z telefonu 

komórkowego oraz unikania alkoholu i narkotyków niezależnie od kierowania pojazdem. 

Uczestnicy projektu składali zobowiązania dotyczące  przestrzegania bezpieczeństwa na 

drogach i deklaracje o informowaniu innych o Dniach Bezpieczeństwa ROADPOL.  

Ponadto przeprowadzony został konkursu plastyczny pn.: „Odblaski barwą 

bezpiecznej jesieni 2020”  skierowany dla uczniów szkół podstawowych w powiecie 

ciechanowskim. Celem konkursu  było podnoszenie i popularyzacja  wiedzy o bezpiecznym 

zachowaniu w  ruchu  drogowym,  w  tym  kształtowanie bezpieczeństwa  dzieci  i  młodzieży  

szkolnej w szczególności poprzez:  

➢ rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,  

➢ popularyzowanie wśród dzieci  i młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym, 

➢ kształtowanie  poprawnych  nawyków  niezbędnych  dla  bezpiecznego                                             

i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym,  

➢ kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników w ruchu drogowym, 

➢ kształtowanie  umiejętności  przewidywania  skutków  lekceważenia  zasad                                   

i  przepisów, w tym wynikających z nieużywania  elementów odblaskowych, 

➢ wdrażanie do poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia, 

➢ inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym. 

Biorąc pod uwagę porzebę zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w formule 

online  została zorganizowana konferencja  nt.  „Funkcjonowanie placówek oświatowych                        

w dobie pandemii COVID 19”. Była ona dedykowana  dyrektorom, wychowawcom, 

nauczycielom i pracownikom szkół dla których organem prowadzącym jest powiat 

ciechanowski. Głównym tematem konferencji było  przygotowanie placówek oświatowych do 

bezpiecznego powrotu uczniów do szkół w trybie nauki hybrydowej lub stacjonarnej. Rolę 

eksperta w spotkaniu pełnił  dr n. med. Paweł Grzesiowski - lekarz pediatra, immunolog, 

ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki 

Zakażeń. 
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego                                                                                                   

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania związane                         

z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie powiatu, a w szczególności:  

• organizowania pracy powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,  

• koordynacji realizacji Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,  

• zarządzania kryzysowego,  

• obrony cywilnej,  

• koordynacji Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, nadzoru i weryfikacji 

dokumentacji związanej z przyznawaniem oraz rozliczaniem dotacji i pomocy 

finansowych udzielonych z budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego,  

• spraw obronnych, 

• obsługi administracyjnej działalności Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego,  

• ochrony informacji niejawnych  

• nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji. 

W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

inspekcjami i strażami oraz zadań określanych w ustawach w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, Zarządzeniem Nr 18/2018 roku Starosty Ciechanowskiego z dnia 

18 marca 2018 roku została utworzona Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której 

przewodniczy Starosta. Do zadań Komisji należy: 

• ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, 

• opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także 

jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

• przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

• opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych 

służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania                      

z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

• opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie bezpieczeństwa publicznego                            

i ochrony przeciwpożarowej,  

• opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach 

związanych z wykonaniem zadań, opiniowanie zleconych przez starostę zagadnień 

dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

W 2020 roku odbyły się 4 posiedzenia Komisji, na których Komisja rozpatrzyła  

informacje dotyczące: 

• stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ciechanowskiego    

w 2019 roku, 

• zagrożeń oraz działań ratowniczych jednostek straży pożarnej na terenie powiatu                    

w 2019 roku, 

• stanu sanitarnego na terenie powiatu ciechanowskiego w 2019 roku, 
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• diagnozy przedsięwzięć prozdrowotnych w placówkach wypoczynku dzieci                               

i młodzieży w ramach akcji „Bezpieczne ferie” i "Bezpieczne wakacje 2020", 

• usuwania pojazdów na podstawie art. 130 a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo                       

o ruchu drogowym, 

• przeglądu dróg na terenie powiatu ciechanowskiego w 2020 roku, 

• analizy zadysponowań i podjętych zleceń wyjazdów oraz interwencji Zespołów 

Ratownictwa Medycznego Zakładu Pomocy Doraźnej Specjalistycznego Szpitala 

Wojewódzkiego  w Ciechanowie za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 na terenie miasta 

Ciechanów i powiatu ciechanowskiego pod kątem odpowiedniej ilości sił i środków 

systemu PRM niezbędnych do zabezpieczenia obszaru działania ZPD, 

• bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu ciechanowskiego za 5 miesięcy 2020 roku. 

• zdarzeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych drogami na terenie 

powiatu ciechanowskiego, 

• stanu sanitarno – funkcjonalnego obiektów przeznaczonych dla bezdomnych przed 

sezonem zimowym, 

• edukacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych 

środków psychoaktywnych, 

• bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ciechanowskiego za 8 

miesięcy 2020 roku, 

• oceny warunków bezpieczeństwa na terenie dróg mających wpływ na 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, 

• realizacji wsparcia na rzecz osób bezdomnych, w szczególności w okresie zimy, 

• przygotowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie do sezonu zimowego, 

• stanu bezrobocia w powiecie ciechanowskim za okres 11 miesięcy 2020 roku, 

• zdarzeń związanych z obecnością tlenku węgla oraz działań profilaktycznych 

Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie w tym zakresie, 

• sytuacji epidemiologicznej  na terenie powiatu ciechanowskiego związanej                             

z pandemią wirusa  SARS – CoV – 2, 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku opracowała projekt „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu 

ciechanowskiego na lata 2020 – 2023”, który został uchwalony przez Radę Powiatu 

Ciechanowskiego w dniu 28 września 2020 roku Uchwałą Nr VI/22/180/2020. 

Komisja zaopiniowała projekt budżetu powiatu ciechanowskiego na 2021 rok w dziale 754, 

w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz przyjęła Plan Pracy 

Komisji na 2021 rok. 

Członkowie Komisji uczestniczyli w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzenia 

Kryzysowego, którego tematem było omówienie sytuacji epidemiologicznej w placówkach 

oświatowych, domach pomocy społecznej, wypracowanie procedur i stanowiska w przypadku 

wystąpienia następnych zachorowań oraz zdiagnozowanie i wypracowanie dobrych praktyk,     

a także rozwiązań logistycznych usprawniających funkcjonowanie jednostek w sytuacji 

zagrożenia epidemicznego.   

Z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020 zostało przedstawione 

sprawozdanie Radzie Powiatu Ciechanowskiego, która przyjęła je na sesji w dniu 25 stycznia 

2021 roku. 

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa                  

i Zarządzania Kryzysowego było opracowanie i uchwalenie Powiatowego programu 
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zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

na lata 2020 – 2023. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku realizując zadania wynikające                          

z ustawy o samorządzie powiatowym, opracowała projekt tego programu, który został przyjęty 

przez Komisję Uchwałą nr 9/200 w dniu 10 lipca 2020 roku i przekazany do Zarządu Powiatu. 

Projekt został przygotowany zgodnie z przepisami art. 38 a ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie 

powiatowym. Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu Ciechanowskiego projekt uchwały               

w przedmiocie uchwalenia programu na lata 2020 – 2023 według projektu przygotowanego 

przez Komisję. Program został uchwalony mocą Uchwały NR VI/22/180/2020 Rady Powiatu 

Ciechanowskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020 – 2023”. Uchwała została zrealizowana.  

„Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego                                                 

i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020 – 2023” wraz  z uchwałą 

Rady Powiatu Ciechanowskiego został przesłany do wszystkich podmiotów ujętych                                  

w Programie realizujących zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Zadania ujęte                          

w Programie są wdrażane przez podmioty realizujące.  

„Powiatowy programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego                                  

i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020-2023” jest kolejnym, 

szóstym już programem, przygotowanym przez Komisję. Obowiązek uchwalenia powiatowego 

programu zgodnie z treścią  przepisu  art. 12 pkt 9b Ustawy o samorządzie powiatowym, 

należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Założeniami Programu jest wyznaczenie 

przestrzeni do efektywnej koordynacji, wspierania i wzmacniania działań na rzecz 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego. Realizacja Programu jest 

ukierunkowana w stronę zapewnienia bezpieczeństwa poprzez profilaktykę oraz 

przezwyciężanie szerokiego spectrum zagrożeń współczesnego świata. Realizacja programu 

ma przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w wymiarze obiektywnym, ale również 

zwiększenia subiektywnego poczucia bezpieczeństwa oraz rozwoju kompetencji 

wywierających pozytywny wpływ na stan bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

ciechanowskiego. Podstawą realizacji założeń Programu jest trwała, oparta na zasadach 

partnerstwa współpraca Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek 

organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa na 

terenie powiatu ciechanowskiego. Program powstał w wyniku współpracy zespołu specjalistów 

zajmujących się: problematyką bezpieczeństwa, prognozowaniem i monitorowaniem zagrożeń 

oraz działalnością wychowawczą i prewencją. W jego przygotowaniu i realizacji wzięły udział 

instytucje, organizacje i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo jak również mieszkańcy 

powiatu ciechanowskiego.  

Do realizacji programu zostały zaangażowane następujące instytucje: 

• Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie 

• Straż Miejska w Ciechanowie 

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie 

• Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ciechanowie 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie 

• Biuro Ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ciechanowie 

• Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie 

• Powiatowa Rada Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym   

• Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego                                  

w Ciechanowie 

• Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie 
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• 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie 

• Wydział Bezpieczeństwa I Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 

w Ciechanowie 

W celu zapewnienia wysokiego poziomu efektywności programu, uwzględniając 

dotychczasowe doświadczenie z realizacji wcześniejszych programów, a także opinie i 

informacje przekazane przez jednostki wykonujące zadania na rzecz bezpieczeństwa, 

Program koncentruje się i obejmuje problemy w obszarach:  

• bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w obiektach użyteczności publicznej 

• bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

• bezpieczeństwo pożarowe 

• bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne 

• bezpieczeństwo społeczne 

• cyberbezpieczeństwo 

Celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

mieszkańcom powiatu ciechanowskiego poprzez inicjowanie, koordynację i wzmacnianie 

działań w przedmiotowym zakresie we wszystkich wyżej wymienianych obszarach. Realizacja 

celu głównego jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom 

powiatu ciechanowskiego poprzez koordynację, wspieranie i wzmacnianie działań w 

przedmiotowym zakresie we wszystkich wyżej wymienianych obszarach na terenie powiatu 

ciechanowskiego będzie możliwa poprzez realizację celów cząstkowych wyznaczonych                            

w poszczególnych obszarach. W wyniku propozycji przedstawionych przez poszczególne 

podmioty realizujące program, wyznaczone zostały następujące cele do osiągnięcia: 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w obiektach  

            użyteczności publicznej, 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa pożarowego, 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego, 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa społecznego,  

• wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa. 

Zapewnienie bezpieczeństwa we wszystkich wymienionych obszarach jest procesem 

długofalowym, zorganizowanym, wymagającym wykształcenia mechanizmów, które zapewnią 

mieszkańcom poczucie porządku i spokoju. Przy jego kształtowaniu konieczna jest 

konsekwencja i zdecydowanie jak również wypracowanie strategii postępowania. Wymaga to 

podejmowania, obok działań represyjnych, długoterminowych działań prewencyjnych                              

i wychowawczych. Wspólne skoordynowane działania różnych instytucji i organizacji oraz 

mieszkańców mogą doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa w powiecie. Wyznaczone 

zadania wymagają kompleksowego współdziałania administracji samorządowej, powiatowych 

służb, inspekcji, straży, organizacji społecznych. Program posiada otwarty i dynamiczny 

charakter, może on ulegać bieżącej aktualizacji na każdym etapie jego realizacji oraz 

nowelizacji. Dzięki otwartej formule może on być rozbudowany o nowe przedsięwzięcia                          

i uwzględnić nowe zagrożenia zaistniałe w obszarach szeroko rozumianego bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu ciechanowskiego. 

W roku sprawozdawczym zostało zrealizowane również Zarządzenie Nr 77/2020 

Starosty Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 

18/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie utworzenia i składu 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
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W zakresie zarządzania kryzysowego, działalność Wydziału Bezpieczeństwa                                 

i Zarzadzania Kryzysowego koncentrowała się na ograniczaniu skutków pandemii 

koronawirusa SARS-COV-2, a w szczególności koordynowano współpracę pomiędzy 

rządowymi, powiatowymi, a gminami instytucjami. Przy współpracy z 5 MBOT i KP PSP 

dystrybuowano środki bezpieczeństwa.   

W celu aktualizacji składu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

zrealizowano  Zarządzenie  nr 61/2020 Starosty Ciechanowskiego z dnia 14 września 2020 

roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jednocześnie,     

w celu aktualizacji zasad funkcjonowania w/w Zespołu zostało zrealizowane Zarządzenie                      

Nr  62  /2020 Starosty Ciechanowskiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie organizacji                      

i zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ciechanowie.  

W ramach  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowywane są 

codzienne meldunki i raporty sytuacyjne ze zdarzeń zaistniałych na terenie powiatu 

ciechanowskiego, które są przekazywane do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego.  Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pełnią 

całodobowe dyżury pod telefonem alarmowym PCZK.                                                                

W zakresie obrony cywilnej w okresie sprawozdawczym: 

• opracowano plany działania w dziedzinie obrony cywilnej na rok 2021 oraz na lata 2020 

– 2024, 

• zweryfikowano i uzgadniano plany działania w dziedzinie OC jednostek administracji 

samorządowej, 

• prowadzono restrukturyzację formacji obrony cywilnej na terenie powiatu                                       

z uwzględnieniem aktualizacji kart przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych, 

• w I kwartale prowadzono treningi radiowe w systemie ostrzegania ludności                                   

z  wykorzystaniem Sieci Radiowej Zarządzania Wojewody Mazowieckiego, 

• przeprowadzono naradę z pracownikami ds. obrony cywilnej z pracownikami jednostek 

administracji samorządowej, 

• zaktualizowano na bieżąco dokumentację planistyczną dotyczącą funkcjonowania 

obrony cywilnej w powiecie, 

• zaktualizowano i uzgodniono stany ewidencyjne i faktyczne  sprzętu obrony cywilnej 

użyczonego przez Wojewodę Mazowieckiego. 

W zakresie spraw obronnych,  na  podstawie Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej                     

w dniach 27-28 stycznia 2020 roku dokonano rozwinięcia Akcji Kurierskiej na terenie powiatu 

ciechanowskiego z doręczeniem kart powołania, a w dniu 6 października 2020 r.  odbyło się 

szkolenie kurierów Starostwa Powiatowego z  zakresu Akcji Kurierskiej oraz trening w formule 

online organizowany przez WKU Ciechanów. W szkoleniu i treningu uczestniczyły również  

osoby odpowiedzialne za Akcję Kurierską w poszczególnych gminach naszego powiatu. 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jest odpowiedzialny również za 

przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu ciechanowskiego. W związku                       

z tym, na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji 

wojskowej, zawartego w dniu 2 stycznia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim                                

a Powiatem Ciechanowskim oraz Zarządzenia Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 

stycznia 2020 r. w dniach 4-30 marca 2020 r. zaplanowano przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej  na terenie powiatu ciechanowskiego.  Ze względu na  sytuację epidemiologiczną 

z dniem 13 marca 2020 r. prace Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ciechanowie zostały 
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przerwane. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.423) kwalifikacja 

wojskowa na terenie kraju została zakończona  z dniem 13 marca 2020 r. 

Wśród zadań realizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

jest również obsługa administracyjna Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Podstawowymi celami działania Powiatowej Rady BRD jest inicjowanie działań na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa  ruchu drogowego; określenie i koordynowanie  kierunków działań 

samorządów gminnych i powiatowych służb, w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego                    

i  promowanie kultury w ruchu drogowym na obszarze Powiatu Ciechanowskiego.   

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zrealizował również szereg umów na 

dofinansowanie wydatków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

ciechanowskiego: 

• Umowa nr RK.271.1.2020 z dnia 06.02.2020 r. na dofinansowanie zakupu 

samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie  

• Umowa nr WB.5521.4.2020 z dnia 02.07.2020 r. na dofinasowanie zakupu 

samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie 

• Umowa nr RK.271.2.2020 z dnia 06.02.2020 r. – kwota 10.000,00 na 

dofinansowanie remontu korytarza na II piętrze dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie  

• Umowa nr RK.271.3.2020 z dnia 06.02.2020 r. – kwota 10.000,00 na 

dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Ciechanowie 

• Umowa nr WB.5521.3.4.2020 z dnia 21.07.2020 r. – kwota 10.000,00 na 

dofinansowanie zakupu wyposażenia namiotu dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie 

Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami na terenie powiatu obejmuje: 

• 181 stowarzyszeń, w tym 31 oddziałów stowarzyszeń, 

• 43 stowarzyszeń zwykłych,  

• 24 fundacje 

W 2020 roku zarejestrowano 10 stowarzyszeń zwykłych, 3 stowarzyszenia i 1 nową fundację.  

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

Do zadań Wydziału w 2020 r. należało m.in:  

- administrowanie i redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej 

https://stciechanow.bip.org.pl  zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,   w tym     

w szczególności pozyskiwanie  i aktualizacja informacji publicznych dotyczących działalności 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowskiego i jednostek organizacyjnych powiatu, 

opracowywanie i publikowanie informacji dotyczących organów powiatu, tj. Rady i Zarządu 

Powiatu Ciechanowskiego, redagowanie i aktualizacja BIP. 

 

W 2020 roku odbyły się następujące uroczystości: 

- w dniu 20 października 2020 r. Starosta Ciechanowski Joanna Potocka-Rak wraz                                    

z Wicestarostą Stanisławem Kęsikiem wręczyli nagrody nauczycielom ze szkół i placówek 

prowadzonych przez powiat ciechanowski z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

https://stciechanow.bip.org.pl/
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-25 listopada 2020 roku Starosta Ciechanowski Joanna Potocka-Rak i Wicestarosta 
Stanisław Kęsik wręczyli nagrody najlepszym maturzystom i olimpijczykom ze szkół 
prowadzonych przez powiat ciechanowski. 

Awans zawodowy nauczycieli 

W 2020 roku do egzamin na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 4 
nauczycieli: 

- dnia 28.02.2020r. nauczyciel z Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica                      
w Ciechanowie,  

-dnia 18.08.2020 roku 3 osoby, tj. 2 nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Ciechanowie i jeden nauczyciel z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Ciechanowie. 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu przekazuje informacje do „Gazety Urzędowej” 
na temat działalności szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat 
ciechanowski. 

W 2020 roku w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przyznano 70 
świadczeń zdrowotnych na kwotę 56.940,00 zł. Wnioski o przyznanie świadczenia 
zdrowotnego nauczyciel mógł złożyć jeden raz w roku w terminie do 15 lutego lub 15 
września. Korzystający ze świadczeń zdrowotnych nauczyciele mogli zrefundować 
poniesione wydatki związane z zakupem leków zleconych przez lekarza w związku       
z leczeniem choroby przewlekłej, korzystaniem z konsultacji lekarza specjalisty, 
wykonywaniem badan diagnostycznych na podstawie skierowania lekarza, zakupem 
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na podstawie zlecenia lekarza, 
w tym zakupem okularów korekcyjnych i soczewek kontaktowych. 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

 

Powiatowy rzecznik konsumentów realizuje zadania Powiatu w zakresie 
ochrony praw konsumenckich działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), 
jak i innych ustaw i aktów prawnych. 

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone wg wzoru opracowanego 
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

 

WSTĘP I UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 
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1. Województwo Mazowieckie 

2. Miasto [Powiat Ciechanów/ Ciechanowski 

3. PRK Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

4. Imię i nazwisko Rzecznika Konsumentów Wojciech Bogdan 

5. Wykształcenie Wyższe [ plus podyplomowe] 

6. Funkcja Rzecznika Konsumentów jest 
wykonywana w pełnym wymiarze czasu 
pracy (1 etat). Proszę napisać TAK lub NIE. 

NIE 

7. Funkcja Rzecznika Konsumentów jest 
wykonywana w niepełnym wymiarze czasu 
pracy. Proszę zaznaczyć odpowiednią 
odpowiedź. 

% etatu 

8. Liczba dni/godzin w tygodniu, w których 
wykonywane są zadania Rzecznika 
Konsumentów 

Poniedziałek 8.00-16.00  
wtorek 8.00-16.00  
środa 8.00-16.00  
czwartek 8.00-14.00 

9. Rzecznik działa w ramach 
wyodrębnionego biura (art. 40 pkt 4 ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2015 r. 
poz. 184 ze zm.) Proszę napisać TAK lub 
NIE. 

NIE 

10. Rzecznik Konsumentów w ramach 
działalności Rzecznika korzysta z pomocy 
innych osób. Proszę napisać TAK lub NIE. 

NIE 

Stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2020 r. organizacyjnie 
jest podległe bezpośrednio Staroście Powiatu Ciechanowskiego. W dniu 1 września 
2020r nastąpiła zmiana na stanowisku PRK. 

Dotychczasowy Rzecznik odszedł na emeryturę. 

REALIZACJA ZADAŃ RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW  

• Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w 
zakresie ochrony interesów konsumentów. 
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Udzielono w 2020 r. 316 porad konsumenckich. W tym trybie udziela się porad 
osobiście, telefonicznie i — od 15 września 2020 -pocztą elektroniczną. 

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 
ochrony konsumentów. 

 
SUMA 316 

l. Usługi, w tym: 112 

finansowa 18 

remontowo-budowlana 14 

dostawy energii, gazu, ciepła, wody, 3 

telekomunikacja (telefony, TV internetowa) 26 

motoryzacja 22 

przewozowa 1 

edukacyjna/kulturalna/rekreacyjno-sportowa 13 

wyposażenie wnętrz 2 

windykacyjne 3 

inne 7 

Il. Umowy sprzedaży, w tym: 148 

obuwie i odzież 46 

wyposażenie mieszkania 3 

sprzęt RTV i AGD (sprzęt telekomunikacyjny) 21 

komputer i akcesoria komputerowe 12 

motoryzacja 14 

zabawki 9 

inne 43 

III. Umowy poza lokalem i na odległość 56 

Ilość porad udzielonych osobiście w Starostwie Powiatowym, telefonicznie oraz 
z  pomocą poczty elektronicznej 
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powanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 
konsumentów. 

W 2020 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów podejmował interwencje w 65 
sprawach wniesionych przez konsumentów na piśmie. Sprawy powyższe wymagały 
pisemnej interwencji w związku z bezsilnością w kontaktach ze sprzedawcą, 
usługodawcą lub ubezpieczycielem. 

Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów. 

Przedmiot sprawy Ilość 
wystąpie 
ń 
ogółem 

Zakończone 
pozytywnie 

Zakończone 
negatywnie 

Sprawy 
w toku 

l. Usługi, w tym: 65 49 10 6 

ubezpieczeniowa 2 2 0 0 

finansowa 1 1 0 0 

remontowo-budowlana 3 2 1 0 

dostawy energii, gazu, ciepła, wody, wywóz 
nieczystości 

2 1 1 0 

telekomunikacja (telefon, TV) 6 4 2 0 

motoryzacja 1 0 1 0 

edukacyjna/kulturalna/rekreacyjnosportowa 2 2 0 0 

wyposażenie wnętrz 1 1 0 0 

windykacyjne 1 1 0 0 

inne 2 2 0 0 

Il. Umowy sprzedaży, w tym:     

obuwie i odzież 12 8 2 3 
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wyposażenie mieszkania gospodarstwa 
domowego 

17 14 2 1 

sprzęt RTV i  AGD  (sprzęt 
telekomunikacyjny) 

5 4 1 0 

komputer i akcesoria komputerowe 1 1 0 0 

motoryzacja 1 1 0 0 

inne   2 1 0 2 

III. Umowy 
odległość 

poza lokalem 4 4 0 0 

50  

 

                       Pozytywne    Negatywne      W toku 

Bywają jednak przypadki, gdy przedsiębiorca nie zgadza się na żadne 
ustępstwa. W związku z faktem, iż Rzecznik nie ma instrumentów prawnych, aby 
wymusić na przedsiębiorcy uznanie roszczeń konsumenta, jedyną możliwością 
wyegzekwowania praw konsumenta staje się droga sądowa. W takich przypadkach 
proponujemy konsumentom napisanie pozwu. W roku 2020 sporządzono 3 pozwy do 
Sądu Rejonowego w Ciechanowie. Również w pięciu sprawach- poza rzecznikiem 

toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Ciechanowie które prowadzone 
są poprzez kancelarie adwokackie [ w większości sprawy o wysokiej wartości 
skarżonego majątku- ok. 50.000 zł] 

W codziennej pracy są również sytuacje, gdy konsumenci w swoich żądaniach 
oczekują wręcz rzeczy niemożliwych do załatwienia przez rzecznika- bez względu na 
stan prawny oczekują pozytywnego dla siebie rozstrzygnięcia. Wynika to niekiedy           
z faktu przekroczenia terminów ustawowych do dochodzenia swoich roszczeń lub też 
zaakceptowania warunków przedstawionych w umowach. Są również pojedyncze 
przypadki, gdy funkcję rzecznika konsumenci chcą wykorzystać do załatwienia spraw 
po swojej myśli, traktując rolę rzecznika jako „przedłużenie gwarancji” i darmowych 
zakupów. W niektórych przypadkach zdarza się, że konsumenci nie zwracają uwagi 
co podpisują i nie zdają sobie sprawy z konsekwencji takich działań. Tak często bywa 
, gdy podpisuje się umowy na tzw. ,pokazach” . 

W czterech sprawach [pisemnych] z tzw. „pokazów” udało się rzecznikowi 
przyczynić się do unieważnienia tych umów. 

50 
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Powszechna jest także niewiedza o prawach z jakich mogą skorzystać 
konsumenci. Niestety dotyczy to w większości osób starszych, z natury bardziej ufnych 
. Wykorzystują to niestety sprzedawcy . 

• Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 
konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 

2.1 .W opisywanym roku Rzecznik współpracował z innymi rzecznikami 
konsumentów, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Na 
uwagę zasługuje akcja informacyjna przeprowadzona na przełomie września oraz 
października 2020 polegająca na wysłanie tzw. „Apelu konsumenckiego” oraz 
rozpropagowanie materiałów informacyjnych pozyskanych z UOKiK w Warszawie. 
Apel odczytany był poprzez ogłoszenia we wszystkich parafiach Powiatu 
Ciechanowskiego oraz umieszczony w gablotach parafialnych. Również we 
wszystkich Urzędach Gminy naszego powiatu w/w apel- ostrzeżenie konsumenckie 
zostało rozpropagowane. 

2.2.W jednej sprawie PRK zawiadomił UOKiK podstawie art. 100 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 
184 ze zm.), o możliwości stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów przez przedsiębiorców. Była to sprawa związana z jedną z firm 
oferującej takie praktyki na terenie powiatu Ciechanowskiego. 

2.3.Jeden przypadek zgłoszony do Rzecznika Finansowego w związku z 
odmową wypłaty ubezpieczenia dodatkowego przez PZU Žycie [ sprawa PRK 
733.01.2020]  

• Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

Do konsumentów Rzecznik dociera poprzez gazetę samorządową Powiatu 
Ciechanowskiego, parafie oraz urzędy gmin z terenu powiatu. 

W ubiegłym roku Rzecznik 4 razy udzielał wypowiedzi i przekazywał informacje 
dla prasy. 

Po raz pierwszy również na terenie Urzędu Starostwa Powiatowego                        
w Ciechanowie został zainstalowany stojak z ulotkami edukacyjnymi - pozyskiwanymi 
z UOKiK -u. 

W roku 2020 wzrosła — szczególnie w IV kwartale -liczba spraw załatwianych 
w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie , za pośrednictwem telefonu oraz 
poczty elektronicznej, w których została podjęta interwencja — lub porada -przez 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Ciechanowie. 

Rok 2020 można niestety nazwać rokiem COVIDOWYM. Przedsiębiorca 
szczególnie właściciele sklepów często tłumaczą się opieszałością w załatwieniu 
sprawy konsumenckiej spowodowanej sytuacją pandemiczną. Niejednokrotnie 
interwencyjny telefon załatwia sprawę „od ręki”. 
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Powodem wzrastającej liczby interwencji konsumenckich jest fakt, iż coraz 
więcej mieszkańców powiatu jest świadomych swoich praw i nie obawia się z nich 
skorzystać. 

Również wzrastająca ilość udzielanych porad prawnych świadczy o coraz 
lepszej orientacji konsumentów gdzie szukać pomocy prawnej w przypadkach, kiedy 
sprawa jest skomplikowana lub też przedsiębiorca uporczywie odmawia uznania 
słusznych roszczeń konsumenta. 

Znacząca grupa konsumentów rezygnuje z dochodzenia swoich spraw                  
w sądzie. Często jest to spowodowane niewielką relatywnie wartością sporną oraz 
czasochłonnością takiego załatwienia sprawy. 

Charakterystycznym dla pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest 
jakby dodatkowa funkcja społeczna - kilku stałych klientów rzecznika jest cyklicznie      
w sprawach porady- a faktycznie potrzebują rozmowy, empatii oraz kogoś, kto ich po 
prostu posłucha. Rzecznik nie uchyla się od tej roli. 

Trzeba także zaznaczyć, iż wzrasta liczba interwencji w sprawach 
skomplikowanych, dotyczących usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych oraz 
związanych z długoterminowymi umowami, obarczanymi w swoich zapisach karami 
za zerwanie umowy . Sprawy te są o tyle trudne, że zazwyczaj konsument przy 
podpisywaniu umowy podpisuje także oświadczenia, że zapoznał się z licznymi 
załącznikami (regulaminami, cennikami, taryfami) i je akceptuje. 

Trzeba zauważyć, iż bardzo często konsumenci nie zachowują ustawowego, 14 
dniowego terminu na odstąpienie od umowy w przypadku umów zawartych poza 
lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Powoduje to duże konsekwencje prawne 
oraz nerwowość konsumentów- niestety skierowanych nie na siebie lecz osoby 
trzecie. W związku z tym bardzo trudno jest podważyć stanowisko przedsiębiorcy, 
jednak rzecznik podejmuje się również takich zadań- oczywiście nie za każdym razem 
uda się przekonać przedsiębiorcę, by uwzględnił np. wiek czy też status finansowy 
konsumenta. 

W związku z powyższym w dalszym ciągu niezwykle ważne jest edukowanie 
mieszkańców Powiatu w kwestii praw konsumenckich. Akcje takie jak zrealizowane       
w IV kwartale rzecznik planuje wprowadzić- za zgodą Starosty - jako działalność 
cykliczną. Szczególną rolę w tym wypadku należy przypisać zwracaniu uwagi 
mieszkańcom, by dobrze zapoznawali się z wszelkimi umowami i dokumentami jakie 
podpisują. 

Audytor Wewnętrzny 

Audytor wewnętrzny jest zatrudniony na 1 2⁄  etatu w Starostwie Powiatowym        

w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7. Działa w oparciu o przepisy Działu VI. Audyt 
wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów 
publicznych art. 272- 296 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
Dz.U. tekst jednolity z 2017r. nr 2077 z późn. zm. Posiada uprawnienia Audytora 
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wewnętrznego ponieważ złożył w 2004 roku z wynikiem pozytywnym egzamin na 
audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra 
Finansów RP o czym mówi art.286 ust. 1 ,pkt 5 lit. b wyżej cytowanej ustawy                      
o finansach publicznych. Do końca roku Audytor wewnętrzny w porozumieniu ze 
Starostą Powiatu Ciechanowskiego przygotowuje na podstawie analizy ryzyka plan 
audytu na rok następny. Audytor wewnętrzny w planowaniu audytu na rok następny 
bierze również pod uwagę cykl audytu wewnętrznego w ten sposób ażeby 1 raz na 3-
4 lata zostały poddane audytowi wewnętrznemu wszystkie jednostki organizacyjne 
Powiatu Ciechanowskiego. 

W roku 2020 zostało zaplanowane przeprowadzenie audytu wewnętrznego w 5 
jednostkach organizacyjnych Powiatu Ciechanowskiego w zakresie: Prawidłowość 
wykonywania kontroli zarządczej oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości 
zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania kontroli co najmniej 5% wydatków 
za 2019r. Audyt wewnętrzny został przeprowadzony w następujących jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Ciechanowskiego: 

1. Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie ul. Świętochowskiego 8. 
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie ul. Mazowiecka 7. 
3. Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie ul. Sygietyńskiego 11. 
4. Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32. 

Audytor wewnętrzny w badanej 5% próbie wydatków w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Ciechanowskiego nie stwierdził nieprawidłowości i nie wydał 
zaleceń i wniosków pokontrolnych. 

W związku chorobą Audytora wewnętrznego w miesiącach styczeń - marzec 
2020r. , decyzją Starosty Ciechanowskiego kontrolę w Domu Pomocy Społecznej 
„Kombatant” Ciechanowie ul. Batalionów Chłopskich 12 , który był uprzednio ujęty          
w planie audytu na 2020r., przeprowadzili pracownicy Wydziału Kontroli Starostwa 
Powiatowego w Ciechanowie. 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w 2020 roku realizował sprawy z zakresu: 

1) informowania Administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników 
Starostwa, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających 
na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), dalej w treści jako RODO; 

2) monitorowania przestrzegania RODO, innych przepisów UE lub państw 
członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział 
obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu 
uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; 

3) współpracy z organem nadzorczym; 
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4) pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach 
związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz                    
w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszystkich innych 
sprawach; 

5) pełnienia roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych 
oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO; 

6) opracowania miesięcznych sprawozdań z podjętych czynności IOD, a także 
miesięcznej informacji o stanie ochrony danych osobowych; 

7) realizowanie czynności wynikających z wewnętrznie przyjętych przepisów. 

Wykaz szczegółowy przedstawiają miesięczne sprawozdania i informacje o stanie 
ochrony danych, zbiorczo realizacja przedstawia się następująco: 

1 ) IOD przeprowadził rozmowy i konsultacje w 23 sprawach (wymagających czasu 
powyżej 30 minut); 

2) IOD odpowiadał na bieżące pytania pracowników Starostwa; 
3) Opracowane została jedna procedura (praca zdalna) oraz jedna polityka 

(transmisje sesji rady powiatu), które uzupełniły dotychczasowe przepisy 
wewnętrzne; 

4) Dokonano 19 weryfikacji środków organizacyjno-technicznych i weryfikacji 
dokumentacji dot. przetwarzania danych osobowych; 

5) IOD sporządził 5 pisemnych opinii na wniosek pracowników Starostwa; 
6) IOD przeprowadził 4 szkolenia dla pracowników merytorycznych Starostwa; 
7) IOD współpracował przy dwóch kontaktach z Urzędem Ochrony Danych 

Osobowych; 
8) Stwierdzone zostały 2 naruszenia ochrony danych osobowych nieskutkujące 

koniecznością ich zgłoszenia do Prezesa UODO; 
9) Sporządzony został plan audytów zgodności z RODO na rok 2021 ; 
10) IOD uczestniczył w procesie odpowiedzi na wnioski dot. informacji publicznej     

z tematyki ochrony danych osobowych. 

W obecnej strukturze IOD podlega bezpośrednio pod Starostę Ciechanowskiego 
jako Administratora Danych. Działalność IOD w 2020 roku nie wiązała się                             
z powstaniem kosztów — brak informacji finansowych. Według wiedzy IOD nie zostały 
podjęte przed Zarząd i Radę Powiat Ciechanowskiego uchwały dot. ochrony danych 
osobowych. Polityki i Procedury dot. ochrony danych osobowych przyjmowane są 
Zarządzeniami Starosty Powiatu Ciechanowskiego. 

Pełnomocnik do spraw Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

W ramach realizacji zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych 
realizowanych w 2020 roku w strukturze organizacyjnej Starostwa pełnomocnik 
współpracował z: 

     Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
 Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 
 Ośrodkiem Wsparcia, 
 Środowiskowym Domem Samopomocy, 
 gminami powiatu ciechanowskiego, 
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 ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu ciechanowskiego,  
 domami pomocy społecznej, 
 Klubami Seniora, 
 organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy osobom 
niepełnosprawnym. 

O zgodę na współpracę z Pełnomocnikiem do Starosty wystąpiły następujące 
podmioty: 

 I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie, 
 Zespół Szkół Medycznych w Ciechanowie, 
 Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie, 
 Polski Czerwony Krzyż Odział Rejonowy w Ciechanowie. 

Do realizowanych w 2020 roku zadań zaliczyć należy: 

 prowadzenie działalności w zakresie udzielania wszelkiej pomocy 
osobom niepełnosprawnym w realizacji ich uprawnień wynikających          
z przepisów prawa,  indywidualne rozmowy z osobami 
niepełnosprawnymi i ich opiekunami w sprawie pomocy przy 
rozwiązywaniu ich problemów egzystencjalnych,  prowadzenie działań 
na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych poszukującym pracy               
i szukającym różnych form wsparcia. Na bieżąco udzielono informacji        
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz możliwości 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 10 osób niepełnosprawnych          
z terenu powiatu ciechanowskiego zostało poinformowanych                       
o bezpłatnym szkoleniu zawodowym z możliwością 3 miesięcznego 
stażu prowadzonego przez Centrum Szkoleń i Biznesu w Ciechanowie. 

 współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: 

− doradztwa i pomocy przy aplikowaniu i rozliczaniu grantów oraz konkursów, 

− udzielaniu różnych informacji telefonicznie lub wysyłanie wiadomości drogą 
elektroniczną w zakresie bieżącej współpracy, 

− uczestnictwa on-linowe w spotkaniach organizacyjnych w miejscu działalności 
stowarzyszenia ( 5 spotkań),  

• uczestnictwo w podejmowaniu działań związanych z wdrażaniem ustawy      
z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz.U 2020 poz. 1062). Pełnomocnik mając na względzie 
podnoszenie jakości obsługi interesantów zwłaszcza, ze szczególnymi 
potrzebami zorganizował szkolenia dla pracowników jednostek 
samorządowych w powiecie ciechanowskim. Szkolenia pozwoliły na 
uzupełnienie wiedzy na temat funkcjonowania osób z różnymi 
niepełnosprawnościami, nauki asertywnej komunikacji w stosunku do 
klienta z niepełnosprawnością, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz 
poznanie potrzeb związanych z dostosowaniem Urzędu do poszukiwania 
rozwiązań dostępności zgodnie z zapisami przepisów prawa. 
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 w 2020 r. Pełnomocnik prowadziła szkolenia na temat „Profesjonalna 
obsługa interesanta z niepełnosprawnością” dla: 

− ponad 40 pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie 

− ponad 100 pracowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 

− Rozdano bezpłatnie 450 publikacji o tematyce osób z niepełnosprawnością, pt. 
„Savoir — vivre wobec osób z niepełnosprawnością”, oraz czasopisma dla osób 
z niepełnosprawnością ich rodzin i przyjaciół „Integracja”. 

 uczestnictwa w powstaniu usługi tłumacza języka migowego w języku 
polskim i angielskim on-line w BIP Starostwa, 

 uczestniczyła w przeprowadzeniu audytu dostępności w Starostwie 
Powiatowym w Ciechanowie,  

 zorganizowała dwie akcje Honorowego Dawcy Krwi, wspólnie z Kołem 
PCK przy Starostwie Powiatowym i Polskim Czerwonym Krzyżem. 
Oddano honorowo ponad 30 litrów krwi odpowiadając na apele 
społeczne w sprawie zapotrzebowanie na krew. 

 zorganizowała wyjazd autokarem osób niepełnosprawnych z powiatu 
ciechanowskiego na XV TATASPARTAKIADĘ - DOBREJ WOLI - 
3.10.2020r. — trzy drużyny otrzymały puchary Fair Play za uczestnictwo 
— drużyna ze Starostwa Powiatowego, Ośrodek Wsparcia                               
i Stowarzyszenie Autentyczni — tj. około 40 osób niepełnosprawnych 
razem z opiekunami głównie ojcami. Tytuł super taty wygrał tata 
Szymona z Stowarzyszenia Autentyczni z Ciechanowa. 

 zachęcała osoby niepełnosprawne z powiatu ciechanowskiego do 
uczestnictwa w bezpłatnym spacerze online pt. „Wirtualny spacer po 
Warszawie” w 4 tematach: Trakt Królewski, Stare Miasto, Nowe Miasto, 
Łazienki Królewskie. W dniach od 6-19 listopada 2020r. z wirtualnej 
wycieczki po Warszawie skorzystało około 100 osób, w tym dzieci. 
Uczestnicy mogli łączyć się indywidualnie ze swoich domów lub                  
w placówkach, w których przebywają. 

W minionym roku z względu na pandemie COVID kontakty odbywały się 
najczęściej telefonicznie tak zwane tele-porady. Indywidualne spotkania były 
prowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

Do głównych problemów jakie dotykają osoby niepełnosprawne w naszym powiecie 
należą: 

• ubóstwo, w tym brak środków na zakup leków, 

• pożyczki zaciągane przez najbliższych na konto osoby niepełnosprawnej, 

• brak możliwości dowiezienia osoby z niepełnosprawnością do lekarzy 
specjalistów, 

• trudności w skontaktowaniu się z przychodnią i umówieniu wizyty, 

• zbyt długie oczekiwanie na wizyty lekarskie, 

• brak dostępu do domowej rehabilitacji, 

• pojawiające się lub pogłębiające problemy ze zdrowiem psychicznym w wyniku 
izolacji społecznej czy stresu przed utratą pracy. 
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Pełnomocnik w trakcie swojej pracy podejmowała wszelkie działania, żeby 
właściwie kształtować postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnością. Mając na 
uwadze zdiagnozowane obszary problemowe, dążyła do ich łagodzenia, poprzez 
promocję i popularyzację działań dotyczących poprawy sytuacji osób 
niepełnosprawnych na różnych płaszczyznach. 

 

PODSUMOWANIE 

Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu 
Ciechanowskiego za rok 2020. Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny 
sposób przekazał Państwu najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem 
naszego wspólnego miejsca . Miejsca, które razem tworzymy, budujemy, rozwijamy       
i o które powinniśmy dbać. 

Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego, musimy 
stawiać czoła trudnemu wyzwaniu poprawy warunków życia. Równolegle ze 
wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego konieczne jest wykazanie 
dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb mieszkańców. 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Powiatu Ciechanowskiego,                                    
a w szczególności radnym za współpracę, wsparcie, informacje, pomysły                              
i napływające wnioski, z których część została już zrealizowana, a kolejne oczekują 
na realizację w tegorocznym i przyszłych budżetach. Kierunek, który wyraźnie 
odzwierciedla ten Raport, będziemy konsekwentnie kontynuować. 

Słowa podziękowania należą się również mojemu zespołowi pracowników 
tutejszego Starostwa oraz jednostek podległych Powiatowi, którzy z wielkim 
zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonują swoje obowiązki. 

Moment składania niniejszego Raportu jest specyficzny, a stan epidemii 
ogłoszony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa COVID-19 bezprecedensowy. 

Zachęcam do odwiedzania stron internetowych prowadzonych przez tutejsze 
Starostwo http://www.ciechanow.powiat.pl i http://stciechanow.bip.org.pl oraz 
śledzenia naszego profilu na facebooku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: 
Barbara Sierpińska 
Kierownik Wydz. Administracyjnego  


