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I. WSTĘP 
 

Już po raz czwarty Zarząd Powiatu Ciechanowskiego wypełniając obowiązek ustawowy 
przedkłada Raport o stanie Powiatu. Przygotowanie raportu to obowiązek i wymóg prawny, 
który stwarza samorządom możliwość zaprezentowania zbiorczej informacji na temat 
wyznaczonych celów, zrealizowanych działań oraz osiągniętych wyników.  

Niniejszy raport przygotowany został w oparciu o ogólne wytyczne wskazane  w ustawie 
i obejmuje podsumowanie działalności Rady, Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w roku 
2021, w szczególności realizację zadań ustawowych, polityk, programów i strategii oraz 
uchwał Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w roku 2021 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 2021 
rok. 

Zarząd Powiatu zapewniał także bieżący nadzór na opracowaniem  i przedłożeniem 
Radzie Powiatu w 2021 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 2021. 

Zarząd Powiatu w roku 2021 odbył  51 posiedzenia w trakcie których podjął  259 
uchwał. Zarząd otrzymał  do realizacji 110 uchwał podjętych przez rade Powiatu 
Ciechanowskiego. 

Działalność Zarządu Powiatu w 2021 roku, podobnie jak w latach ubiegłych 
prowadzona była przy pomocy Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych 
powiatu. 

Zarząd Powiatu w 2021 roku sprawował bieżący nadzór nad realizacją planów 
finansowych przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu oraz prowadził 
dyscyplinującą politykę w gospodarce finansowej powiatu. 

Informacje zawarte w raporcie zostały przedstawione w układzie zadaniowym 
wynikającym z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ze 
wskazaniem jednostek realizujących wymienione zadania. 

Wyrażamy nadzieję, że stanowi on miarodajne, rzetelne i możliwie wyczerpujące źródło 
wiedzy o zmianach we wszystkich obszarach życia naszego powiatu. Chociaż miniony rok 
zostanie zapamiętany przede wszystkim jako kolejny rok pandemii, to  i w tak  trudnym dla 
wszystkich czasie udało się zrealizować szereg zadań, które będą służyć  społeczności 
lokalnej Powiatu Ciechanowskiego. Treści zamieszczone  w tym dokumencie obrazują 
również to, jak dużą dynamiką cechuje się dziś życie samorządowe i jak wiele 
zróżnicowanych czynników je kształtuje.  

Przedkładany Raport o stanie powiatu stanowi syntetyczną informację dla Rady oraz 
mieszkańców o działaniach podejmowanych w powyższym zakresie przez cały 2021 rok. 
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II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU 

Powiat Ciechanowski jest położony w subregionie ciechanowskim, na północno-
zachodnim Mazowszu, pod względem obszarowym zalicza się do powiatów średnich 
zarówno w regionie, jak i w skali całego kraju. W granicach administracyjnych powiatu, 
który zajmuje obszar 105,9 tys. ha tj. 3,0 % powierzchni województwa mazowieckiego 
znajduje się miasto Ciechanów, gmina miejsko-wiejska Glinojeck oraz 7 gmin wiejskich 
(Ciechanów, Gołymin, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra, Regimin i Sońsk). 

 
 

 
 
Liczba ludności  w Powiecie Ciechanowskim wynosi  89 423, w  tym mężczyzn – 
43 989 i kobiet – 45 434. Dominuje ludność miejska, w miastach zamieszkuje 47 146  
mieszkańców. Gęstość zaludnienia powiatu wynosi 84 mieszkańców w przeliczeniu na 
1 km2. 

Na terenie Powiatu Ciechanowskiego nie ma uciążliwego przemysłu. Podstawą 
gospodarki jest rolnictwo z wysokiej klasy glebami. Pejzaż jest w zasadzie równinny, 
z niewielkimi wzniesieniami i obniżeniami terenu – taki typowo mazowiecki,                        
z pojawiającymi się często wierzbami. Duża jest aktywność społeczna mieszkańców, 
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zwłaszcza licznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kół Gospodyń 
Wiejskich. Organizacje są animatorami życia społeczno–kulturalnego w swoich 
środowiskach oraz skutecznie pielęgnują tradycje regionu. Każda z gmin ma jednak 
przede wszystkim cechy indywidualne, ukształtowanie terenu, krajobrazy, własne 
uwarunkowania i doświadczenia, zabytki, wydarzenia. 

Teren Powiatu Ciechanowskiego położony jest w korzystnej relacji 
przestrzennej do krajowego systemu komunikacji drogowej i kolejowej. Dobre 
powiązania komunikacyjne zapewniają przebiegające przez powiat: magistrala 
kolejowa E-65 (Warszawa-Gdańsk); trzy drogi krajowe 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. 

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. 
Teren Powiatu Ciechanowskiego należy do tzw. Krainy Wielkich Dolin – dzielnicy 
środkowej o dość korzystnych warunkach. Leży w obrębie jednostki tektonicznej 
zwanej wzniesieniami mazowiecko-suwalskimi. Prekambryjskie podłoże krystaliczne 
pokrywają młodsze osady różnych okresów trzeciorzędowych o bardzo urozmaiconej 
rzeźbie podłoża. W ujęciu hydrograficznym obszar powiatu należy do dorzecza Wisły. 
Ponad 96 powierzchni powiatu leży w zlewni Wkry, będącej dopływem Narwi. 
Głównymi rzekami na terenie powiatu są: Wkra, Łydynia, Sona Wschodnia i Sona 
Zachodnia 

Sama stolica powiatu jest położona nad malowniczą rzeką Łydynią, wijącą się 
wśród bagien i łąk u podnóża Farskiej Góry. Tam też został utworzony Zespół 
Krajobrazowo-Przyrodniczy „Dolina Rzeki Łydyni”. 

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. 
 W kilku gminach na terenie powiatu istnieją gminne instytucje kultury (M-GOK lub 
GOK). Zadania samorządu powiatowego w zakresie kultury realizuje Powiatowe 
Centrum Kultury i Sztuki im.  M. Konopnickiej w Ciechanowie oraz Powiatowa 
Biblioteka Publiczna. 
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III.  INFORMACJE   FINANSOWE 
 

Budżet pierwotny Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok został uchwalony                     
w dniu 28 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr VI/27/201/2020 Rady Powiatu 
Ciechanowskiego i zakładał: 

 
1. dochody budżetu powiatu w kwocie  –  122.388.402,57 zł, w tym: 

 
    1) dochody bieżące w kwocie       116.070.252,34 zł. 
    2) dochody majątkowe w kwocie         6.318.150,23 zł. 
 
2. wydatki budżetu powiatu w kwocie – 129.312.945,57 zł, w tym: 
 
    1) wydatki bieżące w kwocie             111.610.797,34 zł. 
    2) wydatki majątkowe w kwocie           17.702.148,23 zł. 
 
3. deficyt budżetowy      -   6.924.543,00 zł. 
4. przychody budżetu powiatu w wysokości      - 10.830.000,00 zł.      
    (kredyt bankowy) 
 
5. rozchody z tytułu spłaty wcześniej 
    zaciągniętych kredytów    -   3.905.457,00 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 15 razy, a 19 razy 
wprowadzono zmiany uchwałami Zarządu Powiatu.  
 Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan budżetu powiatu uległ zmianie i wynosił: 
1. dochody budżetu ogółem 130.755.264,59 zł, w tym: 

     1) dochody bieżące    - 122.513.938,36 zł. 
     2) dochody majątkowe   -              8.241.326,23 zł. 
 
2. wydatki budżetu ogółem   -         139.127.691,79 zł, w tym: 
      1) wydatki bieżące   -  118.835.863,62 zł. 
      2) wydatki majątkowe   -             20.291.828,17zł. 
 
3. deficyt     -      8.372.427,20 zł. 
4. przychody     -    12.277.884,20 zł. 
    kredyt bankowy    -   10.400.000,00 zł. 
    wolne środki    -              1.877.884,20 zł. 
5. rozchody z tytułu spłaty wcześniej  
    zaciągniętych kredytów   -     3.905.457,00 zł. 
 
     Wprowadzone zmiany w 2021 roku zwiększyły budżet po stronie dochodów                 
o kwotę 8.366.862,02 zł tj. 6,84 %, i  zwiększyły budżet po stronie  wydatków o kwotę  
9.814.746,22 zł. tj. 7,59 %. 

W podziale na kategorie dochodów i wydatków zmiany te wyglądały 
następująco: 
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- dochody bieżące    plus         6.443.686,02 zł. 
- dochody majątkowe   plus         1.923.176,00 zł. 
- wydatki bieżące    plus         7.225.066,28 zł. 
- wydatki majątkowe   plus         2.589.679,94 zł. 
 
 Za 2021 rok budżet Powiatu Ciechanowskiego wykonany został po stronie 
dochodów w wysokości 135.511.935,65 zł w stosunku do planu 130.755.264,59 zł tj. 
103,64 %, a po stronie wydatków 133.450.436,98 zł w stosunku do planu  
139.127.691,79 zł tj. 95,92 %. 
 Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonano następująco: 
- bieżące   -   101,58 %, 
- majątkowe  -   134,29 %.  
 Wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonano: 
- bieżące  w  96,23 %, 
- majątkowe w  94,10 %.  
 Podkreślić należy,  ze realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała 
zgodnie z uchwalonym budżetem. Wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 
134,24% planu wynika z otrzymania przez powiat w 2021 roku środków                                 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na realizację zadań w  2022 
roku. 
 Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował ewentualne zagrożenia i dokonywał 
stosownych zmian zgodnie z obowiązującym prawem finansowym.  

Zestawienie wykonania dochodów  budżetu powiatu według źródeł 
finansowania przedstawia tabela.        
         zł 
Lp. Źródło dochodu Uchwalony 

budżet na 2021 
rok po zmianach 

Wykonanie na 
dzień 
31.12.2021 

% 
(4: 3) 

1 2 3 4 5 

I. DOCHODY BIEŻĄCE 122.513.938,36 124.444.744,80 101,58 
1. Udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych 
22.553.076,00 24.412.182,00 108,24 

2. Udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych 

782.848,00 848.343,68 108,37 

3. Planowane subwencje , z tego: 59.270.626,00 59.270.626,00 100,00 
 część oświatowa subwencji ogólnej 43.529.941,00 43.529.941,00 100,00 
 część wyrównawcza subwencji 

ogólnej 
10.383.554,00 10.383.554,00 100,00 

 uzupełnienie subwencji ogólnej 3.362.853,00 3.362.853,00 100,00 
 część równoważąca subwencji 

ogólnej 
1.994.278,00 1.994.278,00 100,00 

4. Dotacje celowe ogółem 
z tego: 

15.869.916,97 15.693.762,15 98,89 

 dotacje celowa otrzymane z budżetu 
państwa na realizację  zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej zleconych ustawami 
realizowane przez powiat 

13.668.194,97 13.654.236,50 99,89 
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 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat na 
podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej 

348.200,00 188.731,55 54,20 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację bieżących 
zadań własnych powiatu (głównie dla 
DPS) 

1.853.522,00 1.850.794,10 99,85 

5. Środki z Agencji Modernizacji i 
Restrukturyzacji Rolnictwa – 
ekwiwalenty dla rolników za 
prowadzenie upraw leśnych 

170.278,92 170.278,92 100,00 

6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem 
COVID-19 (środki dla Domów 
Pomocy Społecznej) 

190.696,78 190.696,78 100,00 

7. Dotacje z tytułu porozumień                   
z tego: 

409.049,00 408.577,41 99,88 

 środki z tytułu zawartych porozumień 
z innymi powiatami za umieszczenie 
dzieci w Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej Socjalizacyjnej w 
Gołotczyźnie 

46.362,00 46.361,34 100,00 

 porozumień z innymi powiatami za 
umieszczenie dzieci w rodzinach 
zastępczych na terenie Powiatu 
Ciechanowskiego 

354.352,00 353.881,07 99,87 

 porozumień z innymi powiatami za 
udzielanie porad psychologiczno- 
pedagogicznych 

8.335,00 8.335,00 100,00 

8. Środki otrzymane z państwowych 
funduszy celowych na realizację 
zadań bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych (umowa z 
Lasami Państwowymi, wykonanie 
uproszczonego planu urządzania 
lasu) 

58.179,20 47.427,03 81,52 

9. Dochody własne ogółem, w tym 
między innymi: 

20.504.703,42 20.726.002,05 101,08 

 opłata komunikacyjna i wpływy z 
opłat  za wydanie prawa jazdy 

2.250.000,00 2.318.592,00 103,05 

 opłaty od pensjonariuszy DPS 12.846.922,00 12.835.427,52 99,91 
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) 

371.906,35 369.238,28 99,28 
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11. Dotacje na projekty 2.332.657,72 2.307.610,50 98,93 
 Kształcenie zawodowe kluczem do 

sukcesu  projekt realizuje Zespół 
Szkół Nr 2 w Ciechanowie) 

210.120,52 200.413,82 95,38 

 Kompetencje kluczowe gwarancją 
sukcesu (projekt realizuje Zespół 
Szkół Nr 2 w Ciechanowie) 

95.962,50 92.149,31 96,03 

 BEM w Ciechanowie szkołą 
przyszłości (projekt realizuje Zespół 
Szkół Nr 1 w Ciechanowie) 

470.739,00 470.739,00 100,00 

 Zawodowiec z klasą (projekt realizuje 
Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie) 

213.783,00 213.783,00 100,00 

 Kompetencje kluczowe drogą do 
sukcesu (projekt realizuje Liceum 
Ogólnokształcące w Ciechanowie) 

328.297,50 316.770,17 96,49 

 Budujemy kadrę przyszłości (projekt 
realizuję Zespół Szkół Technicznych 
Centrum Kształcenia Ustawicznego) 

931.208,66 931.208,66 100,00 

 Wsparcie dla Mazowsza (projekt 
realizuje Dom Pomocy Społecznej 
„Kombatant” i Dom Pomocy 
Społecznej przy ul. Kruczej  w 
Ciechanowie) 

38.884,92 38.884,92 100,00 

 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) 

43.661,62 43.661,62 100,00 

II DOCHODY MAJĄTKOWE 8.241.326,23 11.067.190,85 134,29 
1 Zawarte porozumienia z gminami na 

dofinansowanie inwestycji drogowych 
921.100,00 921.100,00 

 
100,00 

2 Dotacje celowe otrzymane z 
samorządu województwa na 
inwestycje drogowe 

250.000,00 250.000,00 100,00 

3 Dotacja celowa z budżetu 
Województwa Mazowieckiego z 
przeznaczeniem na zadanie pn. 
„Budowa ścieżki rowerowej 
Ciechanów – Gołotczyzna wraz z 
parkiem rekreacyjno – poznawczym” 
w ramach Instrumentu wsparcia 
zadań ważnych dla równomiernego 
rozwoju województwa 
mazowieckiego 

2.093.714,00 2.093.714,00 100,00 

4 Środki z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg 

2.724.347,23 5.550.212,23 203,73 

5 Dotacja celowa z budżetu 
Województwa Mazowieckiego z 
przeznaczeniem na zadanie pn. 

200.000,00 200.000,00 100,00 
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Przebudowa boiska wielofunkcyjnego 
przy Zespole Szkół Technicznych 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Ciechanowie 

6 Dotacja otrzymana z państwowych 
funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych  
(dotyczy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Ciechanowie) 

69.894,00 69.894,00 100,00 

7 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych oraz odszkodowań za 
grunty 

1.982.182,00 1.982.181,89 100,00 

8 Wpływy z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym 
w prawo własności 

89,00 88,73 99,70 

 Ogółem: 130.755.264,59 135.511.935,65 103,64 
 

Z powyższego zestawienia wynika, że niezmiennie głównymi źródłami 
dochodów budżetu powiatu są: subwencje (oświatowa, wyrównawcza, 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. 

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dotacja na realizację 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu               
w kwocie 15.693.762,15 zł stanowiła 12,61% łącznych dochodów bieżących powiatu 
wykonanych w 2021 roku. Dochody własne, zrealizowane w kwocie 20.726.002,05 zł, 
stanowiły 16,65% wykonanych dochodów bieżących. Otrzymane subwencje                    
w kwocie 55.316.144,00 zł stanowiły 47,63% wykonanych dochodów bieżących. 
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych                    
w kwocie 25.260.525,68 zł stanowiły 20,30% dochodów bieżących. Środki w kwocie 
3.493.828,92 zł pozyskane z zewnątrz na realizację zadań powiatowych stanowiły              
w realizacji dochodów bieżących powiatu 2,81% (dot. zawartych porozumień                       
z innymi powiatami, dotacji na realizację projektów, środków z Funduszu Pracy, 
środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz środków                          
z Państwowych funduszy celowych – Lasy Państwowe). 

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 11.067.190,85 zł, tj. 134,29% 
planowanych dochodów, a dotyczyły one środków w ramach zawartych porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowy dróg powiatowych, 
dotacji z państwowych funduszy celowych (KP PSP w Ciechanowie) oraz środków                   
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5.550.212,23 zł. Ponadto, w 2021 roku do 
budżetu powiatu wpłynęły dochody ze sprzedaży mienia oraz odszkodowanie za 
wywłaszczone grunty w kwocie 1.982.181,89 zł. 
 Wykonanie wydatków przez powiat ciechanowski  w 2021 roku w podziale na 
wydatki bieżące (z uwzględnieniem grup wydatków) i majątkowe  przedstawia się 
następująco: 
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 2021 rok  
Wyszczególnienie 

Plan po zmianach Wykonanie 
% 
3:4 

1 2 3 4 
Wydatki ogółem 139.127.691,79 133.450.436,98 95,92 
Wydatki bieżące 118.835.863,62 114.355.349,08 96,23 
z tego :    
1. wynagrodzenia   i składki  
    od  nich naliczane            77.059.950,90 

76.310.845,73 99,03 

2.wydatki związane   z realizacją  
   zadań    statutowych  
   jednostek    budżetowych 

24.202.175,62 22.048.479,06 91,10 

3.dotacje  i porozumienia na  
   zadania bieżące 

9.828.245,00 9.221.016,41 93,82 

4. świadczenia na     rzecz osób  
    fizycznych 

3.619.466,92 3.529.639,91 97,52 

5.wydatki na   programy  
  finansowane z   udziałem  
  środków o  których mowa w art. 
  5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

3.469.338,12 2.865.865,23 82,61 

6.wydatki na   obsługę długu 656.687,06 379.502,74 57,79 
Wydatki majątkowe 20.291.828,17 19.095.087,90 94,10 
w tym: programy finansowane  
z udziałem środków o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

346,94 0 0 

 

Największy odsetek w wykonaniu wydatków budżetu Powiatu Ciechanowskiego 
za 2021rok stanową wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki 
wychowawczej łącznie 50.986.617,06 zł, tj. 38,21% ogółu wydatków, następnie pomoc 
społeczna, rodzina i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia łącznie 31.766.936,18 
zł, tj. 23,80%. Pozostałe wydatki dotyczące bezpieczeństwa, transportu,  administracji 
publicznej, obsługi długu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią kwotę 
50.696.883,74 zł, tj. 37,99%. 

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VI/43/316/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego 
z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wprowadzono wydatki 
niewygasające w kwocie 2.673.471,95,00 zł, które dotyczą zadań inwestycyjnych.  
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz 
realizacji przedstawia poniższa tabela. 

termin 

  
     

Lp Nazwa 
jednostki 

Wyszczególnienie zadania Kwota                   
w  zł. 

Termin 
realizacji 

1. Starostwo 
Powiatowe w 
Ciechanowie 

Infrastruktura towarzysząca ścieżki 
rowerowej Ciechanów - Gołotczyzna w 
ramach zadania inwestycyjnego pn. 
"Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów - 
Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - 
poznawczym" 

99 000,01 30.06.2022r
. 
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2. Starostwo 
Powiatowe w 
Ciechanowie 

Realizacja zadania pn. "Budowa Centrum 
Administracyjnego w Ciechanowie na 
potrzeby jednostek organizacyjnych 
Województwa Mazowieckiego oraz 
Powiatu Ciechanowskiego" - Budowa 
nowoczesnego Centrum 
Administracyjnego w Ciechanowie 

586 474,97 30.06.2022r
. 

3. Starostwo 
Powiatowe w 
Ciechanowie 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego 
nad zadaniem inwestycyjnym pn. 
"Budowa Centrum Administracyjnego w 
Ciechanowie na potrzeby jednostek 
organizacyjnych Województwa 
Mazowieckiego oraz Powiatu 
Ciechanowskiego" - Budowa 
nowoczesnego Centrum 
Administracyjnego w Ciechanowie 

6 707,22 30.06.2022r
. 

4. Starostwo 
Powiatowe w 
Ciechanowie 

Prowadzenie ratowniczych badań 
archeologicznych wraz z opracowaniem 
ich wyników dla zadania inwestycyjnego 
pn. "Budowa Centrum Administracyjnego 
w Ciechanowie na potrzeby jednostek 
organizacyjnych Województwa 
Mazowieckiego oraz Powiatu 
Ciechanowskiego" - Budowa 
nowoczesnego Centrum 
Administracyjnego w Ciechanowie 

7 166,25 30.06.2022r
. 

5. Starostwo 
Powiatowe w 
Ciechanowie 

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. 
"Budowa Powiatowego Centrum Opieki 
Wytchnieniowej" - Wsparcie rodzin i 
opiekunów osób starszych i 
niepełnosprawnych 

1 205 
400,00 

30.06.2022r
. 

6. Starostwo 
Powiatowe w 
Ciechanowie 

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. 
"Budowa Powiatowego Domu Dzieci w 
Ciechanowie - Nowoczesna placówka 
opieki dla najmłodszych" 

575 700,98 30.06.2022r
. 

7. Starostwo 
Powiatowe w 
Ciechanowie 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego 
nad zadaniem inwestycyjnym pn. 
"Budowa Powiatowego Domu Dzieci w 
Ciechanowie - Nowoczesna placówka 
opieki dla najmłodszych" 

22 052,52 30.06.2022r
. 

8. Starostwo 
Powiatowe w 
Ciechanowie 

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. 
"Adaptacja parteru budynku przy ul. 
Warszawskiej 34 w celu utworzenia Klubu 
Polonia" 

170 970,00 30.06.2022r
. 

  O G Ó Ł E M 2.673.471,
95 

 

 
Natomiast zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 19.095.087,90 zł na planowane 

w kwocie 20.291.828,17 zł tj. 94,10 % planu, dotyczyły niżej wymienionych zadań. 
 
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego  Planowane 

nakłady  
na 2021 rok 
w zł. 

Poniesione 
wydatki  
w 2021 roku  
 w zł. 
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I. Zadnia zapisane w wykazie inwestycji 
jednorocznych, z tego: 

4.882.337,00 4.334.127,24 

1. Drogi, chodniki – budowa i modernizacja, z tego: 1.248.347,00 1.119.802,13 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1239W od ul. 

Willowej w Kargoszynie do mostu na rzece Łydynia 
w m. Kargoszyn 

 464.199,74 

 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 
drogi powiatowej nr 1228W przejście przez m. 
Ruszkowo 

 18.450,00 

 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 
drogi powiatowej nr 1223W w zakresie budowy 
chodnika na odcinku od ul. Ciechanowskiej do drogi 
gminnej nr 120395W w m. Strusin 

 18.450,00 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo 
– Kałęczyn od km 0+000,00 do km 1+1200,00 

 611.383,89 

 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 
drogi powiatowej nr 1203W od drogi wojewódzkiej 
nr 616 do m. Przywilcz 

 7.318,50 

2. Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym  JNI-
3000295 nad Ciekiem Bez Nazwy wraz z drogami 
dojazdowymi oraz remont mostu o numerze 
ewidencyjnym JNI-3000294 nad rzeką Soną w 
miejscowości Sońsk w ciągu drogi powiatowej nr 
2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów – 
opracowanie dokumentacji 

86.100,00 86.100,00 

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów 
– Opinogóra – Długołęka – Zielona na odcinku od 
km 6+500,00 do km 7+180,00 

990.750,00 989.827,62 

4. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy 
ul. 17 Stycznia 7 

300.000,00 900,00 

5. Wykonanie okablowania do oświetlenia 
zewnętrznego parkingu z tyłu budynku Starostwa 
Powiatowego 

20.000,00 18.653,10 

6. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 
Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema  
w Ciechanowie 

449.000,00 448.941,14 

7. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 
Szkół Technicznych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego   
w Ciechanowie 

565.000,00 560.806,85 

8. Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 
2 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych 

80.000,00 0,00 

9. Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz 
z niezbędną instalacją- Etap II 

80.000,00 73.554,00 

10. Adaptacja parteru budynku przy ul. Warszawskiej 
34 w celu utworzenia Klubu Polonia 

200.000,00 172.870,00 

11. Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu 
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w 
Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie 
niezbędnych instalacji i robót budowlanych 
 – Etap I 

551.000,00 550.732,10 

12. Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu 
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w 

290.000,00 289.800,30 
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Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie 
niezbędnych instalacji i robót budowlanych 
 – Etap II 

13. Dostosowanie wewnętrznej instalacji wentylacyjnej 
obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w 
Ciechanowie do funkcjonowania w standardach 
zagrożeń epidemicznych 

22.140,00 22.140,00 

II. Zadania zapisane w Wykazie Przedsięwzięć do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, z tego: 

14.531.347,17 14.071.899,04 

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

690.000,00 637.869,35 

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

6.000.000,00 5.903.235,34 

3. Budowa Powiatowego Centrum Opieki 
Wytchnieniowej – Wsparcie rodzin i opiekunów 
osób starszych i niepełnosprawnych 

1.525.000,00 1.305.400,00 

4. Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie 
– Nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych 

1.195.000,00 1.177.570,76 

5. Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy 400.000,00 390.459,81 
6. Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i 

Kownaty Żędowe w powiecie ciechanowskim 
380.000,00 377.997,00 

7. Ośrodek Felinoterapii jako element „Powiatowego 
Programu Zdrowia Psychicznego” 

150.000,00 149.900,00 

8. 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 

4.126.000,23 4.115.696,95 

9. Opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla 
młodzieży ze szkól ponadpodstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat 
Ciechanowski 

65.000,00 13.769,83 

10. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 
aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w 
zakresie e-administracji i geoinformacji 

346,94 0,00 

III. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

663.144,00 474.061,62 

1. Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu 
dróg (kosiarka na wysięgniku i samochód) 

164.000,00 161.492,58 

2. Zakup ciągnika wraz z częścią osprzętu służącego 
do zimowego i letniego utrzymania ciągów pieszo - 
rowerowych 

127.000,00 126.688,50 

3. Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 
Wydziału Geodezji (serwer i kopiarka) 

51.900,00 47.096,70 

4. Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego 55.350,00 53.896,14 
5. Zakup „Witaczy” 120.000,00 0,00 
6. Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Centrum 

Usług Wspólnych (zakup urządzenia 
wielofunkcyjnego) 

15.000,00 14.993,70 
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7. Zakup ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego 
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Ciechanowie 

69.894,00 69.894,00 

8. Zakup samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach 
inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 
Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. 
Krucza 32 

60.000,00 0,00 

VI. Pozostałe wydatki majątkowe 215.000,00 215.000,00 
1. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Ciechanowie 

150.000,00 150.000,00 

2. Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego 
samochodu kwatermistrzowskiego (SCKw) dla 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Ciechanowie 

25.000,00 25.000,00 

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych (zakup aparatu tlenoterapii i 
wentylacji wysokoprzepływowej dla 
Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie) 

40.000,00 40.000,00 

RAZEM 20.291.828,17 19.095.087,90  
 
Podsumowując wykonanie budżetu Powiatu Ciechanowskiego za 2021 rok, należy 

stwierdzić, że: 
 w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

wydatkowano 13.654.236,50 zł; 
 w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej wydatkowano 188.731,55 zł; 

 w ramach dotacji celowej na zadania własne bieżące powiatu wydatkowano 
1.850.794,10 zł; 

 w ramach zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu 
terytorialnego różnego szczebla wydatkowano 408.577,41 zł; 

 w ramach zawartych umów z rolnikami na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie  
upraw leśnych (Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa) 
wydatkowano 170.278,92 zł; 

 w ramach dotacji na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych 
wydatkowano 2.307.610,50 zł; 

 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 
wydatkowano 190.696,78 zł; 

 w ramach środków 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) wydatkowano 369.238,28 zł; 

 w ramach środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na 
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (umowa                 
z Lasami Państwowymi, wykonanie uproszczonego planu urządzania lasów) 
wydatkowano 47.427,03 zł; 
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 w ramach zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu 
terytorialnego różnego szczebla na wydatki majątkowe wydatkowano  
3.464.814 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 2021 dochody zrealizowano w kwocie 
135.511.935,65 zł, a wydatki w kwocie 133.450.436,98 zł, w związku z czym budżet 
powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 2.061.498,67 zł, na planowany deficyt 
8.372.427,20 zł.  

Zobowiązania jakimi zamknął się powiat ciechanowski za 2021 rok wyniosły 
6.184.883,83 zł. W większości dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
i pochodnych od wynagrodzeń oraz  podatku dochodowego od osób fizycznych                 
tj. 5.635.238,52 zł. Terminy realizacji tych zobowiązań określają przepisy szczególne.  

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków bieżących, niezbędnych do 
zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek wyniosły  346.033,53 zł. Dotyczyły 
głównie zobowiązań (za ogrzewanie i energię elektryczną oraz zakupu leków                      
i  środków żywności DPS „Kombatant”, zakup materiałów i wyposażenia DPS 
„Kombatant”)  z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu 2022, a zostały zgodnie                  
z ustawą o rachunkowości  zaliczone w koszty roku 2021. 

Ponadto wystąpiły zobowiązania z tytułu składki zdrowotnej za bezrobotnych bez 
prawa do zasiłku w kwocie 203.611,78 zł (tego typu wydatki w całości finansowe są      
z Budżetu Państwa, a realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie). 

Zapłaty dokonano zgodnie z terminami płatności faktur w miesiącu styczniu 2022r. 
po zapewnieniu środków na ich  zapłatę w budżecie roku 2022. 

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 Budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na rok 2021  
Nr VI/27/201/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku. 
 W 2021 roku Zarząd Powiatu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi 
dokonał należnych spłat rat w kwocie 3.905.457,00 zł, które dotyczyły: 

 Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 14/1357 –  1.465.457,00 zł; 
 Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 15/1927 –     500.000,00 zł; 
 Kredyt Bank Polski Kasa Opieki S.A Warszawa 

Nr 22490337/13/2011    -    1.840.000,00 zł; 
 Kredyt Bank Spółdzielczy w Płońsku Nr 14/18/1897-     100.000,00 zł; 
 Kredyt Bank Spółdzielczy w Łochowie Nr 2/82686- 

30001/21/S/WZP.273.12.2021     -        0,00 zł. 
Zadłużenie Powiatu na koniec 2021 roku wyniosło 38.043.934,00 zł. 

W Powiecie Ciechanowskim łączne spłaty rat kredytów wraz z należnymi 
odsetkami w roku 2021 stanowiły 3,28% planowanych dochodów. 
 Uchwałą Nr VI/43/314/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 
2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej określono ostateczne 
limity wydatków na wieloletnie programy w latach 2016 – 2024 dla powiatu 
ciechanowskiego. 

Stopień zaawansowania realizacji programów  wieloletnich  (zmiany zostały  
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wprowadzone dwunastoma uchwałami   Rady Powiatu Ciechanowskiego) przedstawia 
poniższa tabela. 
 
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. 

 
Nazwa zadania  Okres 

realizacji 
Planowane  
łączne 
koszty 
finansowe 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 
Wydatki bieżące     
„BEM” w 
Ciechanowie szkoła 
przyszłości – 
doskonalenie 
zawodowe uczniów 

2019- 
2022 

1.743.897,80 1.371.399,16 tj. 
78,64 

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

Kształcenie 
zawodowe kluczem 
do sukcesu 

2019- 
2021 

899.833,02 859.261,77 
tj. 95,49 % 

Projekt zrealizowany 
został 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 

942.035,00 929.377,55 
tj. 98,66 % 

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

Kompetencje 
kluczowe drogą do 
sukcesu – realizacja 
zajęć rozwijających 
kompetencje i 
uzdolnienia uczniów 
oraz doposażenie 
pracowni 
przedmiotowych 

2019- 
2021 

946.535,00 935.007,67 tj. 
98,78 % 

Projekt zrealizowany 
został zgodnie 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 

319.447,90 150.822,14 tj. 
47,21 % 

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

Mobilność szansą na 
rozwój zawodowy 
uczniów Zespołu 

2019 -
2021 

637.886,00 589.885,41 tj. 
92,48 % 

Projekt realizowany 
jest przez Zespół 
Szkół Nr 3  w 
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Szkół Nr 3 w 
Ciechanowie – 
podniesienie poziomu 
nauczania uczniów 

Ciechanowie, z 
uwagi na COVID -19 
realizacja projektu 
została przedłużona 
na rok następny. 

Zawodowiec z klasą 
– kształcenie i rozwój 
dzieci i młodzieży 

2020-
2022 

853.133,00 67.745.29 tj. 
7,94% 

Projekt realizowany 
jest przez Zespół 
Szkół Nr 2 w 
Ciechanowie, został 
wprowadzony do planu 
w listopadzie2020 r., z 
uwagi na COVID-19 
realizacja projektu w 
roku sprawozdawczym 
była ograniczona.  

Budujemy kadrę 
przyszłości – 
podniesienie 
kwalifikacji 
zawodowych uczniów 
i nauczycieli zawodu 

201-2022 1.217.749,92 653.268,96 tj. 
53,65 % 

Projekt realizowany 
jest przez Zespół 
Szkół Technicznych  
w Ciechanowie, 
 

 
 

Nazwa zadania  Okres 
realizacji 

Planowane  
łączne 
koszty 
finansowe 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 
Wydatki majątkowe     
Regionalne 
partnerstwo 
samorządów 
Mazowsza dla 
aktywizacji 
społeczeństwa 
informacyjnego w 
zakresie e-
administracji i 
geoinformacji – 
Uruchomienie 
elektronicznych usług 
na poziomie 3 i 4 
oraz podniesienie 
sprawności urzędów 
w zakresie 
świadczenia 
elektronicznych usług 

2016- 
2022 

243.765,19 216.251,90 zł tj. 
88,71% 

Projekt realizowany 
zgodnie z 
harmonogramem 
przez Starostwo 
Powiatowe w 
Ciechanowie.  

 
Na projekty realizowane z udziałem środków unijnych w roku  2021 Powiat 

Ciechanowski wydatkował kwotę 2.783.318,69 zł (dział 801 – Oświata                                   
i wychowanie). 

Realizacja projektów przebiega w większości zgodnie z harmonogramem                       
i zawartymi umowami. 
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Zaawansowanie realizacji programów, projektów lub zadań pozostałych - 
bieżących  i majątkowych  przedstawia poniższe zestawienie: 
 
Nazwa zadania  Okres 

realizacji 
Planowane  
łączne 
koszty 
finansowe 

Stopień 
zaawansowani
a    realizacji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 
Wydatki bieżące     
„Wczesne 
wspomaganie 
rozwoju dziecka i 
jego rodziny”- 
Kompleksowe 
wsparcie dla rodzin 

2017-
2021 

1.086.120,00 715.638,37  zł 
tj. 65,89 % 

Projekt 
realizowany  jest 
przez  Specjalny 
Ośrodek Szkolno 
- Wychowawczy  
w Ciechanowie, 
niskie wykonanie 
w roku 2021 
wynika z 
niemożności 
bezpośredniego 
kontaktu ucznia  
i nauczyciela 
(epidemia 
COVID-19)  

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

2016-
2021 

2.921.746,40 2.853.055,78 zł 
 tj. 97,65% 

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

Świadczenie usług 
telekomunikacyjnych 
dla Starostwa 
Powiatowego w 
Ciechanowie 

2019- 
2021 

26.067,00 23.897,29 zł tj. 
91,68% 

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

Serwis techniczny dla 
systemu EZD na lata 
2021-2023 – 
Zapewnienie serwisu 
technicznego 
systemu EZD oraz 
portalu 
www.wrotamazowsza
.pl 

2021 -
2023 

17.500,00 4.000,00 zł tj. 
22,86% 

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

Udzielenie 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenie 
nieodpłatnego 
poradnictwa 

2020-
2022 

792.000,00 523.955,05 zł 
tj. 66,16% 

Zadanie 
realizowane jest 
zgodnie z 
zawartymi 
umowami  przez 
Starostwo 
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obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej 

Powiatowe  w 
Ciechanowie 

Sukcesywne 
wykonanie i dostawa 
tablic rejestracyjnych, 
w tym stałych i 
tymczasowych, a 
także odbiór oraz 
kasacja tablic 
rejestracyjnych z 
użytku 

2021-
2022 

200.000,00 38.948,51 zł tj. 
19,47% 

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

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

2019- 
2023 

8.975.549,00 1.063.418,35 zł 
tj. 11,85% 

Zadanie to 
realizowane jest 
przez Starostwo 
Powiatowe w 
Ciechanowie 

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

2019-
2022 

9.830.000,00 6.034.521,34 zł 
tj. 61,39% 

Zadanie to 
realizowane jest 
przez Starostwo 
Powiatowe w 
Ciechanowie 

Budowa 
Powiatowego 
Centrum Opieki 
Wytchnieniowej 

2020-
2023 

3.300.000,00 
 

1.312.780,00 zł 
tj. 39,78% 

Zadanie to 
realizowane jest 
przez Starostwo 
Powiatowe w 
Ciechanowie 

Budowa 
Powiatowego Domu 
Dzieci w 
Ciechanowie 

2020-
2022 

1.890.000,00 1.184.950,76 zł 
tj. 62,70% 

Zadanie to 
realizowane jest 
przez Starostwo 
Powiatowe w 
Ciechanowie 

Drogi, chodniki – 
dokumentacje, 
opinie, ekspertyzy  

2020-
2022 

660.000,00 390.459,81 zł tj. 
59,16% 

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 1.217.041,40 zł 
tj. 93,62% 

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

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

2020-
2021 

155.000,00 151.180,60 zł tj. 
97,54% 

Zadanie to 
realizowane 
zostało przez 
Starostwo 
Powiatowe w  
Ciechanowie, 
zgodnie z 
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 4.115.696,95 zł 
tj. 99,75% 

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

Opracowanie 
aplikacji mobilnej 
dedykowanej dla 
młodzieży ze szkół 
ponadpodstawowych, 
dla których organem 
prowadzącym jest 
Powiat Ciechanowski 

2021-
2022 

200.000,00 13.769,83 zł tj. 
6,88% 

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 2021 roku w Wydziale zatrudnionych było 11 pracowników, 

a na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnionych jest 12 pracowników. 
  
IV. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW I STRATEGII 

W 2021 roku w Powiecie Ciechanowskim obowiązywały następujące strategie                    
i programy:  

 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 2021 – 2023;                                      
  Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego  
      i  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu Ciechanowskiego na lata  
      2020-2023;  
 Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022;  
 Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie  

      Ciechanowskim  na lata 2017-2025; 
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 Program Ochrony Środowiska  dla gminy Gołymin Ośrodek na lata 2021 – 2024; 
 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 2021 rok. 

 
1. 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 2021 był piątym, 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 miejsca. 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 
2021 r. w obu domach przebywało 272  mieszkańców (DPS „Kombatant” 88 osób, 
DPS ul. Krucza 184 mieszkańców). Po raz kolejny w obu domach pomocy społecznej 
były wolne miejsca. Wynikało to przede wszystkim z sytuacji epidemicznej w kraju, 
która spowodowała zwiększenie liczby zgonów, zmniejszenie zainteresowania 
umieszczaniem osób w DPS oraz narzuciła konieczność stosowania większego 
reżimu sanitarnego przez DPS-y. Należy podkreślić, że mieszkańcom przebywającym 
w naszych domach  została zapewniona całodobowa opieka, ponieważ ze względu 
na ich wiek, chorobę i niepełnosprawność - 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.  Od stycznia do 
grudnia 2021 r. w obu domach umieszczono 41 osób. 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. 
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2. 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 2016r.  

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 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 22 osoby doznające przemocy skorzystało 
ze świadczonych usług; 

6) udzielanie pomocy i wsparcia  osobom doznającym przemocy w rodzinie  
zmuszonym do opuszczenia miejsca zamieszkania. W 2021 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. Nawiązano również współpracę w Prezydentem Miasta Ostrołęka  
w zakresie ewentualnego zlecenia tego zadania temu samorządowi w latach 
następnych; 

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 2021 r. pomoc w procesie usamodzielniania udzielana była 1 pełnoletniemu 
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wychowankowi opuszczającemu ww. placówki stacjonarne (MOW), natomiast 
pomoc na kontynuowanie nauki była wypłacana 5 wychowankom; 

8) stworzenie wielokierunkowego systemu wspierania rodziny w kryzysie poprzez: 
a) 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   2021 r. na terenie powiatu funkcjonowało 91 rodzin 
zastępczych, tj. o 7 więcej, jak w grudniu 2020 r. w których przebywało 
143 dzieci, w tym 117 dzieci z  terenu powiatu ciechanowskiego oraz 26                    
z terenu innych powiatów. Wśród tych rodzin było: 8 zawodowych, 19 
niezawodowych oraz 64 spokrewnionych. Ponadto na terenie innych 
powiatów w  rodzinnej pieczy zastępczej umieszczono 17 dzieci z terenu 
naszego powiatu.  W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej 
w Gołotczyźnie na dzień 31.12.2021 r. przebywało 14 dzieci, w tym 12                      
z terenu powiatu ciechanowskiego. Jednocześnie w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej na terenie innych powiatów przebywało 14 dzieci z terenu 
Powiatu Ciechanowskiego; 

b) W 2021 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 2021r.   
               łącznie 68 osoby z rodzin zastępczych; 

d) w 2021 r. toczyło się 51 postępowań administracyjnych dotyczących  
    odpłatności od rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy  
    zastępczej, tj. w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo- 
    wychowawczych.  

 
3. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023. 
 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023 został przyjęty przez 
Radę Powiatu Ciechanowskiego uchwałą Nr VI/29/218/2021 z dnia 15 stycznia 2021 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 2021 r. do tut. Centrum 10 osób zgłosiło chęć kandydowania na rodzinę 
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zastępczą niezawodową. Do szkolenia i dalszej procedury zakwalifikowano 7 osób. 
Łącznie w 2021 r. przeszkolono 12 osób na rodzinę zastępczą niezawodową oraz 1 
osobę na rodzinę zawodową (uwzględniono 4 rodziny - 6 osób, które zgłosiły się                      
w 2020 r.).  

W 2021 roku podpisano 1 umowę z  rodziną pomocową. 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 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 2021 r. zgłoszono do 
Ośrodka 13 dzieci,  w tym w stosunku do 9 dzieci 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 2021 r. z Punktu poradnictwa specjalistycznego skorzystało 68 osób                
z rodzinnej pieczy zastępczej. Mimo pandemii uwzględniając jednak istniejące 
potrzeby od drugiego półrocza 2021 r. wznowiono  comiesięczne spotkania grupy 
wsparcia dla rodzin zastępczych. W czerwcu 2021r. zorganizowano również szkolenie 
dla rodzin zastępczych nt. problemów związanych z dorastaniem dzieci  i młodzieży, 
tj. buntem nastolatków oraz pojawiających się wtedy wśród nich incydentów                               
z używaniem środków odurzających. 

Pomoc dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, poprzez: prowadzenie pracy 
na rzecz  dziecka i rodziny. W ciągu 2021 roku wsparciem  koordynatorów rodzinnej 
pieczy  zastępczej zatrudnionych w Centrum objęto 81 rodzin, w których przebywało 
125 dzieci. Łącznie koordynatorzy odwiedzili 622 razy rodziny zastępcze i podjęli 83 
próby wejścia do tych rodziny oraz przeprowadzili 429 rozmów telefonicznych.  
Jednocześnie mimo pandemii COVID -19 koordynatorzy nawiązali kontakt                                       
i przeprowadzili 21 rozmów bezpośrednich oraz 131 telefonicznych z pedagogami 
lub wychowawcami w placówkach oświatowych; 76 rozmów bezpośrednich oraz 35 
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 2021 roku takich planów opracowano 27 dla dzieci, które zostały 
umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 161 ich modyfikacji. Koordynatorzy 
dokonali także oceny 21 rodzin zastępczych. W 2021 r. odbyło się  8 posiedzeń 
Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 
na terenie powiatu ciechanowskiego w trakcie których dokonano oceny 193 dzieci                   
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w 131 rodzinach. Ze względu na pandemię COVID-19 w 2021 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 7 wniosków o pozbawienie władzy 
rodzicielskiej rodziców, którzy nie interesują się dziećmi i nie podejmują współpracy                
z ops mającej na celu powrót dzieci do rodziny. 

Objęcie wsparciem usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej 
pieczy zastępczej poprzez przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, 
kontynuowanie nauki oraz pomocy rzeczowej na zagospodarowanie. W 2021 r. pomoc 
w procesie usamodzielniania udzielana była 5 pełnoletnim wychowankom 
opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 8 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 2021 roku: 6 
wychowanków  otrzymało pomoc  rzeczową na zagospodarowanie się, 13 
wychowankom udzielono pomocy jednorazowej na usamodzielnienie, natomiast 30 
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. 
                                       
4. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku 

Publicznego i Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu 
Ciechanowskiego na lata  2020-2023. 

 
„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 
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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/Powiatowe Centrum Usług Wspólnych 
• 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 
           użyteczności publicznej, 
• wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
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• 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. 
 
5. 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 
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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 Niepełnosprawnym „Być Jak Inni” 
w Ciechanowie, Odział Polskiego Towarzystwa ADHD  w Ciechanowie.  
W 2021 roku w ramach programu podejmowano następujące działania :  
1) Dofinansowanie zadań skierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym  
    z zaburzeniami psychicznymi ze środków PFRON.  
W 2021 r. 4 osoby  niepełnosprawne  z zaburzeniami psychicznymi, tj. 1 osoba dorosła 
i 3 dzieci skorzystało z dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier 
w komunikowaniu się. Natomiast z dofinansowania do środków pomocniczych oraz 
przedmiotów ortopedycznych skorzystało ok. 30 ww. osób. Jednocześnie                          
w 2021r. 1 osoba dorosła z zaburzeniami psychicznymi skorzystała ze środków 
PFRON  w ramach Programu Aktywny Samorząd – Moduł II – pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie wyższym; 
2) W Powiecie Ciechanowskim działa  jeden warsztat terapii zajęciowej, który 
funkcjonuje przy Domu Pomocy Społecznej, ul. Krucza 32  w Ciechanowie i tam ma 
swoją siedzibę. Wśród 30 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2021 r. jest 16 
osób z zaburzeniami psychicznymi; 
3) Funkcjonujący na terenie Powiatu Ciechanowskiego Ośrodek Wsparcia 
ma siedzibę  w Ciechanowie, 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 dzień 31 grudnia 2021 r. faktyczna liczba 
uczestników Ośrodka wyniosła 33 osoby. 
4) W  Powiecie Ciechanowskim dla osób przewlekle psychicznie chorych funkcjonuje 
Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie, przy ul. Kruczej 32 w dzielnicy Krubin,                      
w którym jest 185 miejsc. Na koniec 2021 r. przebywało w nim 184 mieszkańców,                 
w tym 174 osób zaburzonych psychicznie.  
Ponadto w 2021 roku w ramach Programu podejmowane były jeszcze 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 
psychicznego: 

 prowadzono kampanię na stronie internetowej poradni psychologiczno – 
pedagogicznej nt. zdrowia psychicznego, depresji, stanów lękowych, radzenia 
sobie ze stresem, itp. 
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 zorganizowano warsztaty dla uczniów m.in. nt. „Inny nie znaczy gorszy” (41 
uczniów), „Jak sobie radzić ze stresem przedegzaminacyjnym” (42 uczniów), 
„Zajęcia warsztatowe z uczniami o charakterze interwencji kryzysowej”, „Fajnie 
jest współpracować” (53 uczniów), „Emocje jak je wyrażać” (18 uczniów), 
„Uczymy się współpracować” (69 uczniów), „Poznajmy się – zajęcia 
integracyjne” (92 uczniów), Profilaktyka uzależnień od substancji 
psychoaktywnych” (26 uczniów), „Radzenie sobie ze stresem i emocjami” (32 
uczniów), „Czym jest depresja i jak sobie  z nią radzić” (201 uczniów), 
„Warsztaty reintegracyjne – dobre relacje w społeczności szkolnej (108 
uczniów), „Kształcenie poczucia własnej wartości” (29 uczniów); 

 zorganizowano warsztaty dla nauczycieli (211 osób) m. in. nt. „Terapia 
pedagogiczna wobec potrzeby utrzymania zdrowia psychicznego i dobrego 
samopoczucia uczniów w okresie pandemii koronawirusa”, „Doświadczyć 
autyzm”, „Poczucie własnej wartości nauczycieli i uczniów jako czynnik 
kształtujący funkcjonowanie intrapsychiczne i interpersonalne”, „O relacjach 
nauczyciel – uczeń. Jak znaleźć wspólny język?”, „Budowanie klimatu 
społecznego w klasie jako podstawa działalności wychowawczej”, „Interwencja 
profilaktyczna. Analiza systemu norm i zasad przyjętych w klasie i szkole”, 
„Metoda Wspólnej Sprawy jako sposób na rozwiązywanie niektórych 
problemów związanych z przemocą w szkole”, „Inteligencja emocjonalna 
niedoceniany wymiar w funkcjonowaniu szkolnym ucznia i nauczyciela”; 

 realizowano 2 projekty we współpracy z MSCDN, Wydział w Ciechanowie, a 
mianowicie Projekt „Emocje są ważne” oraz Projekt „Wychowanie ważna 
sprawa”; 

 realizacja programu profilaktycznego GOLDEN LIVE; 
 udzielano konsultacji i porad dla uczniów (142); 
 udzielano konsultacji i porad dla nauczycieli (55); 

 
2) zapobieganie zaburzeniom psychicznym: 

 prowadzono konsultacje dla rodziców dzieci z problemami natury emocjonalnej, 
z zaburzeniami zachowania oraz pomoc doradczą w rozwiązywaniu trudności 
wychowawczych (937 konsultacji i porad dla rodziców); 

 prowadzono terapie rodzin stanowiących źródło zaburzeń funkcjonowania 
dziecka (terapia 4 rodzin); 

 zorganizowano warsztaty dla rodziców (73) m. in. nt. „Wsparcie dzieci                            
z trudnościami emocjonalnymi w powrocie do nauki stacjonarnej”, „Warsztat 
online dla rodziców dzieci przeżywających trudności po doświadczeniach 
związanych z pandemią”, „Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z porażkami?”; 

 organizowano indywidualne spotkania o charakterze interwencji kryzysowej lub 
terapii krótkoterminowej (rozwód, konflikty rodzinne) - 129 osób objętych terapią 
psychologiczną i 3 osoby psychoterapią; 
 

3) zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi: 
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 prowadzono grupy wsparcia dla nauczycieli i pedagogów ze szkół z terenu 
powiatu ciechanowskiego (uczestniczyło 175 osób); 

 prowadzono spotkania dla rodziców popularyzujące wiedzę ws. Prawidłowości 
rozwojowych, tolerancji – prelekcje dla 133 rodziców; 

 realizacja innowacji programowo-metodycznej „Każdy z nas jest ważny” – 
działania profilaktyczne z wykorzystaniem programu edukacji 
antydyskryminacyjnej „InterACT”; 
 

4) aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi: 
 7 osób z zaburzeniami psychicznymi objęto poradnictwem zawodowym; 
 zrealizowano zajęcia z poradnictwa zawodowego dla pensjonariuszy 

Warsztatów Terapii Zajęciowej (odbyły się 2 spotkania w których łącznie 
uczestniczyło 49 osób); 

 prowadzono kampanię szkoleniowo-informacyjną adresowaną do 
pracodawców promującą zatrudnianie 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); 

 w ramach zwiększenia udziału zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi 
7 osób objęto usługą pośrednictwa pracy, pozyskano 31 ofert pracy na 33 
miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi 
oraz sfinansowano roboty publiczne dla 1 osoby. 

 W związku z realizacją Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr 
VI/20/171/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, wprowadzającej do Programu 
następujące zadania: 

 Integracja środowiska pensjonariuszy domu pomocy społecznej z młodzieżą 
licealną, przełamywanie barier, pobudzanie pozytywnego myślenia poprzez 
kontakt ze zwierzętami (utworzenie kociarni przy Domu Pomocy Społecznej              
w Ciechanowie, przy ul. Kruczej, promowanie felinoterapii, organizowanie lekcji 
edukacyjnych dla szkół na terenie kociarni, organizowanie spotkań 
mieszkańców z podopiecznymi domu pomocy społecznej). 

 Aktywizacja młodzieży licealnej i mieszkańców powiatu w zakresie wolontariatu. 

W roku 2021 powstał Powiatowy Ośrodek Felinoterapii „Radosny Kot”. Ośrodek ma 
na celu m. in. przełamywanie barier społecznych, pobudzanie pozytywnego myślenia 
poprzez kontakt ze zwierzętami, promowanie felinoterapii, organizowanie lekcji 
edukacyjnych dla szkół oraz aktywizację dzieci i młodzieży oraz mieszkańców powiatu 
w zakresie wolontariatu. Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem, organizowane 
są zarówno wizyty grupowe ze szkół, jak i wizyty indywidualne. Naukowo dowiedziono, 
że opieka nad kotami to znakomita terapia zajęciowa, która może dać młodym ludziom 
poczucie bycia potrzebnym, która nauczy ich odpowiedzialności, a także zaktywizuje 
fizycznie i psychicznie. Koty to szczególne stworzenia, które potrafią pomóc osobom 
cierpiącym na depresję czy spadek nastroju, w towarzystwie tych zwierząt spada nasz 
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poziom stresu, a wzrasta poczucie szczęścia i wzmacnia się nasza odporność. 
Działanie terapeutyczne ma nie tylko kontakt fizyczny z kotem, ale nawet sama 
obserwacja czy przebywanie w jego towarzystwie. 
 Uchwałą Nr VI/32/238/2021 Rada Powiatu Ciechanowskiego wprowadziła do 
Programu zadanie pt.  „Prowadzenie rehabilitacji /zajęć u osób po przebytej chorobie 
COVID-19 jako jednej z form wsparcia zdrowia psychicznego poprzez poprawę 
wydolności krążeniowej, sprawności oddechowej i ogólnej sprawności fizycznej 
(uruchomienie Powiatowego Centrum Rehabilitacji Pocovidowej).” Zarząd Powiatu 
Ciechanowskiego Uchwałą Nr 131/2021 wyraził zgodę na dzierżawę pomieszczeń 
(basenu rehabilitacyjnego i pomieszczeń towarzyszących o powierzchni ok. 100 m²              
w budynku łącznika przy basenie rehabilitacyjnym), będących w trwałym Zarządzie 
Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, dzięki czemu NZOZ Arnica w Ciechanowie 
prowadzi w DPS fizjoterapię u Pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu 
na COVID-19. Program składa się z następujących elementów: 
- interwencji edukacyjnej – czym jest duszność, czym jest zespół przewlekłego  
   zmęczenia po infekcji wirusowej oraz jak planować aktywność fizyczną, 
- interwencji terapeutycznej – badanie fizjoterapeutyczne kwalifikacyjne i końcowe,  
  testy wysiłkowe i wydolnościowe, ćwiczenia czynne wolne i z oporem, ćwiczenia  
  ogólnousprawniające indywidualne, trening interwałowy-ciągły-stacyjny-marszowy,   
  ćwiczenia oddechowe, nauka kaszlu i odksztuszania, ćwiczenia równoważne  
  i samoobsługi. 

Rehabilitacja oddechowa może pomóc osobom po przebytym zakażeniu 
COVID-19, cierpiącym na przewlekłe choroby płuc, których objawy, takie jak duszność, 
łatwa męczliwość codziennie wykonywanymi czynnościami, mają istotny wpływ na ich 
życie. 
 Ponadto w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia Powiat Ciechanowski dofinansował 
Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia, które realizowało zadanie pn. Punkt 
informacyjno–konsultacyjny METANOIA filia Ciechanów. Centrum prowadzi 
poradnictwo w zakresie terapii uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
mediacje, konsultacje, porady pedagogiczne i psychologiczne oraz doradztwo 
duchowe. 
 
6. Powiatowy program działań 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 
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i wskaźnikami monitorującymi uzyskane efekty. Rok 2021 to piąty rok realizacji 
powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Do realizacji  poniższych celów szczegółowych Programu zostało wskazane 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 4: 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 2021 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 1999r. 
Działania społecznych  partnerów  są wspierane ze środków PFRON. W 2021r. 
udzielono dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
dla 3 organizacji pozarządowych tj. Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Towarzystwu Walki 
z Kalectwem i Ciechanowskiemu Stowarzyszeniu dla Niepełnosprawnych. Udzielona 
pomoc  sprawiła, że 126  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:  3 
-  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.  
 
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.: 
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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, które cieszyły się uznaniem społeczeństwa ze względu na 
pandemię w 2021 r. zostały znacznie ograniczone.  
Wskaźniki monitorujące cel nr 2 :  
Ilość i rodzaj przeprowadzonych prezentacji form artystycznych niepełnosprawnych      
twórców: 
  - ilość: wystawy wewnętrzne (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. 
 
Funkcjonowanie punktu bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego: prawnego, 
psychologicznego oraz z  zakresu terapii rodzinnej. 
W 2021 roku funkcjonował punkt bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego. 
Specjaliści udzielali porad w wyznaczonych dniach tygodnia i godzinach. Zapisy do 
specjalistów prowadziło PCPR.  Poradnictwem objęto łącznie  62 niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu. 
Ilość i rodzaj udzielonych porad specjalistycznych osobom niepełnosprawnym: łącznie   
udzielono osobom niepełnosprawnym: 62 porad, w tym: porady prawne: 
20, psychologiczne: 22, terapia rodzinna: 20. 
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:  
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 
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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 2021 roku akcje popularyzujące wyższe 
wykształcenie wśród osób niepełnosprawnych.  
W lokalne radio wyemitowało cykl ogłoszeń o programie i wsparciu dla młodzieży 
niepełnosprawnej studiującej. Zamieszczono informacje o możliwości uzyskania 
dofinansowania ze środków PFRON do uzyskania wykształcenia na poziomie 
wyższym. Jako realizator programu udzielamy informacji dotyczących  dofinansowań  
dla studentów,  wydajemy wnioski.  Instruujemy jak wypełnić wniosek                                   
o dofinansowanie  i załączniki. W 2021  roku  dzielono pomocy 15 niepełnosprawnym  
studentom zawierając z nimi  21 umów  o dofinansowanie  kosztów nauki  (na każdy 
semestr oddzielna umowa). Kwota dofinansowań  wynikających  z zawartych  umów  
to 75.708,00   zł. 
Wskaźniki monitorując  cel nr  3: 

 Ilość i rodzaj przeprowadzonych akcji w zakresie zdobywania wykształcenia: 
1 akcja medialne w postaci cyklu komunikatów radiowych informujących                             
o możliwości  uzyskania dofinansowań   do kosztów nauki na poziomie wyższym; 
Zaproszenie  na stronie internetowej PCPR do ubiegania się w ramach programu 
Aktywny samorząd m.in. o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie 
wyższym. 
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 4 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 2021 roku realizowano  zadania  ustawowe  z obszaru rehabilitacji społecznej.                
W 2021  roku liczba beneficjentów  ostatecznych  to:  717  osób. Wysokość środków  
PFRON wykorzystanych na pomoc ustawową to kwota: 1.668.958,57 zł.  
Zadanie 2: Usprawnianie działań informacyjnych dla osób niepełnosprawnych.  
Rok 2021 ze względu na pandemię nie wpływał pozytywnie na usprawnienie działań 
informacyjnych. 
Realizacja zadania jest bezpośrednio powiązana z celem szczegółowym nr 1                    
w postaci organizowania spotkań informacyjnych dla przedstawicieli jednostek 
samorządowych, OPS, ŚDS, WTZ.  
Zadanie 3 :  Pozyskiwanie środków  na realizację programów na rzecz rozwoju 
aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.  
Udział  powiatu w edycji programu pilotażowego „ Aktywny Samorząd " w 2021r. 
i uzyskanie dodatkowych środków finansowych na pomoc dla osób 
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niepełnosprawnych w kwocie  298.550,00zł. zapewniło efektywną  pomoc dla 40  
beneficjentów, którzy posiadają znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności.  
 
Wskaźniki monitorujące cel  nr 4: 
Liczba zlikwidowanych barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
w miejscu zamieszkania: 69; 
Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania do zaopatrzenia               
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty i środki pomocnicze: 387 osób;  
Liczba uczestników turnusów rehabilitacyjnych: 105 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: 40  osób; 
Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych dotyczących osób 
niepełnosprawnych: 1  
Efekty:  Dążenie do tworzenia właściwych warunków życiowych w środowisku 
zamieszkania osób niepełnosprawnych sprzyja długotrwałemu procesowi włączania 
tych osób w proces lokalnej integracji społecznej . 
 
Realizacja uchwał dot. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
w 2021 roku:  
Uchwała Rady Powiatu VI/31/229/2021  z dnia 29 marca 2021 r.  w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na realizację tych zadań                    
w Powiecie Ciechanowskim w 2021 roku. 
W  lutym   2021   r. Zarząd PFRON,  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów                
z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON 
samorządom wojewódzkim i powiatowym,  ustalił wysokość  środków  dla powiatu 
ciechanowskiego w kwocie:1.788.069,00zł.  Rada Powiatu uchwałą Nr VI/31/229/2021  
z dnia  29 marca 2021  r. uchwaliła plan rzeczowo-finansowy  zadań  realizowanych 
przez powiat ciechanowski ze środków PFRON w 2020 r. Zgodnie  z planem na 
zadania z rehabilitacji zawodowej przeznaczono kwotę w wysokości  64.826,00 zł.,  na 
zadania z rehabilitacji społecznej kwotę w wysokości 1.668.967,00  zł.  
Projekt planu rzeczowo-finansowego środków PFRON na 2021 r. pozytywnie 
zaopiniowała Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych                    
w dniu  08 marca  2021r. 
Wraz z uchwaleniem uchwały rozpoczęło się udzielanie w 2021roku  pomocy osobom 
niepełnosprawnym w obszarze  rehabilitacji zawodowej i  rehabilitacji społecznej. 
Uchwała Rady Powiatu VI / 35 /  259  /2021  z dnia  28 czerwca  2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr  VI / 31 /229 /2021   Rady Powiatu z dnia 29 marca 2021 r.  
w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON 
przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2021 roku. 
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W czerwcu 2021 r. przeprowadzono analizę  wykorzystania środków PFRON 
w kontekście faktycznie  istniejących   lokalnie  potrzeb  w obszarze rehabilitacji 
zawodowej  i rehabilitacji społecznej. Analiza   wskazała  na  konieczność   
wprowadzenia   zmian  w planie  rzeczowo- finansowym,  celem  dostosowania  
obowiązujących  limitów  środków finansowych poszczególnych zadań do zgłoszonych  
przez niepełnosprawnych mieszkańców powiatu potrzeb.  Przesunięcia środków 
finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami z obszaru rehabilitacji społecznej 
były niezbędne gdyż zabezpieczyły realizację finansowej pomocy zgodnie z 
istniejącymi i zgłaszanymi potrzebami przez osoby niepełnosprawne. Powiatowa 
Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 11 czerwca 2021r. 
oceniła propozycję zmian w  planie  rzeczowo-finansowym jako zasadną                              
i stwarzającą warunki  na maksymalne oraz  efektywne wykorzystanie  przyznanych 
środków PFRON. 
Rada Powiatu w dniu 28  czerwca  2021 r.  podjęła stosowną uchwałę umożliwiającą 
bieżącą realizację ustawowych  zadań  w  obszarze rehabilitacji społecznej,   na 
podstawie indywidualnych wniosków o dofinansowania, złożonych przez  
niepełnosprawnych  mieszkańców powiatu.  
Uchwała Rady Powiatu VI / 39 / 283 /2021  z dnia  27 września  2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr  VI / 35 /259 /2021   Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2021 r.  
w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON 
przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Ciechanowskim   w 2021 roku. 

We wrześniu 2021 r. przeprowadzono  analizę  wykorzystania środków PFRON 
w kontekście faktycznie  istniejących   lokalnie  potrzeb  w obszarze rehabilitacji 
zawodowej  i rehabilitacji społecznej. Analiza   wskazała  na  konieczność   
wprowadzenia   zmian  w planie  rzeczowo- finansowym,  celem  dostosowania  
obowiązujących  limitów  środków finansowych poszczególnych zadań do zgłoszonych  
przez niepełnosprawnych mieszkańców powiatu potrzeb.  Przesunięcia środków 
finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami z obszaru rehabilitacji społecznej 
były niezbędne gdyż zabezpieczyły realizację finansowej pomocy zgodnie                                 
z istniejącymi i zgłaszanymi potrzebami przez osoby niepełnosprawne. Powiatowa 
Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 10 września 2021r. 
oceniła propozycję zmian w planie rzeczowo-finansowym jako zasadną  i stwarzającą 
warunki  na  maksymalne oraz  efektywne wykorzystanie  przyznanych środków 
PFRON. 
Rada Powiatu w dniu 27 września 2021 r.  podjęła stosowną uchwałę  umożliwiającą 
bieżącą realizację ustawowych  zadań  w  obszarze rehabilitacji społecznej, na 
podstawie indywidualnych  wniosków o dofinansowania, złożonych przez  
niepełnosprawnych  mieszkańców powiatu.  
Uchwała Rady Powiatu VI / 43/ 317 /2021  z dnia  27 grudnia   2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr  VI / 39  /283 /2021   Rady Powiatu z dnia 27 września 2021r.  
w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON 
przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2021 roku. 
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W grudniu 2021 r. przeprowadzono analizę  wykorzystania środków PFRON 
w kontekście faktycznie  istniejących   lokalnie  potrzeb  w obszarze rehabilitacji 
zawodowej  i rehabilitacji społecznej. Analiza   wskazała  na  konieczność   
wprowadzenia   zmian  w planie  rzeczowo- finansowym,  celem  dostosowania  
obowiązujących  limitów  środków finansowych poszczególnych zadań do zgłoszonych  
przez niepełnosprawnych mieszkańców powiatu potrzeb. Przesunięcia środków 
finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej 
były niezbędne ponieważ powstałe nadwyżki w niektórych zadaniach zostały 
przesunięte do zadań, w których pojawił się niedobór środków finansowych.  
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 07 grudnia 
2021 r. oceniła propozycję zmian w  planie  rzeczowo-finansowym jako zasadną                     
i stwarzającą warunki  na  maksymalne oraz  efektywne wykorzystanie  przyznanych 
środków PFRON. 
Rada Powiatu w dniu 27  grudnia    2021 r.  podjęła stosowną uchwałę umożliwiającą 
bieżącą realizację ustawowych  zadań  w  obszarze rehabilitacji społecznej,   na 
podstawie indywidualnych wniosków o dofinansowania, złożonych przez 
niepełnosprawnych  mieszkańców powiatu.   
Otrzymane przez powiat środki zostały wykorzystane  w  99,99 %. 
W 2021 roku  w obszarze rehabilitacji społecznej wykorzystano kwotę: 1.668.958,57 
zł  w tym: warsztat terapii zajęciowej kwota: 666.640,00  zł  dla 30 uczestników terapii 
zajęciowej; zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze kwota: 
465.688,88 zł  dla 368  beneficjentów (dorośli i dzieci);  likwidacja barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych kwota: 309.245,69 zł  dla 69 
beneficjentów (dorośli i dzieci); turnusy rehabilitacyjne: kwota 147.796,00  zł dla 105 
osób dorosłych dzieci niepełnosprawnych z opiekunami;  dofinansowanie do 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny kwota: 49.588,00 zł dla 19 beneficjentów (dorośli 
i dzieci); sport, kultura,  rekreacja i turystyka kwota: 30.000,00  zł dla 3 organizacji 
pozarządowych. 
 
7. Program Ochrony Środowiska  dla gminy Gołymin Ośrodek na lata 2021 – 

2024. 
 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego, działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy                    
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy 
Prawo ochrony środowiska, pozytywnie zaopiniował projekt Programu ochrony 
środowiska dla gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2021-2024 (uchwała nr 120/2021 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie 
zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Gołymin-Ośrodek na 
lata 2021-2024). 

Projekt Programu obejmuje charakterystykę aktualnego stanu środowiska  na 
obszarze gminy w odniesieniu do poszczególnych jego komponentów, obserwowane 
oraz przewidywane zagrożenia stanu środowiska, cele ekologiczne postawione do 
osiągnięcia dla poszczególnych komponentów środowiska, kierunki oraz zadania 
zmierzające do poprawy stanu aktualnego w zakresie ochrony środowiska, 
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uwarunkowania realizacyjne Programu w zakresie koordynacji działań i źródeł 
finasowania oraz zasady monitorowania efektów wdrażania Programu.  

Program zakłada realizację następujących celów: poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie emisji hałasu i jego 
uciążliwości, utrzymanie niskich poziomów pól elektromagnetycznych, poprawa 
jakości wód powierzchniowych oraz ochrona przed powodzią i niedoborem wody, 
zapewnienie dostępu  do czystej wody oraz gospodarowanie ściekami ograniczające 
ich negatywny wpływ na środowisko, racjonalne gospodarowanie zasobami 
geologicznymi i ograniczenie negatywnego wpływu wydobycia złóż na środowisko, 
ochrona gleb przed zanieczyszczeniem, erozją i wyjałowieniem, ograniczenie ilości 
powstających odpadów i dążenie do gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym, 
poprawa bioróżnorodności i ochrona środowiska naturalnego, a także zmniejszenie 
presji na środowisko, przeciwdziałanie wystąpieniu awarii oraz zagrożeń dla 
środowiska wraz z minimalizacją ich skutków.  

Opiniowany projekt Programu odnosi się do celów polityki ochrony środowiska oraz 
celów ustalonych w regionalnych i lokalnych dokumentach strategicznych. Jest 
zbieżny  z Programem ochrony środowiska dla powiatu ciechanowskiego. 

Zarząd Powiatu w związku z tym pozytywnie zaopiniował projekt programu.               
W/w uchwała wraz z uzasadnieniem została przekazana Wójtowi Gminy Gołymin-
Ośrodek.  
 
8. Program ochrony środowiska dla Powiatu Ciechanowskiego do 2022 roku. 
 

W 2019r. 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 2021r. poz. 1973 ze zm.). W związku                  
z tym uchwałą Nr 53/2019 z dnia 30 maja 2019 r. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 
opracował 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 w Warszawie, danych Głównego Urzędu Statystycznego, danych                          
o formach ochrony przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, 
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 
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instytucje i podmioty odpowiedzialne za realizację działań z zakresu ochrony 
środowiska. 

W ramach realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Ciechanowskiego  w 2021 r. sporządzono uproszczone plany urządzania lasu (UPUL) 
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych 
i wspólnot gruntowych, położonych w 163 obrębach ewidencyjnych o ogólnej 
powierzchni 3179,1084 ha, w dziewięciu gminach: Ciechanów (21 obrębów 
ewidencyjnych o łącznej powierzchni 364,4298 ha), Sońsk (22 obręby ewidencyjne                
o łącznej powierzchni  436,2557 ha), Ojrzeń (8 obrębów ewidencyjnych o łącznej 
powierzchni 334,3103 ha, Grudusk (15 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni      
70,1898 ha), Glinojeck (15 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni 602,8852 
ha), gmina miejska Ciechanów (5 obrębów ewidencyjnych o powierzchni 42,5061 ha), 
Gołymin - Ośrodek (27 obrębów ewidencyjnych o powierzchni 328,4261 ha), 
Opinogóra Górna (26 obrębów ewidencyjnych o powierzchni 114,1145 ha), Regimin 
(24 obręby ewidencyjne o powierzchni 885,9909 ha), na terenie Powiatu 
Ciechanowskiego.  

Plany zostały wykonane w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), przez firmę 
TAXUS UL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ochocka 14, zgodnie                                        
z postanowieniami umowy z dnia 9 kwietnia 2021 r. nr WZP.273.5.2021. Całkowita 
wartość zadania brutto: 88 857,36 zł. Pozyskano dofinansowanie ze środków funduszu 
leśnego w wysokości 50% wartości zadania netto, tj. 40 975,83 zł (umowa na 
dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu ZU.6007.7.2021 
z dnia 21 maja 2021 r.). Pozostała kwota w wysokości 47 881,53 zł zapłacona ze 
środków własnych powiatu. 

Uproszczone plany urządzenia lasu zostały zatwierdzone Zarządzeniem                      
Nr 92/2021 Starosty Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz Zarządzeniem 
Nr 3/2022 Starosty Ciechanowskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. Opracowane UPUL 
obowiązują od 1 stycznia   2022r. do 31 grudnia 2031r. 

W ramach realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 
ciechanowskiego  w 2021 r. wykonano następujące zadania inwestycje w zakresie 
przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Powiatu 
Ciechanowskiego: 

1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra -Długołęka - 
Zielona na odcinku od m. Opinogóra do m. Długołęka o długości 4170 mb. - 
Gmina Opinogóra Górna 
Główne założenia wykonawcze : 
- poszerzenie jezdni do 6,0m, 
- wykonanie warstwy wiążącej grub. 4 cm i ścieralnej grub. 4 cm 
- wykonanie odwodnienia (rowy drogowe), 
- wykonanie obustronnych poboczy szer. 1,0m, 
- przebudowa istniejących zjazdów, 
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego w technologii 
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  grubowarstwowej. 
Wartość zadania wynosi 4 115 696,95 zł (w tym: środki własne powiatu 1 041 
349,72 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 724 347,23 zł, Urząd Gminy 
Opinogóra Górna 
350 000,00 zł). 

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra - Długołęka –  
Zielona na odcinku w m. Opinogóra Górna o długości 680 mb - Gmina 
Opinogóra Górna 

Główne założenia wykonawcze: 
- poszerzenie jezdni do 6,0m, 
- wykonanie warstwy wiążącej grub. 4 cm i ścieralnej grub. 4 cm, 
- wykonanie chodnika na całym odcinku (strona lewa), 
- wykonanie pobocza szer. 1,0m (strona prawa), 
- wykonanie odwodnienia (rowy drogowe), 
- przebudowa istniejących zjazdów, 
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego w technologii 
  grubowarstwowej. 
Wartość zadania wynosi 989 827,62 zł (w tym: środki własne powiatu 488 077,62 zł, 
Urząd Gminy Opinogóra Górna 485 000,00 zł, właściciele posesji sąsiadujących z 
drogą - partycypacja w nowych zjazdach do posesji 16 750,00 zł). 
3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1239W na odcinku od ul. Willowej w Kargoszynie  
    do mostu na rzece Łydynia w miejscowości Kargoszyn o długości 740 mb. - Gmina 
   Ciechanów 
Główne założenia wykonawcze: 
- poszerzenie jezdni do 5,5 m, 
- wykonanie warstwy wiążącej grub. 4 cm, 
- wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm, 
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, 
- przełożenie nawierzchni na zjazdach do posesji sąsiadujących z drogą, 
- odwodnienie jezdni poprzez wykonanie muld trawiastych oraz przez istniejące 
  rowy przydrożne (do oczyszczenia), 
- budowę kanału technologicznego. 
Wartość zadania wynosi 464 199,74 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze 
środków własnych powiatu. 
4) Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W na odcinku od m. Ślubowo do  
    m.Koźniewo o długości 1200 mb. - Gmina Sońsk 
Główne założenia wykonawcze: 
- poszerzenie jezdni do 4,5 m, 
- wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,75 cm, 
- wykonanie warstwy wiążącej grub. 4 cm i ścieralnej grub. 4 cm 
- przebudowa istniejących zjazdów do posesji sąsiadujących z drogą, 
- odwodnienie jezdni poprzez wykonanie obustronnych muld trawiastych, 
- budowa kanału technologicznego. 
Wartość zadania wynosi 611 383,89 zł (w tym: środki własne powiatu 361 383,89 zł, 
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dofinansowanie związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych — dawny 
FOGR     250 000,00 zł).  
5) Remont drogi powiatowej nr 1228W w miejscowości Ruszkowo 890 mb. –  
    Gmina Gołymin 
Główne założenia wykonawcze: 
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 4,5 m. 
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, 
- regulacja wysokościowa istniejących zjazdów. 
Wartość zadania 302 143,35 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków 
własnych powiatu. 
6) Remont drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna – Zawady - Nowe Miasto na  
    odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2421W do ul. Piwnej  
    w Gołotczyźnie o długości 670 mb. - Gmina Sońsk 
Główne założenia wykonawcze: 
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m. 
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, 
- oczyszczenie rowu po lewej stronie wraz z profilowaniem skarpy, 
- regulacja istniejących zjazdów, 
Dodatkowo w ramach realizacji zadania został utwardzony teren przy bocznym 
wejściu do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie wraz z wymianą krawężników. 
Wartość zadania 316 466,70 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków 
własnych powiatu. 

W trakcie realizacji są wieloletnie zadania inwestycyjne:  
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin - Ciechanów na 

odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80 o długości 581 mb. - Gmina Sońsk 
Zakres przebudowy: 
- poszerzenie jezdni do 7,0 m, 
- wykonanie obustronnych chodników o szer. 2,0 m, 
- wykonanie pobocza szer. 1,0m, 
- budowa kanalizacji deszczowej na całym odcinku, 
- przebudowa istniejących zjazdów, 
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego w technologii 
grubowarstwowej. 
Wartość zadania 1 825 092,99 zł (w tym: środki własne powiatu 547 527,90 zł, 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 277 565,09 zł). Termin wykonania zadania 
30.07.2022 r. 

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów - Młock - Wola Młocka -  
Luszewo przejście przez Wolę Młocką odcinek od km 16+805,00 do km 
17+547,00     o długości 742 mb - Miasto i Gmina Glinojeck 
Zakres zadania przewiduje: 
• poszerzenie jezdni do 6,0 m, 
• wykonanie obustronnego chodnika o szer. 2,0 m, 
• wykonanie pobocza szer. 1,0 m, 
• budowa kanalizacji deszczowej na całym odcinku, 
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• przebudowa istniejących zjazdów, 
• wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego w technologii 
grubowarstwowej. 
Wartość zadania 2 238 637,07 zł (w tym: własne środki powiatu 190 337,16 zł, 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 548 299,91 zł, Urząd Miasta i Gminy 
Glinojeck 500 000,00 zł) . Termin wykonania zadania 15.10.2022 r. 

Zadania projektowe, których proces projektowy został zakończony: 
1)  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy - Bądkowo na odcinku od  
     skrzyżowania z drogą krajową nr 50 do pomnika w miejscowości Sarnowa Góra          
     o długości o 4281 mb. 
     Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226W Żochy - Sarnowa Góra – Gołotczyzna 
     na odcinku od miejscowości Sarnowa Góra do miejscowości Gołotczyzna  
     o  długości 3780 mb. - Gmina Ojrzeń/Gmina Sońsk 
Wartość dokumentacji projektowej wyniosła 196 800,00 zł. 
Zakres wykonawczy zadania przewiduje: 
- poszerzenie jezdni do 6,0 m, 
- wykonanie chodnika o szer. 2,0 m (w zwartej zabudowie), 
- wykonanie pobocza szer. 1,0 m, 
- wykonanie rowów przydrożnych (na odcinkach szlakowych), 
- budowa kanalizacji deszczowej (w zwartej zabudowie), 
- przebudowa istniejących zjazdów, 
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego w technologii 
grubowarstwowej. 
Szacunkowa wartość zadania ok. 14 000 000,00 zł 
2)  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1206W Grudusk - Łysakowo o długości  

4550 mb. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2319W Przywilcz – Zakrzewo - 
Żmijewo Kuce przejście przez Łysakowo o długości 1213 mb. - Gmina Grudusk 
Wartość dokumentacji projektowej wyniosła 174 660,00 zł. 
Zakres wykonawczy zadania przewiduje: 
- poszerzenie jezdni do 6,0 m, 
- wykonanie chodnika o szer. 2,0 m (w zwartej zabudowie), 
- wykonanie pobocza szer. 1,0 m, 
- wykonanie rowów przydrożnych (na odcinkach szlakowych), 
- budowa kanalizacji deszczowej (w zwartej zabudowie), 
- przebudowa istniejących zjazdów, 
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego w technologii 
grubowarstwowej. 
Szacunkowa wartość zadania ok. 8 000 000,00 zł. 

3) Przebudowa jednego mostu oraz remont drugiego mostu nad rzeką Sona  
w m. Sońsk wraz z drogami dojazdowymi o długości około 800 m. 
Wartość dokumentacji projektowej wyniosła 86 100,00 zł. Dokumentacja została 
sfinansowana w pełni ze środków Gminy Sońsk. 
Zakres wykonawczy zadania przewiduje: 
- nową nawierzchnie jezdni o szerokości 6 m, 
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- obustronne chodniki o szerokości 2 m, 
- wykonanie zatok autobusowych i parkingów, 
- przebudowę zjazdów do posesji. 
Szacunkowa wartość zadania 2 640 000,00 zł. 

4) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1217W  
Ciechanów -  Romanowo na odcinku ul. Leśna w Ciechanowie do m. Rutki 
Marszewice o długości    ok. 3550 mb. - Gmina Ciechanów. 

Termin wykonania dokumentacji 04.04.2022 r. 
Wartość dokumentacji wynosi 199 260,00 zł. Natomiast szacowana wartość realizacji 
zadania wynosi ok. 5 500 000,00 zł. 
Główne założenia projektowe: 
- jezdnia o szerokości 6 m, 
- ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 3 m (po stronie południowej), 
- pobocze o szerokości 1 m (po stronie północnej), 
- na odcinku miejskim kanalizacja deszczowa, 
- na pozostałym odcinku rowy przydrożne, 
- oświetlenie uliczne w zwartej zabudowie, 
- kanał technologiczny, 
- minimalizacja wywłaszczeń gruntów sąsiadujących z drogą, 
- budowa sieci gazowej od pętli miejskiej do m. Gąski - inwestycja PSG. 
Powiat Ciechanowski otrzymał promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych o wartości 5 225 000,00zł na realizację tego 
projektu (dofinansowanie na poziomie 95% wnioskowanej wartości). Rozpoczęcie 
zadania planuje się w maju 2022 roku poprzez ogłoszenie przetargu 
nieograniczonego wyłaniającego wykonawcę rozbudowy. 

Realizowane zadania inwestycyjne mają na celu kompleksową poprawę 
standardów technicznych dróg oraz warunków bezpieczeństwa poprzez budowę 
nowych nawierzchni, chodników, 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.  
 
9. Program zdrowotny „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”. 
 
 W 2021 roku zrealizowano kolejną edycje programu. Samorząd powiatowy 
ogłosił konkurs na wybór realizatora programu zdrowotnego, w ramach którego 
realizatorem programu został Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. 
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 
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opieki nad noworodkiem i niemowlęciem. W ramach programu prowadzone są zajęcia 
edukacyjne, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Jeden cykl obejmuje osiem 
spotkań dwugodzinnych. W programie udział wzięło 120 osób, tj. 60 kobiet w ciąży                  
z osobami towarzyszącymi. Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród kobiet 
wynika, że 96,7 % stanowiły pierworódki (kobiety w pierwszej ciąży), 2 kobiety 
uczestniczące w szkole rodzenia były w drugiej ciąży. 
 

 
  
 
60 % (36 par) uczestniczących w programie jako miejsce zamieszkania wskazało 
miasto, a 40 % (24 pary) wieś. 
 
 

 
  
 

Średnia wieku kobiet uczestniczących w zajęciach szkoły rodzenia wynosiła 28 
lat. Najmłodsza uczestniczka miała 18 lat, a najstarsza 37 lat. 
 Wśród uczestniczących w programie kobiet przeważały kobiety                                            
z wykształceniem wyższym. 
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86,7 % (52) uczestniczek szkoły rodzenia oceniło, że tematyka zajęć była 
bardzo ciekawa, natomiast 15 % (8) uznało, że była ciekawa. 

 
  
88,3 % kobiet uznało, że liczba spotkań w ramach cyklu była wystarczająca, 
natomiast 11,7 % kobiet przyznało, że spotkań było za mało. 
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Zdaniem 49 uczestników zajęć szkoły rodzenia (81,7%) wiedza i umiejętności 

zdecydowanie będą przydatne podczas porodu, dla 52 uczestników (86,7 %) –                          
w opiece nad noworodkiem, natomiast 41 uczestników (68,3%) jest zdania, że 
uzyskana wiedza najbardziej przyda się podczas połogu. W opinii uczestników 
najciekawsze zagadnienia omawiane podczas zajęć dotyczyły: karmienia piersią 
(68,3%), pielęgnacji noworodka (61,7%), przygotowania się do porodu (46,7%), 
przebiegu porodu fizjologicznego, czynnej postawy rodzącej podczas porodu, 
świadomości oddychania w poszczególnych okresach porodu, metod łagodzenia bólu 
porodowego (35%), stanów emocjonalnych w czasie ciąży, „baby blues”, depresji 
poporodowej (26,7%) oraz pierwszej pomocy w stanach naglących u noworodka                     
i niemowlęcia (20%). 
 Organizacja zajęć została przez 57 osób (95%) oceniona bardzo dobrze,                      
2 osoby (3,3%) oceniło organizację zajęć dobrze, jedna osoba (1,7%) jako 
dostatecznie. Ogólna ocena zajęć – 4,93.  
100 % uczestników zajęć poleciłoby udział w takich spotkaniach parom, które 
spodziewają się potomstwa. 
 
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 2021 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 2021 został przyjęty Uchwałą Nr 
VI/25/195/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2020 roku oraz 
zmieniony Uchwałą nr VI/39/277/2021 z dnia 27 września 2021 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 2021 postanowiono przyznać dotacje na wsparcie 
realizacji zadań publicznych. W tym celu, zgodnie z przyjętymi w programie zasadami, 
przeprowadzono otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
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2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
3) ochrona i promocja zdrowia, 
4) ratownictwo i ochrona ludności, 
5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Uchwałą nr 202/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku Zarząd Powiatu 

Ciechanowskiego 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) ochrona i promocja zdrowia, 
4) ratownictwo i ochrona ludności, 
5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
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 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego powołał 
komisję konkursową w następującym składzie: trzech przedstawicieli samorządu 
terytorialnego oraz jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych. 

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 440 000,00 zł, z tego na zadania                  
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 140 000,00 
zł, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 200 000,00 zł, ochrona i promocja 
zdrowia 50 000,00 zł, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 20 000,00 zł, 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 10 000,00 zł, 
ratownictwo i ochrona ludności 20 000,00 zł. Na podstawie uchwały Nr 28/2021 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 lutego 2021 roku w prawie wyboru ofert 
dotyczących realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej, ochrona i promocja zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego, ratownictwo i ochrona ludności w 2021 roku i udzielania 
dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane, Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 
podjął decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji na 36 zadań, w tym: 

 
 Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Lp. 
Oferta Nazwa zadania 

Przyznana kwota 
dofinansowania 

 
1. 

Stowarzyszenie 
Pozytywnie Historyczni 

Powiatowy Wirtualny Teatr Historii "Wiktoria 
1920" 

15 000,00 
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2. 

Towarzystwo 
Miłośników Ziemi 
Ciechanowskiej 

Wydanie książki pt. "Historia w pomnikach i 
tablicach zapisana" 

13 000,00 

 
3. 

Fundacja Apetyt 
na Kulturę 

Półfinały w Powiatowym Centrum Kultury i 
Sztuki w Ciechanowie 6 Danuta Rinn Festiwal 

20 000,00 

 
4. 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w 

Kołaczkowie Obchody Parafialnego Dnia Strażaka 2021 
1 500,00 

5. Fundacja Apetyt 
na Kulturę ON-LINOWO NA LUDOWO 

25 000,00 

6. Ciechanowskie 
Forum Muzyczne 

Sine Nomine Historia Muzyką Pisana 
20 000,00 

7. Stowarzyszenie 
zwykłe "Inicjatywy 

Mazowieckie" 
Wydanie IX tomu poezji Zdzisława 

Zembrzyckiego 
5 000,00 

8. 
Ochotnicza Straż 

Pożarna w 
Ciechanowie 

Organizacja warsztatów doskonalących grę 
na instrumentach dętych dla członków 

orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Ciechanowie 

20 000,00 

 
9. 

Towarzystwo 
Miłośników 
Opinogóry 

 
 
 
 

Wydanie książki pt. "Widziane z Opinogóry - 
40 lat w Towarzystwie Miłośników Opinogóry" 
poświęconej jubileuszowi 40 - lecia 
Towarzystwa Miłośników Opinogóry i 25 lat 
Gazety Opinogórskiej dla podtrzymania 
tradycji, kultury i historii ziemi ciechanowskiej 
oraz jej mieszkańców które będą służyły 
edukacji publicznej, aktywizacji mieszkańców 
Powiatu Ciechanowskiego, w tym gminy 
Opinogóra Górna i nie tylko, członków i 
sympatyków TMO. 

6 000,00 

 

10. 

 

Koło Gospodyń 
Wiejskich w 
Targoniach Tradycja pokoleń 

4 000,00 

 

11. 

 

Koło Gospodyń 
Wiejskich w 
Kołaczkowie Dzień Dziecka w Kołaczkowie 

2 480,00 

 

12. 

 Fundacja Lilium 
Publikacja II części książki "Ocalić od 

zapomnienia - wielcy nieobecni" 

8 000,00 

SUMA 139 980,00 
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Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

L.P. 
Oferta Nazwa zadania 

Przyznana kwota 
dofinansowania 

1. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Zeńboku 

Zadanie w obszarze wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej 

5 278,80 

2. 
Fundacja Łydynia 

"Nauka jazdy na rolkach" - szkolenie 
sportowe dzieci i młodzieży 

12 000,00 

3. 
Stowarzyszenie Klub 
Sportowy VICTORIA 
Regimin 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
szkolnej w sportach indywidualnych i 
zespołowych 

6 000,00 

4. 
Ciechanowski Ludowy 
Klub Sportowy 
MAZOVIA 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
szkolnej w podnoszeniu ciężarów 

20 000,00 

5. 
Międzyszkolny 
Pływacki Klub 
Sportowy "Orka" 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 
pływaniu 

10 000,00 

6. 
Stowarzyszenie 
Ciechanowski Klub 
Sportowy Jurand 

Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w 
sportach indywidualnych i zespołowych w 
kolarstwie i piłce ręcznej 

30 000,00 

7. Kolarski Klub 
Sportowy 

Szkolenie i udział w zawodach w ramach 
dzieci i młodzieży w kolarstwie 

9 500,00 

8. 
PCK Oddział 
Rejonowy w 
Ciechanowie 

Zorganizowanie zawodów strzeleckich 
Polskiego Czerwonego Krzyża o zasięgu 
lokalnym promujących powiat 
ciechanowski 

12 400,00 

9. 
UKS "K.O WADŁO" 

Trenowanie oraz doskonalenie 
umiejętności dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym w sportach walki 

13 000,00 

10. Klub Sportowy 
Ciechan i Szymon 
Kołecki 

Szkolenie i udział w zawodach w ramach 
współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 
grach zespołowych i dyscyplinach 
indywidualnych 

17 000,00 

 
11. 

Stowarzyszenie na 
rzecz bezpieczeństwa 
osobistego oraz 
krzewienia kultury 
fizycznej KRAVER 

Self Defence - Krav Maga 
 
 

4 000,00 

12. 
Klub Sportowy 
Ciechan i Szymon 
Kołecki 

Szkolenie sportowe w dyscyplinie rugby - 
organizacja obozu sportowego 

3 000,00 

13. 
Stowarzyszenie 
Sportowe Runners 
Team 

Zawody Sportowe Duathlon Opinogóra 
Górna 2021 

22 000,00 

14. Ciechanowski Klub 
Bokserski  

My Self Protection II - samoobrona, boks, 
K1 

16 000,00 

15. 
MUKS Czarni Regimin 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 
piłce ręcznej 

7 900,00 

16. Cross Trening 
Mazovia Cross trening dla dzieci 

11 920,00 

SUMA 199 998,80 
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Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 

 

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. 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego udzielił również dofinansowania 
organizacjom pozarządowym w 2021 r. w ramach tzw. „małych grantów”, w tym dla: 

L.P. Oferta Nazwa zadania Przyznana kwota dofinansowania 

1. 

Centrum 
Psychologiczno -
Pastoralne 
METANOIA 

Punkt informacyjno - 
konsultacyjny METANOIA 
Filia Ciechanów 

20 000,00 

2. Stowarzyszenie Pies i 
Spółka Ośrodek felinoterapii 

30 000,00 

SUMA 50 000,00 

L.P. Oferta Nazwa zadania Przyznana kwota dofinansowania 

1. 
Stowarzyszenie Pies i 
spółka Kastrujemy bezdomność 

10 000,00 

SUMA 10 000,00 

L.P. Oferta Nazwa zadania Przyznana kwota dofinansowania 

1. 
Koło Gospodyń 
Wiejskich w 
Kołaczkowie Bezpieczna mieszkanka Wsi 2 400,00   

2. 
Ochotnicza 
Straż Pożarna 
w Ojrzeniu 

Zakup specjalistycznej pilarki 
spalinowej dla OSP Ojrzeń 

4 210,00 

3. 

WOPR 
Ciechanów 

Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie ratownictwa wodnego, 
bezpiecznego zachowania nad 
wodą i pierwszej pomocy 
przedmedycznej na terenie 
Powiatu Ciechanowskiego 

5 000,00 

4. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna 
w Sońsku 

Podnoszenie gotowości bojowej 
jednostek ochotniczych straży 
pożarnych poprzez 
dofinansowanie zakupu sprzętu 
ratowniczo - gaśniczego 
niezbędnego do podejmowania 
działań ratowniczych przez 
jednostki OSP - zakup ubrań 
ochronnych dla OSP Sońsk 

4 500,00 

5. 
Ochotnicza 
Straż Pożarna 
w Gąsocinie 

Zakup sprzętu do prowadzenia 
skutecznych działań ratowniczo 
- gaśniczych 

3 890,00 

SUMA 20 000,00 
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„Małe granty” 

Współpraca pozafinansowa polegała 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. 

 
 

L.P. Oferta Nazwa zadania Przyznana kwota dofinansowania 

1. 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Długołęce 

Przygotowanie jednostki 
OSP w Długołęce do 
działań ratowniczo-
gaśniczych 10 000,00   

2. 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Nasierowie 
Górnym 

65 rocznica powstania OSP 
w Nasierowie Górnym 

2 500,00 

3. Stowarzyszenie 
ZaDyszka 

Leśna ZaDyszka 2021 - 
Wielki Bieg Małych Ludzi 

6 5610,00 

4. 

Ciechanowski 
Ludowy Klub 
Sportowy 
,,Mazovia" 

Mistrzostwa Europy U-15, 
U-17 w podnoszeniu 
ciężarów 

10 000,00 

5. 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Przywilczu Jubileusz OSP Przywilcz 

3 500,00 

6. 

Stowarzyszenie 
Ciechanowski Klub 
Sportowy 
,,JURAND" 

Udział drużyny seniorów w 
1 rundzie rozgrywek 1 ligi 
piłki ręcznej 

10 000,00 

7. 

Centrum 
Psychologiczno-
Pastoralne 
METANOIA 

Punkt informacyjno-
konsultacyjny METANOIA - 
filia Ciechanów 

9 600,00 

8. 

Polski Czerwony 
Krzyż Oddział 
Rejonowy w 
Ciechanowie 

Powiatowa Gala 
Honorowego Krwiodawstwa 

10 000,00 

9. 
Szkolny Związek 
Sportowy Ziemia 
Ciechanowska Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

3 500,00  

10. 

Oddział 
Ciechanowski 
Stowarzyszenia 
Autorów Poslkic 

Zaduszkowy Wieczór z 
Poezją 2021 

4 000,00 

SUMA 69 610,00 
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V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU 

W 2021 roku Rada Powiatu Ciechanowskiego realizując swoje kompetencje stanowiące, 
określone w art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, podjęła 110 
uchwał, 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 2021. 

 
Wykaz Uchwal podjętych przez Radę Powiatu Ciechanowskiego w 2021 roku: 

 

Lp. 
 

Nr uchwały 
 

Uchwała z dnia W sprawie 

1. VI/28/214/2021 15 stycznia 2021 
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego 

2. VI/28/215/2021 15 stycznia 2021 
Zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Ciechanowskiego na 2021 rok 

3. VI/28/216/2021 15 stycznia 2021 

Przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Budujemy 
kadrę przyszłości” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

4. VI/29/217/2021 25 stycznia 2021 
Przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. 
„Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” 

5. VI/29/218/2021 25 stycznia 2021 
Przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2021-2023 

6. VI/29/219/2021 25 stycznia 2021 
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu na czas oznaczony do 3 lat 

7. VI/29/220/2021 25 stycznia 2021 

ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe 
zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz 
rodzaje i wysokość nagród dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów 
prowadzących szkolenie zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym.  

8. VI/29/221/2021 25 stycznia 2021 
rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na Starostę 
Ciechanowskiego i Wicestarostę Ciechanowskiego. 

9. VI/30/222/2021 19 lutego 2021 
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego 

10. VI/30/223/2021 19 lutego 2021 
Zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Ciechanowskiego na 2021 rok. 

11. VI/30/224/2021 19 lutego 2021 
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu na czas oznaczony do 3 lat. 



53 
 

12. VI/30/225/2021 19 lutego 2021 
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Ciechanowskiego. 

13. VI/31/226/2021 29 marca 2021 
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego. 

14. VI/31/227/2021 29 marca 2021 
Zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Ciechanowskiego na 2021 rok 

15. VI/31/228/2021 29 marca 2021 

wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat 
Ciechanowski na rzecz Województwa 
Mazowieckiego udziału w prawie własności  
nieruchomości położonej w mieście Ciechanów, 
obręb Śródmieście. 

16. VI/31/229/2021 29 marca 2021 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej    
i zatrudniania oraz  rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 
tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2021  roku. 

17. VI/31/230/2021 29 marca 2021 

założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2                            
w Ciechanowie i włączenia jej do Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie,                          
ul. Kopernika 7    . 

18. VI/31/231/2021 29 marca 2021 
nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Ciechanowskiego”. 

19. VI/31/232/2021 29 marca 2021 
nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Ciechanowskiego”. 

20. VI/32/233/2021 26 kwietnia 2021 
udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu 
Ciechanowskiego. 

21. VI/32/234/2021 26 kwietnia 2021 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego powiatu ciechanowskiego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu 
ciechanowskiego za 2020 rok. 

22. VI/32/235/2021 26 kwietnia 2021 
udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Ciechanowskiego z tytułu wykonania budżetu 
powiatu za 2020 rok. 

23. VI/32/236/2021 26 kwietnia 2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego. 

24. VI/32/237/2021 26 kwietnia 2021 
Zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Ciechanowskiego na 2021 rok. 

25. VI/32/238/2021 26 kwietnia 2021 

zmieniająca uchwałę 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  

26. VI/32/239/2021 26 kwietnia 2021 

rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych im. 
Stanisława Płoskiego w Ciechanowie oraz 
utworzenia Zespołu Szkół Kształcenia 
Technicznego i Ustawicznego im. Stanisława 
Płoskiego w Ciechanowie, ul. Mikołaja Kopernika 7, 
06 – 400 Ciechanów. 

27. VI/33/240/2021 31 maja 2021 wyboru Wicestarosty Ciechanowskiego. 

28. VI/33/241/2021 31 maja 2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego. 

29. VI/33/242/2021 31 maja 2021 
Zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Ciechanowskiego na 2021 rok. 

30. VI/33/243/2021 31 maja 2021 udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciechanów. 
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31. VI/33/244/2021 31 maja 2021 udzielenia pomocy finansowej Gminie Glinojeck. 

32. VI/33/245/2021 31 maja 2021 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Gołymin-
Ośrodek. 

33. VI/33/246/2021 31 maja 2021 udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudusk. 

34. VI/33/247/2021 31 maja 2021 udzielenia pomocy finansowej Gminie Ojrzeń. 

35. VI/33/248/2021 31 maja 2021 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra 
Górna. 

36. VI/33/249/2021 31 maja 2021 udzielenia pomocy finansowej Gminie Regimin. 

37. VI/33/250/2021 31 maja 2021 udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk. 

38. VI/33/251/2021 31 maja 2021 
Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu. 

39. VI/33/252/2021 31 maja 2021 
Zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 
w roku budżetowym 2021. 

40. VI/34/253/2021 14 czerwca 2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego 

41. VI/34/254/2021 14 czerwca 2021 
Zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Ciechanowskiego na 2021 rok. 

42. VI/35/255/2021 28 czerwca 2021 

zmiany uchwały w sprawie powołania  stałych 
komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego, określenia 
przedmiotu ich działania, ustalenia liczby członków               
i składu osobowego. 

43. VI/35/256/2021 28 czerwca 2021 
nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Ciechanowskiego” 

44. VI/35/257/2021 28 czerwca 2021 

zmiany nazwy Branżowej Szkoły II stopnia                                     
w Ciechanowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Nr 3 im. S. Staszica w Ciechanowie, ul. Stefana 
Okrzei 6. 

45. VI/35/258/2021 28 czerwca 2021 

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. 

46. VI/35/259/2021 28 czerwca 2021 

zmiany uchwały Nr VI/31/229/2021 Rady Powiatu 
Ciechanowskiego z dnia 29 marca 2021 roku                         
w sprawie 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 2021  roku 

47. VI/35/260/2021 28 czerwca 2021 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na 
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

48. VI/35/261/2021 28 czerwca 2021 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w 
drodze darowizny od Skarbu Państwa na 
własność Powiatu Ciechanowskiego.  

49. VI/35/262/2021 28 czerwca 2021 
utworzenia Powiatowego Centrum Usług 
Wspólnych w Ciechanowie. 

50. VI/35/263/2021 28 czerwca 2021 
ustalenia regulaminu korzystania z parkingów 
Powiatu Ciechanowskiego zlokalizowanych                       
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w Ciechanowie na działkach nr 257/1, 257/2, 257/3, 
257/4, 257/5, 257/7 . 

51. VI/35/264/2021 28 czerwca 2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego. 

52. VI/35/265/2021 28 czerwca 2021 
Zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Ciechanowskiego na 2021 rok. 

53. VI/36/266/2021 30 lipca 2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego. 

54. VI/36/267/2021 30 lipca 2021 
Zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Ciechanowskiego na 2021 rok 

55. VI/36/268/2021 30 lipca 2021 

uchylenia Uchwały Rady Powiatu Nr VI/32/239/2021 
z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie rozwiązania 
Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława 
Płoskiego w Ciechanowie oraz utworzenia Zespołu 
Szkół Kształcenia Technicznego i Ustawicznego im. 
Stanisława Płoskiego w Ciechanowie, ul. Mikołaja 
Kopernika 7, 06 – 400 Ciechanów. 

56. VI/36/269/2021 30 lipca 2021 

włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego                      
w Ciechanowie do Zespołu Szkół Technicznych              
im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie i zmiany 
nazwy tego Zespołu. 

57. VI/36/270/2021 30 lipca 2021 

uchylenia uchwały nr VI/35/263/2021 z dnia 28 
czerwca 2021 roku  w sprawie ustalenia regulaminu 
korzystania z parkingów Powiatu Ciechanowskiego 
zlokalizowanych w Ciechanowie na działkach                  
nr 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/7. 

58. VI/37/271/2021 31 sierpnia 2021 
Zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Ciechanowskiego na 2021 rok. 

59. VI/37/272/2021 31 sierpnia 2021 

zmiany uchwały Nr VI/11/100/2019 Rady Powiatu 
Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019 roku w 
sprawie organizacji wspólnej obsługi przez 
Starostwo Powiatowe  w Ciechanowie. 

60. VI/38/273/2021 
20 września 

2021 

przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów 
Starosty Ciechanowskiego dla uzdolnionych 
studentów za wysokie wyniki w nauce i szczególne 
osiągnięcia edukacyjne, naukowe, artystyczne lub 
sportowe. 

61. VI/38/274/2021 
20 września 

2021 
zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Ciechanowskiego na 2021 rok. 

62. VI/39/275/2021 
27 września 

2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego. 

63. VI/39/276/2021 
27 września 

2021 
zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Ciechanowskiego na 2021 rok. 

64. VI/39/277/2021 
27 września 

2021 

zmiany Programu współpracy Powiatu 
Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego                               
i wolontariacie na rok 2021. 

65. VI/39/278/2021 
27 września 

2021 

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. 
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66. VI/39/279/2021 
27 września 

2021 

ustalenia w 2022 roku wysokości opłat za usuwanie 
pojazdu z drogi    jego przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz  wysokości kosztów  w przypadku 
odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie 
Powiatu Ciechanowskiego. 

67. VI/39/280/2021 
27 września 

2021 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
na czas oznaczony do 3 lat. 

68. VI/39/281/2021 
27 września 

2021 
rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność 
Zarządu Powiatu. 

69. VI/39/282/2021 
27 września 

2021 

określenia jednostek budżetowych powiatu 
ciechanowskiego, które gromadzą na wydzielonym 
rachunku dochody, ich źródeł, przeznaczenia, 
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego 
dochodów i wydatków nimi finansowanych                                  
i dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania. 

70. VI/39/283/2021 
27 września 

2021 

zmiany uchwały Nr VI/35/259/2021 Rady Powiatu 
Ciechanowskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku w 
sprawie 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 2021 roku. 

71. VI/40/284/2021 
25 października 

2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego. 

72. VI/40/285/2021 
25 października 

2021 
zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Ciechanowskiego na 2021 rok. 

73. VI/40/286/2021 
25 października 

2021 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za 
cenę niższą niż wartość rynkowa. 

74. VI/40/287/2021 
25 października 

2021 

zmiany uchwały nr VI/39/280/2021 z dnia 27 
września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 
do 3 lat. 

75. VI/40/288/2021 
25 października 

2021 

przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów 
Starosty Ciechanowskiego dla uzdolnionych 
studentów za wysokie wyniki w nauce i szczególne 
osiągnięcia edukacyjne, naukowe, artystyczne lub 
sportowe. 

76. VI/40/289/2021 
25 października 

2021 

w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na 
działalność Anny Karaś, dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie. 

77. VI/40/290/2021 
25 października 

2021 
rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Gołymin – 
Ośrodek. 

78. VI/40/291/2021 
25 października 

2021 

zajęcia stanowiska w sprawie zapewnienia przez 
Powiat Ciechanowski w ramach publicznego 
transportu zbiorowego linii autobusowej do 
miejscowości Młock. 

79. VI/40/292/2021 
25 października 

2021 
nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Ciechanowskiego”. 

80. VI/40/293/2021 
25 października 

2021 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
pomiędzy operatorem a Powiatem Ciechanowskim, 
na linii komunikacyjnej relacji Ciechanów 
Sienkiewicza – Ciechanów Sienkiewicza przez 
Opinogórę, Obiedzino. 
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81. VI/41/294/2021 
28 października 

2021 
zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Ciechanowskiego na 2021 rok 

82. VI/42/295/2021 
29 listopada 

2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego 

83. VI/42/296/2021 
29 listopada 

2021 
zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Ciechanowskiego na 2021 rok 

84. VI/42/297/2021 
29 listopada 

2021 

 

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. 
 

85. VI/42/298/2021 
29 listopada 

2021 

zmiany uchwały Nr VI/11/100/2019 Rady Powiatu 
Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019 roku w 
sprawie organizacji wspólnej obsługi przez 
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. 

86. VI/42/299/2021 
29 listopada 

2021 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny 
nieruchomości położonej w Gołotczyźnie, gm. 
Sońsk. 

87. VI/42/300/2021 
29 listopada 

2021 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
na czas oznaczony do 3 lat. 

88. VI/42/301/2021 
29 listopada 

2021 

Zajęcia stanowiska w sprawie zapewnienia przez 
Powiat Ciechanowski w ramach publicznego 
transportu zbiorowego linii autobusowej do 
miejscowości Młock . 

89. VI/42/302/2021 
29 listopada 

2021 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia 
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych                                 
w Ciechanowie. 

90. VI/42/303/2021 
29 listopada 

2021 
rozpatrzenia petycji w interesie publicznym. 

91. VI/42/304/2021 
29 listopada 

2021 
w sprawie przekazania petycji według właściwości. 

92. VI/42/305/2021 
29 listopada 

2021 
w sprawie przekazania petycji według właściwości. 

93. VI/42/306/2021 
29 listopada 

2021 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 
Ciechanowskiego. 

94. VI/42/307/2021 
29 listopada 

2021 

rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                               
w Ciechanowie. 

95. VI/42/308/2021 
29 listopada 

2021 
rozpatrzenia skargi na bezczynność Zarządu 
Powiatu Ciechanowskiego. 

96. VI/42/309/2021 
29 listopada 

2021 
rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 
Ciechanowskiego. 

97. VI/42/310/2021 
29 listopada 

2021 
w sprawie: ustalenia diet dla radnych Rady Powiatu 
Ciechanowskiego. 

98. VI/42/311/2021 
29 listopada 

2021 
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia 
miesięcznego Starosty Ciechanowskiego. 

99. VI/43/312/2021 27 grudnia 2021 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Ciechanowskiego. 

100. VI/43/313/2021 27 grudnia 2021 
uchwała budżetowa powiatu ciechanowskiego na 
2022 rok. 

101. VI/43/314/2021 27 grudnia 2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Ciechanowskiego. 
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102. VI/43/315/2021 27 grudnia 2021 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 
Ciechanowskiego na 2021 rok. 

103. VI/43/316/2021 27 grudnia 2021 
w sprawie wydatków budżetu Powiatu 
Ciechanowskiego, które nie wygasają  z upływem 
roku budżetowego. 

104. VI/43/317/2021 27 grudnia 2021 

w sprawie zmiany uchwały Nr  VI/39/283/2021 
Rady Powiatu Ciechanowskiego        z dnia 27 
września 2021 roku w sprawie 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 2021 roku. 

105. VI/43/318/2021                     27 grudnia 2021 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych w Powiecie Ciechanowskim 

106. VI/43/319/2021 27 grudnia 2021 
w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy 
komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego na 
2022 rok. 

107. VI/43/320/2021 27 grudnia 2021 
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy,                    
w tym kontroli, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Ciechanowskiego na 2022 rok. 

108. VI/43/321/2021 27 grudnia 2021 

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. 

109. VI/43/322/2021 27 grudnia 2021 w sprawie przekazania petycji według właściwości. 

110. VI/43/323/2021 27 grudnia 2021 
w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie 
ochrony danych osobowych przez Starostwo 
Powiatowe w Ciechanowie. 

 
Wszystkie Uchwały Rady Powiatu podjęte w 2021 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  REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI  
      ORGANIZACYJNE 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 2022 r., poz. 528 ze zm.). 

Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz polityki prorodzinnej 
wykonywane są przez: 
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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 2021 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 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 2021 r. do tut. Centrum 10 osób zgłosiło chęć kandydowania na rodzinę 
zastępczą niezawodową. Do szkolenia i dalszej procedury zakwalifikowano 7 osób. 
Łącznie w 2021 r. przeszkolono 12 osób na rodzinę zastępczą niezawodową oraz 1 
osobę na rodzinę zawodową (uwzględniono 4 rodziny - 6 osób, które zgłosiły się                     
w 2020 r.).  

W 2021 roku podpisano 1 umowę z  rodziną pomocową. 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 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 2021 r. zgłoszono do 
Ośrodka 13 dzieci,  w tym w stosunku do 9 dzieci 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 2021 r. z Punktu poradnictwa specjalistycznego skorzystało 68 osób                
z rodzinnej pieczy zastępczej. Mimo pandemii uwzględniając jednak istniejące 
potrzeby od drugiego półrocza 2021 r. wznowiono  comiesięczne spotkania grupy 
wsparcia dla rodzin zastępczych. W czerwcu 2021r. zorganizowano również szkolenie 
dla rodzin zastępczych nt. problemów związanych z dorastaniem dzieci i młodzieży, tj. 
buntem nastolatków oraz pojawiających się wtedy wśród nich incydentów z używaniem 
środków odurzających. 

Pomoc dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, poprzez: prowadzenie pracy 
na rzecz  dziecka i rodziny. W ciągu 2021 roku wsparciem  koordynatorów rodzinnej 
pieczy  zastępczej zatrudnionych w Centrum objęto 81 rodzin, w których przebywało 
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125 dzieci. Łącznie koordynatorzy odwiedzili 622 razy rodziny zastępcze i podjęli 83 
próby wejścia do tych rodziny oraz przeprowadzili 429 rozmów telefonicznych.  
Jednocześnie mimo pandemii COVID -19 koordynatorzy nawiązali kontakt                                    
i przeprowadzili 21 rozmów bezpośrednich oraz 131 telefonicznych z pedagogami 
lub wychowawcami w placówkach oświatowych; 76 rozmów bezpośrednich oraz 35 
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 2021 roku takich planów opracowano 27 dla dzieci, które zostały 
umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 161 ich modyfikacji. Koordynatorzy 
dokonali także oceny 21 rodzin zastępczych. W 2021r. odbyło się  8 posiedzeń 
Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 
na terenie powiatu ciechanowskiego w trakcie których dokonano oceny 193 dzieci                        
w 131 rodzinach. Ze względu na pandemię COVID-19 w 2021 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 7 wniosków o pozbawienie władzy 
rodzicielskiej rodziców, którzy nie interesują się dziećmi i nie podejmują współpracy                  
z ops mającej na celu powrót dzieci do rodziny. 

W 2021 roku tut. Centrum ze względu na pandemię COVID-19 nie organizowało 
szkoleń dla pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu 
Ciechanowskiego. 

Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego 
odbywa się w ramach Punktu konsultacji specjalistycznej. W 2021 r. dyżurowali                      
w nim i bezpłatnych porad udzielali:  psycholog i prawnik oraz terapeuta rodzinny.  
Łącznie z Punktu w okresie 12 miesięcy skorzystało 426 osób, w tym z porad prawnika 
– 160, psychologa – 85 oraz z terapii rodzinnej 181. 

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 2017-2025 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 
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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.  

W dwóch trzykondygnacyjnych budynkach znajdują się 74 mieszkania 
jednopokojowe 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, uchwyty,                       
a w miarę potrzeb dodatkowe oprzyrządowanie tj.  podpórki przy sedesie, taborety do 
kąpania.  

Na II piętrze każdego budynku 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, sala kominkowa 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.  

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 2021 r. w DPS 
„Kombatant” przebywało 88 osób. Mała liczba mieszkańców w stosunku do miejsc 
związana jest z pandemią COVID-19. Gminy w tym okresie nie kierowały nowych osób 
do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej.  

Plan finansowy DPS „Kombatant” w Ciechanowie po stronie dochodów na dzień  
1 stycznia 2021 roku wynosił 4 968 096,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 
4 790 814,00. Wydatki na dzień 1 stycznia 2021 r. planowane były na kwotę 5 555 
090,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021 r. plan wynosił 5 700 969,62 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w DPS „Kombatant” zatrudnionych było 71 osób na 
70,5 etatu.  

W 2021 r. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie realizował 
następujące projekty:  
1) Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał Powiatowi Ciechanowskiemu środki  
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    w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej  
   „Kombatant” w wysokości 73 896,78. Środki zostały przeznaczone na  
   przygotowanie i zabezpieczenie Domu przed wzrostem zakażeń wywołanych  
   wirusem SARS-CoV-2. Środki finansowe przeznaczono na zakup środków ochrony 
   osobistej, preparatów do dezynfekcji powierzchni oraz  na dodatki do wynagrodzeń 
2) Grant pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, 
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w wartości – 
43 661,62 zł. Grant został przeznaczony na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 
pielęgniarek. 

3) 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. W 2021 roku kwota ta wyniosła 41 600,00 zł. Przyznane środki 
przeznaczono na wydatki związane z zapewnieniem kadry niezbędnej do 
zachowania ciągłości świadczonych usług, w tym na dodatki do wynagrodzeń dla 
pracowników. 

 
3. Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32, 06-400 Ciechanów. 
 

Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie przy ul. Kruczej 32 (zwany dalej DPS) 
jest stacjonarną jednostką organizacyjną Powiatu Ciechanowskiego.  

Uchwałą Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr IV/11/62/2012 z dnia 30 stycznia 
2012r. DPS za zgodą Wojewody Mazowieckiego został przekształcony dla osób 
przewlekle psychicznie chorych z miejscami wygasającymi  dla osób somatycznie 
chorych.  

DPS swoją działalność prowadzi na podstawie Statutu Domu Pomocy 
Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32, który określa w szczególności typ DPS, 
prawa i obowiązki mieszkańców. Statutu określa zasady funkcjonowania DPS, prawa 
i obowiązki mieszkańców, organizację DPS, zasady prowadzenia gospodarki 
finansowej. Statut został ogłoszony Uchwałą Nr VI/133/2020 Rady Powiatu 
Ciechanowskiego z dnia 27 stycznia 2020 r.  

Na podstawie Decyzji Nr 1135/2018 z dnia 28.06.2018r. Wojewody 
Mazowieckiego  została zwiększona została ilość miejsc dla mieszkańców w DPS do 
185 osób.  

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.2021r. poz. 2268 tj.).  Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do 
indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca, w zależności od stopnia sprawności 
psychicznej i fizycznej, dbając przede wszystkim o zapewnienie każdemu 
mieszkańcowi wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa.  

Od dnia 18 września 2019 r. do 31 stycznia 2021 r. DPS funkcjonował w ramach 
przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu Ciechanowskiego nr 122/2019 z dnia 18 
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września 2019 r. Regulaminu Organizacyjnego a wprowadzonego Zarządzeniem 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie nr 16a/2019 z dnia 18 września 
2019 r. Na czele Domu stał Dyrektor, który nim zarządzał przy pomocy: Zastępcy 
Dyrektora, Głównego Księgowego, Kierowników Działów oraz pracowników 
zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. 
Zgodnie z niniejszym Regulaminem Organizacyjnym w skład struktury DPS wchodziły 
następujące komórki organizacyjne: 
Dział Organizacyjny; 
Dział Finansowo-Księgowy; 
Dział Administracyjno-Gospodarczy; 
Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny; 
Dział Żywienia; 
oraz samodzielne stanowiska pracy: pracownicy socjalni, Inspektor ds. BHP, Inspektor 
ODO. 

Następnie w 2021 r. od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca w DPS obowiązywała 
struktura organizacyjna przyjęta Uchwałą Zarządu Powiatu Ciechanowskiego                               
nr 16/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w ramach Regulaminu Organizacyjnego 
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie 
Nr 3/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.  Zgodnie z postanowieniem niniejszego Regulaminu 
DPS zarządzał Dyrektor przy pomocy: Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, 
Kierownikami Działów oraz pracownikami zatrudnionymi na samodzielnych 
stanowiskach. Wówczas w DPS funkcjonowały następujące komórki organizacyjne: 
Dział Organizacyjny; 
Dział Finansowo- Księgowy; 
Dział Administracyjno-Gospodarczy; 
Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny; 
Dział Żywienia; 
samodzielne stanowiska pracy: pracownicy socjalni, Inspektor ds. BHP, Inspektor 
ODO. 

Równocześnie z dniem obowiązywania niniejszego Regulaminu od dnia 1 
lutego 2021 r. swoją działalność rozpoczął Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu 
Pomocy Społecznej w Ciechanowie (dalej jako WTZ). WTZ funkcjonuje na podstawie 
odrębnego Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu 
Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 – wprowadzonego Zarządzeniem nr 
4/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 z dnia 
01.02.2021 r. Działalność placówki WTZ finansowana jest w 90% ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a w 10% przez środki 
własne Powiat Ciechanowskiego. 

Następna zmiana struktury organizacyjnej DPS nastąpiła z dniem 1 lipca 2021r. 
Z tym dniem w DPS zaczął obowiązywać nowy Regulamin Organizacyjny DPS, 
przyjęty przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego Uchwałą Nr 126/2021 z dnia 24 
czerwca 2021 r.  oraz wprowadzony w DPS Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Ciechanowie Nr 31/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. Zgodnie z niniejszym 
Regulaminem Dyrektor zarządza DPS przy pomocy: Zastępcy Dyrektora, Głównego 
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Księgowego oraz Kierowników Działów a także pracowników zatrudnionych na 
samodzielnych stanowiskach. Zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną 
Dyrektorowi podlega bezpośrednio: 
Zastępca Dyrektora; 
Główny Księgowy;  
Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny; 
Zespól Pracowników Socjalnych; 
Warsztat Terapii Zajęciowej; 
Inspektor ODO; 
Inspektor BHP. 
Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio: 
Dział Administracyjno-Organizacyjny; 
Dział Techniczno – Gospodarczy; 
Dział Żywienia; 
Stanowisko ds. zamówień publicznych. 
      Budżet DPS w zakresie dochodów i wydatków w roku budżetowym 2021r. 
przedstawiał się następująco.  Na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 8.582.492,00 zł.  
W trakcie 2021r. z tytułu zmian dotyczących zwiększeń i zmniejszeń 
zatwierdzonych uchwałami Rady Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet 
DPS wynosił 8.505.732,92 zł.  Wysokość dotacji celowej otrzymanej przez DPS                  
w 2021 r. wynosiła 913.006,00 zł 
Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonanie dotacji celowej było w 100% i stanowiło 
kwotę 913.006,00 zł. 
         Natomiast plan dochodów DPS w 2021 r. przedstawiał się następująco. Na 
dzień  1 stycznia 2021 roku wynosił 8.502.492,00 zł. Po wprowadzonych zmianach 
dotyczących zwiększeń dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt był 
na poziomie 8.224.048,00 zł. Zaś 31 grudnia 2021 r. wykonanie dochodów wynosiło 
8.259.179,40 zł  

 Na kwotę tę składają się:  
- wpłaty Mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 
  8.153.431,53zł; 
- wpłaty za czynsz mieszkaniowy od lokatorów  mieszkających w budynkach 

należących do Domu Pomocy Społecznej  w kwocie 7.617,60 zł; 
 

- wpłaty od pracowników korzystających z wyżywienia  8.432,57 zł; 
- naliczone odsetki bankowe 781,45 zł; 
- wpływy z różnych dochodów (refundacje z Urzędu Pracy) 76.624,25 zł; 

 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nagrody jubileuszowej) 
11.352,00 zł; 

 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) 940,00 zł. 

              
 
 
 
 

Wykonane dochody w wysokości 8.259.179,40 zł zostały odprowadzone do Starostwa 
Powiatowego w Ciechanowie.  
Wykorzystanie budżetu po stronie wydatków przedstawiało się następująco: 
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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 2021 roku wynosił: 9.418.738,92 zł 
Otrzymane środki budżetowe  9.418.738,92 zł 
Wykonane środki budżetowe  9.334.839,35 zł 
Pozostałość niewykorzystanych środków  83.899,57 zł 

 
Pozostałość w wysokości 83.899,57 zł (w tym 60.000,00 zł wkład własny na zakup 
samochodu dla WTZ) została odprowadzona do Starostwa Powiatowego                                   
w Ciechanowie do dnia 31 grudnia 2021 roku. 
W 2021 r. DPS otrzymał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 
116.800,00 zł. Środki wydatkowano na zakup rękawic diagnostycznych i lateksowych, 
maseczek, fartuchów mydła antybakteryjnego, proszku piorącego oraz termometru 
bezdotykowego. 
Dom Pomocy Społecznej otrzymał również Grant w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w wysokości 38.884,92 zł. Środki w całości 
zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla pielęgniarek w celu zapewnienia 
ciągłości usług przy trwającej pandemii Covid-19.  
W 2021 r. Dom Pomocy Społecznej otrzymał w ramach  dotacji celowej środki na 
wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami 
występowania wirusa, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do 
zachowania ciągłości usług. Wysokość dotacji to 65.000 zł, wkład własny 17.212,05 zł. 
Środki w wysokości 82.212,05 zł zostały wydatkowane na dodatki do wynagrodzeń dla 
kadry DPS. 

Koszt pobytu mieszkańca DPS w 2021r. przedstawiał się następująco.                            
W miesiącu styczniu obowiązywał na podstawie Zarządzenia Nr 4/2020 Starosty 
Ciechanowskiego z dnia 04 lutego 2020 roku i wynosił 4.005,00 zł. Od dnia 1 lutego 
2021 r. na podstawie Zarządzenia Nr 10/2021 Starosty Ciechanowskiego z dnia 26 
stycznia 2021 roku obowiązywał do 31.12.2021 r. w wysokości 4.237,00 zł. 
     Działalność WTZ jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Ewentualne 
dochody ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez Uczestników przeznacza 
się  w porozumieniu z nimi, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną. 
Kwota otrzymanych dotacji na działalność WTZ w 2021 r. wyniosła 662 934,00 zł,                    
w tym ze względu na źródła finansowania działalności: 
- 596.640,00 zł z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
-     66.294,00 zł ze środków własnych  Powiatu Ciechanowskiego.  

W roku sprawozdawczym WTZ uzyskał dochód ze sprzedaży prac wykonanych 
przez Uczestników w wysokości 3 093,50 zł. Środki finansowe pozyskane ze 
sprzedaży zostały   w całości przekazane na wyodrębnione konto WTZ i w 2021 roku 
nie były wydatkowane.   
W ramach działalności TWZ w 2021 r. poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem 
pracowników: plan 424 683,00 zł, wykonanie 424 682,82 zł. 
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W WTZ w  2021 r. zatrudnionych było 10 osób (8 etatów), w tym: 
 - Kierownik WTZ – 1 etat;  
 -  5 Instruktorów - 5 etatów;  
 -  Psycholog - ½ etatu;  
 -  Księgowy  - ½ etatu;  
 - 2 Kierowców – 1 etat.  
Wszyscy pracownicy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 
Na zakup materiałów, usług materialnych i niematerialnych przeznaczono 39 836,03zł. 
Wydatki wykonano w 100%.  
Zakupiono licencję i aktualizację programu Finanse na łączną kwotę 3 906,38 zł. 
Koszty związane z zakupem materiałów biurowych wyniosły 11 899,47zł (tusze, tonery 
do drukarek, papier ksero, długopisy, segregatory, teczki, druki, dysk zewnętrzny, 
słuchawki, itp.)  
Koszty zakupu środków czystości wyniosły 3 889,95 zł.  
Pozostałe koszty  (szklanki, miski, dozowniki na mydło, kosze na śmieci,  itp.) oraz 
usługa przeprowadzenia przetargu  wyniosły 7 642,04 zł. 
Koszty za media wydatkowano na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez 
DPS w wysokości: 
- energia elektryczna                                -   3 318,93 zł; 
- woda, ścieki i wywóz nieczystości          -   4 751,75 zł; 
- centralne ogrzewanie                              -   4 427,51 zł. 

WTZ w 2021 r. nie posiadał własnego środka transportu. Dom Pomocy 
Społecznej w Ciechanowie przy ul. Kruczej 32 w ramach wsparcia udostępniał na 
potrzeby Warsztatu dwa pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych, co 
umożliwiało codzienny dowóz 17 Uczestników na zajęcia terapeutyczne. Warsztat 
zwracał koszty paliwa, nie ponosił kosztów eksploatacji pojazdu, ubezpieczenia itp.  
 W 2021 r. wydatki WTZ zrealizowano na kwotę 662 843,77 zł, w tym środki 
Powiatu Ciechanowskiego wynosiły 66 294,00 zł, natomiast dofinansowanie PFRON 
stanowiło 596 549,77 zł.  

Stan zatrudnienia pracowników w DPS w 2021 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. 
wynosił 109 osób. Natomiast na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zatrudnienia liczył 
126 osób, w przeliczeniu na etaty - 120,75 etatów i przedstawiał się następująco: 

Nazwa personelu Zatrudnienie 
w przeliczeniu                      

na osoby 

Zatrudnienie 
w przeliczeniu                     

na etaty 
Administracja 15 13,75 

Personel gosp. i obsługi (kuchnia) 24 22,50 

Personel opiekuńczy 62 62 

Personel terapeutyczny 11 10,50 

Pracownicy socjalni 4 4 

Warsztat Terapii Zajęciowej 10 8 

Razem 126 120,75 
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Wszyscy pracownicy DPS objęci są profilaktyczną opieką zdrowotną. W ramach której 
w  2021 r. przeprowadzono następujące badania lekarskie: 
- badania wstępne – 31 badań; 
- badania okresowe – 44 badania; 
- badania kontrolne – 12 badań; 
- badania specjalistyczne – 2 badania. 
W 2021 roku w ramach wsparcia Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie skierował do 
pracy w DPS 7 bezrobotnych posiadających odpowiednie kwalifikacje na następujące 
stanowiska pracy:  
- robotnik gospodarczy - 1 bezrobotny;  
- dozorca - 2 bezrobotnych;  
- pokojowa - 2 bezrobotnych;  
- pomoc kuchenna - 1 bezrobotny;  
- sprzątaczka -  1 bezrobotny. 
Pracownicy DPS korzystają z różnych form doskonalenia zawodowego 
organizowanych przez DPS. W 2021 r. uczestniczyli w następujących szkoleniach:  
1) Profesjonalna obsługa interesanta/ucznia z niepełnosprawnością – szkolenie 

grupowe; 
2) Zamówienia publiczne do 130 000 PLN po zmianach, nowe zasady; 
3) Ewidencja i księgowanie dokumentów zakupu; 
4) Progman Kadry – szkolenie dla początkujących cz. I i cz. II; 
5) Środki trwałe 2021; 
6) Eksploatacja i utrzymanie obiektów pod względem ochrony przeciwpożarowej; 
7) Ustawa o pomocy społecznej; 
8) Refundacja zmiany limitów finansowania wyrobów chłonnych Informacje dla DPS; 
9) Przymus bezpośredni uwarunkowania prawne oraz zasady stosowania przymusu w 

instytucjach opieki długoterminowej – szkolenie grupowe; 
10) Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z mieszkańcami DPS – 

szkolenie grupowe; 
11) Należności i dochody w ośrodkach pomocy społecznej; 
12) Majątek w księgach rachunkowych. Inwentaryzacja na potrzeby bilansowe. 

Ewidencja majątku, przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji; 
13) Studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej. 
Działalność opiekuńczo terapeutyczna mieszkańców w roku 2021. 
Na dzień 31 grudnia 2021r w DPS przebywały 184 osoby w tym 63 kobiety i 121 
mężczyzn. Wśród mieszkańców było: 
-   22 osoby przyjęte na starych zasadach, 
- 162 osoby przyjęte na nowych zasadach. 
Ze względu na stopień sprawności fizycznej występują niżej wymienione grupy 
mieszkańców: 
- osoby leżące       - 0 
- osoby poruszające się na wózku inwalidzkim   - 8  
- osoby poruszające się przy pomocy balkonika - 8 
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PRZEDZIAŁ 
WIEKOWY 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI OGÓŁEM 

18  - 39 LAT 6 23 29 
40 – 59 LAT 18 57 75 
60 – 64 LAT 9 16 25 
65 - 74 LAT 23 19 42 

75  I POWYŻEJ 7 6 13 
 

 W tej liczbie 10 osób znalazło się w DPS z powodu chorób somatycznych. 
Pozostałe 174 osoby zostały umieszczone w DPS z powodu chorób psychicznych. 
Mieszkańców skierowanych nakazem sądu było 80 osób. Natomiast 18 osób zostało 
skierowanych za zezwoleniem sądu.  

Wśród Mieszkańców DPS 35 osób było ubezwłasnowolnionych, w tym 26 
całkowicie i 9 częściowo. W liczbie mieszkańców Domu znajdowało się 75 osób, które 
mają stwierdzoną całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji; 44 osoby 
mające stwierdzoną niezdolność do pracy; trzy osoby z orzeczoną pierwszą grupą 
inwalidzką oraz cztery osoby z drugą grupą inwalidzką. 
DPS stara się ułatwić przystosowanie do nowych warunków życia z zachowaniem 
indywidualnych upodobań i zainteresowań każdego mieszkańca. Pokoje mieszkalne              
i pomieszczenia dodatkowe rozmieszczone są na dwóch kondygnacjach w dwóch 
budynkach oraz parterowym pawilonie. Poruszanie się między piętrami zapewnia 
winda osobowa. W DPS 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 
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23) Pokój kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego - 1 
W pomieszczeniach  znajduje się sygnalizacja przyzywowa 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 – mieszkało w nich 22 mieszkańców, 
- 21 pokoi 2 osobowych – mieszkało w nich 42 mieszkańców, 
- 14 pokoi 3 osobowych – mieszkało w nich 39 mieszkańców. 
Razem w budynku A znajduje się 57 pokoi, w których mieszkało 103 mieszkańców. 
Budynek B 
- 12 pokoi 1 osobowych – mieszkało w nich 12 mieszkańców, 
- 9  pokoi 2 osobowych -  mieszkało w nich 17 mieszkańców. 
Razem w budynku B znajduje się 21 pokoi, w których mieszkało 29 mieszkańców. 
Budynek C 
- 4 pokoje 1 osobowe     - mieszkało w nich 4 mieszkańców, 
- 19 pokoi 2 osobowych - mieszkało w nich 38 mieszkańców, 
- 4 pokoje 3 osobowe     - mieszkało w nich 10 mieszkańców. 
Razem w budynku C znajduje się 27 pokoi, w których mieszkało 52 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.  
DPS posiada własną kuchnię wraz z zapleczem kuchennym. Mieszkańcy mają 
zapewnione codziennie trzy posiłki:  
Śniadanie w godzinach   8:00 do 10:00 
Obiad w godzinach 12:00 do 14:00 
Kolacja w godzinach 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 i zatwierdzany przez Dyrektora DPS                                            
z uwzględnieniem diet zalecanych przez lekarza tj.  
- dieta wysokobiałkowa; 
- dieta cukrzycowa;  
- dieta lekkostrawna. 
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Ze względu na stan zdrowia niektórych mieszkańców część posiłków zostaje podana 
w formie mocno rozdrobnionej. Mieszkańcy ze względu na stan zdrowia mają również 
posiłki podawane w pokojach mieszkalnych. 
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.  
 Personel opiekuńczy zajmuje się stanem pomieszczeń mieszkalnych, 
higieniczno-sanitarnych i ogólnodostępnych. Pomieszczenia sprzątane są                               
w zależności od potrzeb, minimum raz dziennie. Zajmuję się również stanem higieny 
mieszkańców. Zapewniając zmianę odzieży, pościeli i ręczników w zależności od 
potrzeb, minimum raz w tygodniu.  Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco 
i prane w pralni mieszczącej się w DPS.  

Mieszkańcy niesamodzielni mają udzielaną pomoc we wszystkich czynnościach 
życiowych i higienicznych. Personel opiekuńczy udziela pomocy przy koniecznych 
czynnościach uwzględniając stan zdrowia i sprawności Mieszkańców. Jeśli wymaga 
tego stan mieszkańca realizowane są wszystkie konieczne czynności opiekuńcze jak: 
karmienie, pojenie, ubieranie jak również wszystkie zabiegi higieniczne (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. 
 Mieszkańcy przebywający w DPS w załatwianiu różnego rodzaju spraw 
osobistych, urzędowych, sądowych lub innych mogą korzystać z pomocy pracowników 
socjalnych. Ich pomoc rozpoczyna się przed przyjęciem do DPS przeprowadzeniem 
wywiadu środowiskowego. Następnie podczas przyjęcia pracownik socjalny informuje 
nowego mieszkańca o jego prawach i obowiązkach, zapoznaje z regulaminem domu. 
Podczas pobytu pracownicy socjalni ułatwiają mieszkańcom kontakt z rodziną 
zarówno osobisty jak telefoniczny. Pomagają w realizacji wniosków na indywidualny 
sprzęt rehabilitacyjny. Towarzyszą mieszkańcom w wyjazdach do sądu lub na komisje 
lekarskie. Pomagają w dokonywaniu zakupów. Odwiedzają mieszkańców podczas 
pobytu w szpitalach.  

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.  

Pielęgniarki zatrudnione w DPS sprawują opiekę nad stanem zdrowia 
mieszkańców. Opiekę medyczną nad zdrowiem mieszkańców sprawują w ścisłym 
porozumieniu z lekarzami. Mieszkańcy zarejestrowani są w  pięciu przychodniach POZ 
na terenie Ciechanowa , w których odbywają się w razie potrzeby wizyty lekarskie, 
teleporady lub wizyty domowe. Mieszkańcy DPS pozostają pod opieką Niepublicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej:  

Vita Med.  28 
Medicus  84 
Puls   17 
Rodzina  11 
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Esculap  44 
Wizyty lekarskie realizowane są na zasadach ogólnych, wynikających                                               
z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

W miarę potrzeb mieszkańcy korzystają z wizyt u lekarzy specjalistów. Z uwagi 
na charakter Domu Mieszkańcy najczęściej konsultowani są przez lekarza psychiatrę. 
W 2021 roku z konsultacji różnego rodzaju specjalistów mieszkańcy DPS korzystali 
1450 razy. Mieszkańcy 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 DPS 
wydaje opinię w zakresie uzasadniającym dalszy pobyt. W ubiegłym roku odbyło się 
1080 konsultacji psychiatrycznych.  

 
Rodzaj poradni Liczba konsultowanych 

mieszkańców 
Liczba wizyt u 
specjalisty 

Poradnia psychiatryczna 180 1080 
Poradnia onkologiczna 18 41 

Poradnia neurologiczna 7 10 
Poradnia stomatologiczna 56 67 
Poradnia dermatologiczna 9 16 

Poradnia chorób zakaźnych 4 4 
Poradnia okulistyczna 18 29 

Poradnia pulmonologiczna 14 19 
Poradnia chirurgiczna 25 32 

Poradnia reumatologiczna 5 7 
Poradnia ortopedyczna 16 25 

Poradnia urologiczna 7 18 
Poradnia ginekologiczna 18 29 

Poradnia laryngologiczna 18 21 
Poradnia chorób sutka 2 2 

Poradnia leczenia uzależnień 10 37 
Poradnia gastoenterologiczna 2 4 

Poradnia diabetologiczna 3 4 
Poradnia kardiologiczna 3 5 

 
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 zgodnie ze zleceniem lekarskim, pomiar 
podstawowych parametrów życiowych, rejestracja i koordynacja wyjazdów do 
specjalistów, profilaktyka przeciwodleżynowa, zindywidualizowana higiena osobista – 
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potrzeby mieszkańców w zakresie świadczeń pielęgniarskich są zaliczane do 
standardu podstawowych usług. 

Mieszkańcy, zgodnie ze zleceniami lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów 
mieli w minionym roku wykonane szereg badań: 

 
RODZAJ BADANIA ILOŚĆ SKIEROWAŃ 

Holter 4 
USG 12 

Mammografia 6 
Badanie słuchu 4 

Echo serca 2 
Rtg 13 
EKG 6 

Tomografia komputerowa 7 
Gastroskopia 2 
Spirometria 4 

Kontrola stymulatora 1 
Rezonans Magnetyczny 1 

 
Dom pomaga mieszkańcom w stałym dostępie do świadczeń zdrowotnych.  Do 

lekarza, na specjalistyczne konsultacje i do szpitali  mieszkańcy są dowożeni 
samochodami DPS.  

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. 
         W DPS zatrudnione są dwie osoby na stanowisku fizjoterapeuty. Prowadzą one 
zlecone różnorodne zabiegi rehabilitacyjne wykorzystując posiadany w DPS sprzęt 
rehabilitacyjny. 
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. 
W 2021 roku wykonano ogółem:        
                                                                                                                                                                                                                                  

Rodzaj zabiegu lub wykorzystywanego 
sprzętu 

Liczba wykonanych w ciągu roku zabiegów 
lub ćwiczeń 

UGU-L 267  
Bloczek 1461 

Ergonometry 1134 
Stolik manualny 558 
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Rotor kończyn górnych 1741 
Rotor kończyn dolnych 1626 

Lampa Solux 76 
Bieżnia 96 

Worek treningowy 9 
Atlas 385 

  
Ponadto mieszkańcy korzystali w ramach rehabilitacji z innych różnorodnych form 
pomocy świadczonych przez pracowników rehabilitacji w DPS:    
                                              

Inne zabiegi pod opieką pracowników 
rehabilitacji 

Ilość zabiegów 

Ćwiczenia indywidualne 263 
Masaże 128 

Opieka indywidualna nad mieszkańcami 375 
Ćwiczenia ogólnokondycyjne /gimnastyka 

poranna/ 
53 

Spacery z mieszkańcami 292 
Rozmowy zachęcające do rozwijania 

kondycji fizycznej 
533 

Pionizacja 370 
 

Ogółem w zajęciach rehabilitacyjnych w 2021 roku brało udział 138 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 z ograniczeniami ruchowymi 
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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. 
Wszyscy mieszkańcy korzystają z indywidualnych spotkań z psychologiem według 
sygnalizowanych potrzeb.  
Mieszkańcy mają zapewnioną codzienną możliwość korzystania z pomocy psychologa 
zatrudnionego w DPS. Najczęściej świadczoną usługą w 2021 roku były indywidualne 
spotkania i rozmowy z psychologiem. Ilość spotkań uzależniona była od 
indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca.  
 Ponadto psycholog prowadził z mieszkańcami zajęcia grup wsparcia, w trakcie 
których mieszkańcy uczyli się radzić sobie z różnego rodzaju trudnościami dnia 
codziennego.  W różnego rodzaju zajęciach grupowych uczestniczyło łącznie około 
142 osoby. Zajęcia grupowe odbywające się raz w tygodniu dotyczyły: 
- kształtowania umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania sytuacji konfliktowych,  
  radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego; 
- radzenie sobie z ograniczeniami wynikającymi z choroby; 
- psychoedukacji, relaksacji, szkodliwości używek, profilaktyki COVID 19; 
- warsztaty psychologiczne prowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców  
  dotyczące umiejętności społecznych, spotkania z filmem psychologicznym, gry  
  psychologiczne, dramy, rysunek psychologiczny; 
- zajęcia mające na celu ćwiczenie pamięci, orientacji, myślenie, funkcje językowe,  
  wzrokowe i przestrzenne. 
 We współpracy z pracownią komputerową w DPS psycholog wspierał 
mieszkańców podczas realizacji projektu „Komunikatywny Senior” podczas którego, 
pięcioosobowa grupa Mieszkańców uczyła się języka angielskiego podczas kursu 
komputerowego. Projekt realizowany był przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW we 
współpracy z Instytutem Anglistyki UW w ramach programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  
 Pracownia Komputerowo-Multimedialna działająca w DPS od 2016 roku jest 
pierwszą tego typu pracownią utworzoną w ramach projektu Unijnego „eintegracja – 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”. Pracownia 
posiada łącze komputerowe, wyposażona jest w 10 stanowisk komputerowych, 
drukarkę, projektor, ekran, kamerę internetową oraz nagłośnienie wraz mikrofonem i 
mikserem. Działalność tej pracowni pozwala Mieszkańcom na cyfrową łączność 
internetową ze światem. Pozwala również Mieszkańcom i Pracownikom uczestniczyć 
w  różnorodnych kursach i wykładach. W pracowni komputerowej w ciągu roku były 
realizowane codzienne programy: 
- pieśni na dobry dzień, 
- co nowego w kraju i zagranicą – surfowanie po portalach informacyjnych, 
- muzyczne poranki, poranki z humorem, 
- projekcje na dużym ekranie: filmy dokumentalne, popularnonaukowe, pokazy zdjęć  
  z imprez, 
- indywidualna praca z Mieszkańcami w zakresie tematyki komputerowej. 
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W każdym tygodniu realizowane były serie pokazów: 
- bajkowe poniedziałki, 
- kabaretowe wtorki, 
- serialowe środy, 
- koncertowe czwartki, 
- piątki w starym kinie. 
 W ramach różnorodnych form terapii zajęciowej kilkuosobowe grupy 
mieszkańców, w zależności od indywidualnych zainteresowań, każdego dnia 
uczestniczyły w: 
- muzykoterapii, konkursach karaoke, zabawach tanecznych, grze na instrumentach,  
- zajęciach rysunkowych i malarskich, 
- grach umysłowych i karcianych, grach w szachy i warcaby, 
- wykonywaniu wyrobów z gipsu, 
- wypalaniu w drewnie, wykonywaniu dekoracji z elementów drewnianych, 
- wykonywaniu dekoracji na korze, 
- wykonywaniu prac ze sznurka, bibuły, papieru, 
- grach sportowych: tenisa stołowego, w sezonie piłki nożnej. 
 Mieszkańcy, którzy nie potrafią samodzielnie dokonywać zakupów wychodzą 
do pobliskich sklepów pod opieką instruktorów terapii bądź pracowników socjalnych 
ucząc się gospodarowania własnymi funduszami i nabywając nowe umiejętności 
społeczne. 

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 - 14 mieszkańców, 
- rzeźba – masa solna, gips, powertex   - 23 mieszkańców, 
- kwiaty z bibuły, foarmiranu, krepiny   - 18 mieszkańców, 
- rysunek       - 35 mieszkańców, 
- elementy z papieroplastyki    - 26 mieszkańców, 
- stroiki świąteczne      - 16 mieszkańców, 
- kartki świąteczne      -  10 mieszkańców, 
- malarstwo        - 26 mieszkańców, 
- oprawa obrazów                 -  6 mieszkańców, 
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- wypalanie                   - 5 mieszkańców, 
- haft /krzyżykowy, płaski/       - 3 mieszkańców, 
- prace w drewnie        - 6 mieszkańców, 
- florystyka / wiązanki/       - 6 mieszkańców, 
- origami         - 5 mieszkańców, 
- modelarstwo        - 7 mieszkańców, 
- szydełkowanie        - 2 mieszkańców, 
- roboty na drutach        - 2 mieszkańców, 
- zajęcia kulinarne                 - 15 mieszkańców, 
- silwoterapia        - 96 mieszkańców. 
Ogółem w zajęciach manualnych systematycznie brało udział około 105 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- 16 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.  W DPS 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 muzyki, 
- relaksacja przy muzyce, 
- obniżanie negatywnych emocji, 
- rozbudzanie zainteresowań. 
Metody i formy zajęć muzycznych: 
- słuchanie muzyki klasycznej, ludowej, kościelnej, 
- nauka i śpiewanie piosenek różnotematycznych, 
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- 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 bierze udział 58 osób. 
 Zajęcia kulturalno-oświatowe: 
- biblioterapia   - 46 osób, 
- zajęcia fotograficzne  - 4 osoby, 
- zajęcia świetlicowe  - 41 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 103 mieszkańców, kontakty 
sporadyczne  utrzymuje 68 mieszkańców. Mieszkańców, którzy nie mają rodziny lub 
rodzina nie utrzymuje z nimi kontaktu jest 13. 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 roku 2021 mieszkańcy uczestniczyli w szeregu imprez, które ze względów 
epidemiologicznych, były organizowane przeważnie we własnym gronie: 
27.02 2021 – udział w akcji charytatywnej „Nadzieja dla Laury” - spot internetowy 
19.03.2021 – Pierwszy Dzień Wiosny  
21.03.2021 – Dzień Kolorowej Skarpety 
27.03 2021 – Kiermasz Wielkanocny „Nadzieja dla Laury” 
26.05.2021 – Dzień Matki 
15.06.2021 – Piesza wycieczka do miasta 
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21.06.2021 – Terapia kotem – odwiedziny powiatowego Ośrodka Felinoterapii  
                      Radosny kot  
22.06.2021 – wycieczka rowerowa 
01.07.2021 – wycieczka do Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
06.07.2021 – Turniej szachowy „Szach Mat” 
07.07.2021 – Wycieczka do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie 
29.07.2021 – Zabawa Karaoke 
05.08.2021 – Wycieczka pociągiem do Sopotu 
19.08.2021 – „Cała polska czyta dzieciom” – wyjazd do przedszkola  
23.08.2021 – plener malarski 
25.08.2021 – Wspomnienie Powstania Warszawskiego – spektakl 
01.09.2021 – 82 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej 
08.09.2021 – Dzień Sportu – zawody sportowe 
10.09.2021 – Pożegnanie Lata – impreza plenerowa 
17.09.2021 – Sprzątanie Świata – Myślę, więc nie śmiecę  
22.09.2021 – XXV Zawody Strzeleckie PCK 
23.09.2021 – wycieczka do pizzerii 
25.09.2021 – Przekazanie zebranych przez Mieszkańców korków na leczenie Oli  
                      Kamińskiej 
27.09.2021 – Wybory do Rady Mieszkańców 
07.10.2021 – Dzień Pieczonego Ziemniaka – impreza plenerowa 
08.10.2021 – Konkurs plastyczny Sztuka Osób Niepełnosprawnych – To co kocham  
15.10.2021 – Wycieczka do lasu krubińskiego 
20.10.2021 – Wręczenie dyplomów dla członków zespołu Ferajna 
29.10.2021 – sprzątanie grobów zmarłych Mieszkańców DPS do Dnia Wszystkich    
                      Świętych 
03.11.2021 – Zaduszki Polskie 
23.11.2021 – Udział w konkursie Mazowieckiej Komendy Straży Pożarnej Czujka na  
                     straży bezpieczeństwa – nagranie spotu reklamowego 
01.12.2021 – Andrzejki w stylu PRL-u 
06.12.2021 – Mikołajki – orszak Mikołajowy 
21.12.2021 – Przedstawienie jasełkowe – Jeden zero dla Nieba 
31.12.2021 – Dyskoteka Sylwestrowa 

Zespół Opiekuńczo – terapeutyczny został powołany Zarządzeniem 
Wewnętrznym Nr 30/2019 z dnia 31.12.2019r Dyrektora DPS. Zadaniem Zespołu jest 
opracowywanie Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca. Zebrania Zespołu 
odbywają się raz w tygodniu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i mają na celu 
dostosowanie Indywidualnego Planu do zainteresowań oraz możliwości każdego 
mieszkańca, by każdy mógł rozwijać swoje zainteresowania w formie dostosowanej 
do jego możliwości. Dla mieszkańców stanowi to formę i aktywizacji i  poszerzania 
zainteresowań. Wśród pracowników Zespołu szczególną rolę spełnia pracownik 
pierwszego kontaktu, który jest zazwyczaj wybierany przez mieszkańca. Jest on 
osoba, do której Mieszkaniec ma szczególne zaufanie i który pomaga mieszkańcowi 
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w różnorodnych sprawach i problemach. Pracownicy wchodzący w skład Zespołu 
opiekuńczo-terapeutycznego:   
- kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego, 
- pracownicy socjalni, 
- psycholog,                                                                                                                                                                                                
- pracownicy pierwszego kontaktu, 
- instruktorzy terapii zajęciowej, 
- instruktorzy kulturalno-oświatowi 
- fizjoterapeuci. 

Wybory do Rady Mieszkańców odbywają się co dwa lata. Ostatnie wybory 
miały miejsce 27 września 2021 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. 

Działalność WTZ przy DPS rozpoczęła się z dniem 1 lutego 2021 r. 
Terapia zajęciowa w WTZ prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę                                        

pięciu pracowników o profilach: technicznym, rękodzieła artystycznego, technik 
różnych, artystyczno-dziennikarskim i ogrodniczo-florystycznym. Efekty realizowanych 
zajęć w postaci wyrobów rękodzielniczych Uczestników są wystawiane i sprzedawane 
w trakcie imprez lokalnych. Dochód ze sprzedaży jest dodatkową formą finansowania 
działań integracyjnych WTZ.  

Uczestnicy WTZ w trakcie pobytu w placówce mają szanse rozwijać swoje 
zainteresowania i pasje, poszerzać wiedzę i doświadczenia życiowe. Nabywają                        
i doskonalą umiejętności życia codziennego, prowadzenia gospodarstwa domowego 
oraz przygotowania prostych posiłków. WTZ zapewnia Uczestnikom wsparcie 
psychologiczne w postaci zajęć psychoedukacyjnych i poradnictwa indywidualnego. 
Ponadto regularnie organizowany jest szereg aktywności włączających 
podopiecznych w życie społeczne m.in. wycieczki, wyjazdy do teatru, wyjścia do kina 
i restauracji, zwiedzanie galerii i muzeum, spotkania z ciekawymi osobami, imprezy 
integracyjne i sportowe.  

Jednym z głównych kierunków działań WTZ jest także aktywizacja zawodowa 
Uczestników. Rehabilitacja prowadzona jest w różnych formach, w zależności od 
aktualnego poziomu umiejętności zawodowych podopiecznego i potencjalnych 
możliwości jego rozwoju zawodowego. Placówka realizuje ją m.in. poprzez stałą 
współpracę z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie               
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i kształtowanie uniwersalnych umiejętności zawodowych podczas zajęć                                      
w pracowniach. 

Głównym celem działalności WTZ jest przygotowanie Uczestników do 
samodzielnego życia oraz podjęcie przez nich pracy na miarę ich potrzeb i możliwości.  

W minionym roku rehabilitacja społeczna i zawodowa w WTZ odbywała się od 
poniedziałku do piątku, 7 godzin dziennie. Łącznie miało miejsce 166 dni zajęć 
stacjonarnych. Z powodu panującej pandemii COVID-19 na początku zeszłego roku 
Warsztat okresowo pracował w trybie zdalnym, łącznie 40 dni. Z tej samej przyczyny 
w miesiącu kwietniu przez 6 dni decyzją wojewody Mazowieckiego zajęcia w WTZ były 
zawieszone.  

Zajęcia w WTZ prowadzone były zgodnie z rocznym programem zajęć 
Warsztatu, programami poszczególnych pracowni terapeutycznych oraz miesięcznymi 
harmonogramami zajęć. Terapia Uczestników prowadzona była na podstawie 
opracowywanych na 2021r. i w ciągu roku modyfikowanych Indywidualnych 
Programów Rehabilitacji i Terapii. Uczestnicy w ciągu roku brali udział w takich 
formach terapii i zajęć jak: 

 Ergoterapia w ramach której odbyły się zajęcia z dziewiarstwa, hafciarstwa, 
tkactwa, krawiectwa, kaletnictwa, metaloplastyki, stolarstwa, ogrodnictwa, 
garncarstwa  
i ceramiki 

 Socjoterapia w ramach której odbyły się zajęcia z ludoterapii, zabawoterapii, 
terapia ruchem, trening umiejętności społecznych, rekreacji 

 Arteterapia w ramach której odbyły się zajęcia z rysunku, malarstwa, grafiki, 
rzeźby, sztuk użytkowych, zdobnictwa i dekoratorstwa, muzykoterapii, 
biblioterapii, filmoterapii, teatroterapii, choreoterapia. 
W celu wzmocnienia efektywności działań rehabilitacyjnych Uczestnicy brali 

regularnie udział w dodatkowej formie terapii, którą stanowiły niżej wymienione 
treningi: 

 higieniczny; 
 kulinarny; 
 umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego; 
 umiejętności spędzania czasu wolnego; 
 kompetencji społecznych; 
 interpersonalny; 
 psychofizycznych sprawności potrzebnych w pracy; 
 sprawności ruchowej; 
 nabywania, podtrzymywanie i rozwijania umiejętności szkolnych; 
 ekonomiczny. 

W związku z aktywizacją społeczną podopieczni wzięli udział w minionym roku  
w następujących wydarzeniach: 
1) w miesiącu kwietniu: 

 Pożegnanie zimy i wspólne „palenie” Marzanny na zaproszenie DPS                             
w Ciechanowie 
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2) w miesiącu maju: 
 Obchody świąt narodowych. Uroczyste wieszanie flagi państwowej 
 „Z historią przez Powiat” – szlakiem sekretów ziemi ciechanowskiej. Wycieczka  

angielskim autobusem, ognisko i zwiedzanie grodziska w Grudusku 
 Wyjście na Kąpielisko Krubin 
 „Dzień Matki” – nagranie i opublikowanie filmu z życzeniami dla Mam 

3) w miesiącu czerwcu: 
 „Dzień Dziecka” – zabawa taneczna z grillem, zdjęcia w fotobudce 
 Spotkanie z Uczniami Liceum Mundurowego w Ciechanowie - I LO CN-B 

FENIKS  
im. Polskich Spadochroniarzy, prezentacja umundurowania, broni                        
i spadochronu 

4) w miesiącu lipcu: 
 Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzone przez 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie 

 Turniej Szachowy o Tytuł Mistrza DPS SZACH MAT - zajęcie IV miejsca przez 
Uczestnika Warsztatu 

5) w miesiącu sierpniu: 
 Spotkanie z zespołem muzycznym Active. Rozmowa na temat historii zespołu, 

powstawania muzycznych hitów, rozdanie płyt z autografami 
 Wizyta w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Zwiedzanie 

Centrum, zajęcia taneczne, projekcja filmu pt.: „Wyprawa do dżungli”, 
oglądanie wystawy Kai Kozon „Ten sam pierwiastek…” w galeriach B. Biegasa 
i wystawy Jana Remigiusza Morawskiego w galerii Z. Szczepankowskiego 

6) w miesiącu wrześniu: 
 „Dzień sportu” – zawody sportowe zorganizowane przez DPS. Zajęcie III i IV 

miejsca  
w zawodach drużynowych  

 „Pożegnanie lata” - impreza integracyjna zorganizowana przez DPS. Zabawa 
taneczna, zabawy integracyjne, wręczenie dyplomów i nagród za udział                     
w zawodach sportowych z okazji „Dnia Sportu”, grill 

 Udział w XIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych „To, co kocham” 

 „Leśna przygoda” – wyjazd do „Uroczyska Ościsłowo”. Spotkanie edukacyjne 
przeprowadzone przez Nadleśnictwo Ciechanów, ognisko.  

 „Dzień Chłopaka” 
7) w miesiącu październiku: 

 Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – udział w przedstawieniu 
pt.: „Magia Eliksiru Miłości” wystawianym przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w PCKiSZ w Ciechanowie 

 Wycieczka na Farmę Dyń „Pumpkin Farm” w Powsinie 
 Impreza „Halloween” 

8) w miesiącu listopadzie: 
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 Obchody Święta Zmarłych – zapalenie zniczy na grobie Nieznanego Żołnierza 
na Cmentarzu Komunalnym w Ciechanowie 

 Wycieczka do Olsztyna - zwiedzanie huty szkła artystycznego w Olsztynku, 
seans  

w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, wizyta                            
w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, spacer po Starym Mieście 

 „Andrzejki” - wróżby andrzejkowe, zabawa taneczna 
9) w miesiącu grudniu: 

 „Mikołajki” 
 Udział Uczestników w profesjonalnej, świątecznej sesji zdjęciowej w ramach 

projektu "Kultura Włączania" Mazowieckiego Instytutu Kultury, którego 
partnerem jest Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie  

 Wyjazd do Teatru Komedia w Warszawie na spektakl pt.: „Przyjemność                      
z dostawą”, podziwianie świetlnych iluminacji i spacer po Starym Mieście 

 Uroczysta Wigilia dla Uczestników Warsztatu 
 Udział w jasełkach „Jeden zero dla nieba” wystawionych przez grupę teatralną 

„Ferajna” w DPS w Ciechanowie 
 Wyjście do kina na film pt.: „To musi być miłość”, oglądanie wystawy                              

w galeriach B. Biegasa „De Mulieribus, Respect” - malarstwo Natalii Jóźwiak                
i Z. Szczepankowskiego - wystawa pokonkursowa XIII Konkursie Plastycznym 
„Anioły, Anioły, Aniołeczki” i XXXV Konkursie „Szopka Bożonarodzeniowa“ 

 Wyjście na kręgle i pizzę do kręgielni „City Park food and bowling” 
 Impreza sylwestrowa 

W ramach rehabilitacji zawodowej oprócz działań prowadzonych na co dzień 
odbyły się w 2021 r. dwa spotkania edukacyjno-informacyjne przeprowadzone przez 
doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie: 

 29 września 2021 r. - zajęcia z zakresu rehabilitacji zawodowej pt.: „Poznajmy  
    się”  
 26 listopada 2021 r. - zajęcia z zakresu rehabilitacji zawodowej pt.: „Nasze  
    pasje"  

Uczestnicy WTZ regularnie korzystali z wsparcia psychologicznego w formie 
indywidualnej i grupowej.  Odbyło się 16 grupowych spotkań psychoedukacyjnych,                 
w ciągu całego roku. Zakres tematyczny zajęć przedstawiał się następująco: 

 Postawa asertywna, uległa i agresywna – omówienie. Trening asertywności. 
 Budowanie poczucia własnej wartości i samoświadomości. Praca nad 

wewnętrznym krytykiem.  

 Stres style radzenia sobie z nim. Trening autogenny Schultza jako formą 
relaksacji.  

 Profilaktyka uzależnień. Mechanizmy uzależnienia od alkoholu, nikotyny  
 i narkotyków. Analiza skutków i naturalne sposoby osiągania dobrego 

samopoczucia. 
 Komunikacja interpersonalna. Formy komunikacji, utrudnień i barier 

komunikacyjnych. 
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 Seksualność człowieka. Ryzykowne zachowania seksualne, budowanie 
świadomości wyznaczania granic w kontaktach intymnych. 

 Wpływ mediów na postrzeganie siebie i otaczającego świata. Manipulacje 
medialne oraz zagrożenia, jakie stwarzają dla człowieka. 

 Szacunek i tolerancja, jako podstawa dobrej relacji. Zasady dobrego 
wychowania  

i właściwych zachowań w kontaktach społecznych. 

 Siła plotki. Jak radzić sobie w sytuacji kiedy padamy jej ofiarą? 
 Przemoc werbalna – jak ją rozpoznać i skutecznie się jej przeciwstawić? 
 Znaczenie tolerancji wśród osób z niepełnosprawnością. Dlaczego akceptacja 

odmienności innych jest tak ważna? 
 Jak możemy zmienić swoje złe nawyki? Jaki wpływ będzie to miało na nas i nasze 

otoczenie? 
Ponadto WTZ prowadził całoroczną sprzedaż rękodzieła wykonanego przez 

Uczestników. Wyroby sprzedawane były przede wszystkim w obrębie społeczności 
warsztatowej. Dodatkowo 11 grudnia 2021 r. pracownicy i Uczestnicy Warsztatu wzięli 
czynny udział w zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 
„Przystanku Święta”. Podczas imprezy odbył się jarmark bożonarodzeniowy, na 
którym Warsztat miał własne stoisko. Bardzo dużym zainteresowaniem kupujących 
cieszyły się wykonane przez Uczestników podczas zajęć terapeutycznych m.in. 
świąteczne stroiki, choinki, anioły, bombki i różnego rodzaju ozdoby 
bożonarodzeniowe. W ciągu całego roku udało się sprzedać około 120 przedmiotów 
wykonanych przez Uczestników. 
 W dniach od 8 kwietnia 2021 r. do dnia 30 lipca 2021 r. w została 
przeprowadzona kontrola DPS przez pracowników Starostwa Powiatowego                               
w Ciechanowie. Kontrola obejmowała zakresem organizację i funkcjonowanie DPS                   
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2021 r.  
W trakcie trwania kontroli w dniu 7.05.2021 r. została podjęta przez Zarząd Powiatu 
Uchwała nr 81/2021 o rozwiązaniu umowy o pracę z ówczesnym Dyrektorem DPS                                           
Z dniem 10.05.2021 r. Uchwałą nr 83/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 
powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora DPS p. Ewie Wasilewskiej, następnie 
funkcję Dyrektora DPS objęła na mocy Uchwały nr 97/2021 Zarządu Powiatu z dnia 
25 maja 2021 r.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono liczne nieprawidłowości                      
w zakresie zarządzania i funkcjonowania DPS. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 
pismem z dnia 21.12.2021 r. wystosowało do DPS 97 zaleceń pokontrolnych. Wiele                
z obszarów stwierdzonych nieprawidłowości podczas przeprowadzanej kontroli udało 
się już wdrożyć i przyjąć do stosowania. Działania naprawcze w zakresie organizacji                 
i funkcjonowania DPS nadal są kontynuowane.  
Ponadto, zastany stan DPS wymaga wielu nakładów finansowych w zakresie 
naprawczym i dostosowania do obowiązujących standardów, jakości i estetyki.  
W okresie kiedy swoje obowiązki pełnił poprzedni Dyrektor została wydana dnia 
12.12.2018 r. Decyzja nr 271/2018 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Ciechanowie nakładająca na DPS nakaz wykonania 4 obowiązków                          
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w zakresie: obudowy klatek schodowych, drzwi i urządzeń służących do 
zabezpieczenia przed rozpowszechnianiem się dymu w budynku A i C, w budynku C 
podział korytarzy stanowiących drogę ewakuacyjną na odcinki wraz                                                 
z zabezpieczeniem rozpowszechniania się dymu; w budynku C zapewnić drogę 
ewakuacyjną oraz zapewnić właściwe długości dojść ewakuacyjnych w budynku A. 
Termin wykonania nakazu został określony do dnia 31 marca 2021 r., następnie 
Decyzją Komendanta PPSP w Ciechanowie Nr 15/2021 z dnia 11 marca 2021 r. – 
termin został wydłużony do dnia 31.03.2022 r. obowiązki wynikające z ww. Decyzji nie 
zostały wykonane. Aktualnie nie można wrócić do działań w tym zakresie z uwagi na 
toczące się postępowania, dochodzenia oraz sprawy sądowe dotyczące miedzy 
innymi nieodebranych zamówień dot. przedmiotowych działań na rzecz DPS.   

Również jedną z wielu niezbędnych bieżących potrzeb do wykonania, przed 
którą stoi DPS jest wymiana gazowej kotłowni centralnego ogrzewania oraz dostawy 
ciepłej wody do budynków DPS. Kotłownia w ostatnim okresie użytkowania miała 
liczne awarie. Przegląd kotłowni wykazał jej uszkodzenia, które mogą skutkować                    
w każdym czasie długotrwałe zatrzymanie jej pracy, a co za tym idzie brak ogrzewania 
i ciepłej wody, a także uszkodzenie instalacji sieci grzewczej. Aktualnie jeden z kotów 
ma stwierdzone pęknięcie członu. Z uwagi na zaprzestanie produkcji tego typu 
urządzeń, naprawa członu nie jest możliwa. Jedynym wyjściem jest wymiana kotła na 
nowy. Pęknięcie kotła skutkuje wyciekiem wody z instalacji   oraz konieczność ciągłego 
uzupełniania kotła wodą. Poza opisaną awarią, kotłownia ma również inne 
niesprawności będące wynikiem długoletniego jej użytkowania.  Wstępny koszt 
wymiany urządzeń i przywrócenia sprawności kotłowni został oszacowany na kwotę 
netto ponad 120 tys. złotych. Niedziałający system detekcji gazu stwarza również 
zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz pracowników DPS. 

W II połowie 2021 r. przeprowadzono remont pokoi mieszkańców polegający na 
wymianie podłogi, wymianie instalacji elektrycznej, wymianie oświetlenia, odświeżeniu 
ścian oraz wymianie mebli na nowe. Wyremontowano kompleksowo 9 pokoi. Także               
w budynku administracji wykonano również odświeżenia pomieszczeń biurowych 
poprzez malowanie ścian, wymianę wykładziny, rolet. Wszystkie prace remontowe                
w DPS realizowane są własnymi siłami -  przez pracowników DPS. W związku, iż wiele 
pomieszczeń mieszkalnych naszych pensjonariuszy, jak i inne pomieszczenia są             
w bardzo złym stanie i  wymagają kompleksowego remontu dokonano zakupu 
materiałów budowlanych w celu dalszej kontynuacji prac remontowych.  

Po licznych awariach oraz fałszywych sygnałach emitowanych przez system 
centrali p. poż. udało się dokonać rozbudowy systemu, dzięki czemu system jest 
bardziej widoczny i słyszalny przez pracowników, którzy go obsługują. Rozbudowa 
systemu oraz przeprowadzone szkolenia pracowników pozwoliły właściwie użytkować 
system i wyeliminować jego awaryjne i fałszywe działanie, które wcześniej skutkowało 
każdorazowo podjęciem nieuzasadnionej reakcji  przez straż pożarną w zakresie 
podjęcia działań ratowniczych.  
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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 2021 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 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 2021 do wymienionego Programu Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie 
zakwalifikował 18 podopiecznych, na których Ośrodek otrzymał podwyższoną o 30% 
dotację. Dzięki pozyskanym dodatkowym środkom w wysokości 113 400zł. 
zatrudnione były osoby na stanowisku technik masażysta oraz asystent osoby 
niepełnosprawnej, co pozwoliło na poszerzenie oferty Ośrodka o dodatkowe usługi. 
Na przestrzeni całego roku /poza okresem czasowego zawieszenia działalności, tj. 
styczeń -luty/ 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 wycieczki połączone z zajęciami warsztatowymi, zwiedzaniem 
muzeów. Na rzecz tych osób możliwy był zakup dodatkowych materiałów do terapii.  
Program gwarantuje wsparcie i zapewnia dofinansowanie zadań, z którego właśnie 
skorzystał, w minionym roku, Ośrodek jako środowiskowy dom samopomocy.                       
W powodzeniu realizacji tego Programu istotną rolę odgrywa samorząd. Jako 
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najbliższy obywatelom wspiera osoby niepełnosprawne w społecznościach lokalnych 
- w Powiecie Ciechanowskim poprzez powiatowy Ośrodek Wsparcia.  
         Kolejnym programem realizowanym przez Ośrodek Wsparcia był Narodowy Program 
Szczepień dedykowany placówkom wsparcia osób z niepełnosprawnościami. 
W celu ułatwienia szczepień osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom 
Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie nawiązał współpracę z wybranym punktem 
szczepień – Powszechnym Punktem Szczepień w Ciechanowie przy                                       
ul. Kraszewskiego 8. Ośrodek przygotował listę chętnych osób do szczepienia przeciw 
COVID-19 i przekazał liczbę zgłoszonych osób do punktu szczepień. Placówka i punkt 
szczepień ustaliły szczegóły szczepienia zgłoszonych osób, m.in. rodzaj szczepionki, 
miejsce oraz datę wykonywania szczepień. Punkt szczepień zamówił z Rządowej 
Agencji Rezerw Strategicznych dedykowane dawki szczepionek i potwierdził 
ostateczną datę szczepień. Ponadto pracownik Ośrodka udzielił pomocy uczestnikom, 
którzy tego potrzebowali, w dotarciu do punktu szczepień. W jednym przypadku 
towarzyszył podopiecznemu i sprawował opiekę podczas szczepienia. Ostatecznie 
punkt szczepień, we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia, przeprowadził szczepienia 
zgłoszonych osób. Ośrodek Wsparcia wysyłał wojewodzie statystyki 
przeprowadzonych szczepień (lista zgłoszonych i zaszczepionych osób).  
Program dedykowany osobom korzystającym z usług Ośrodka, ich opiekunom oraz 
personelowi placówki. Dzięki niemu i wspólnym działaniom możliwe stało się sprawne 
przeprowadzenie procesu szczepień osób niepełnosprawnych, które ze względu na 
swój stan zdrowia i szczególne potrzeby oraz okoliczności, w których się znajdują, 
wymagały podjęcia dodatkowych działań wspierających.  
 
Zadania Powiatu z zakresu edukacji publicznej wykonywane są przez  
 
POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 
 

Uchwałą Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr VI/35/262/2021 z dnia 28 czerwca 
2021 roku zostało utworzone z dniem 1 września 2021 roku Powiatowe Centrum Usług 
Wspólnych w Ciechanowie. Centrum pełni funkcję jednostki obsługującej dla szkół                  
i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski. Do 
jednostek obsługiwanych zaliczają się: 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, 
2) Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie, 
3) Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, 
4) Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie, 
5) Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława 

Płoskiego w Ciechanowie, 
6) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie, 
7) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ciechanowie, 
8) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie. 

Jednostką obsługiwaną od 1 września 2021 roku była Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna, natomiast pozostałe szkoły i placówki – od 1 stycznia 2022 roku. 
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Centrum realizuje zadania własne i inne zadania będące zadaniami organu prowadzącego, 
zlecone do prowadzenia, w tym z zakresu współpracy z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny. 
Stan zatrudnienia w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych na dzień 31 grudnia 2021 roku 
wyniósł 10 osób. Pracownicy PCUW podnosili systematycznie swoje kwalifikacje, 
uczestnicząc w różnych formach doskonalenia.  
 
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych realizowało następujące uchwały: 

Uchwała Nr 176/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 10 września 2021 
roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu  Szkół Technicznych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie – do 
podpisywania umów cywilnoprawnych, w tym do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki. 
Na mocy powyższej uchwały Zarząd Powiatu Ciechanowskiego upoważnił dyrektora 
Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława 
Płoskiego w Ciechanowie do podpisywania umów cywilnoprawnych, w tym do 
składania oświadczeń  woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
jednostki.  
Uchwała Nr 191/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 17 września 2021 
roku w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego                
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Ciechanowskiego 
dla uzdolnionych studentów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia 
edukacyjne, naukowe, artystyczne lub sportowe. 
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w dniu 17 września 2021 roku podjął uchwałę                     
w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego, która 
została przedstawiona Radzie Powiatu Ciechanowskiego w dniu 20 września 2021 
roku. 
Uchwała Nr VI/38/273/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 20 września 
2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty 
Ciechanowskiego dla uzdolnionych studentów za wysokie wyniki w nauce i szczególne 
osiągnięcia edukacyjne, naukowe, artystyczne lub sportowe. 
Ustala się zasady przyznawania stypendiów dla studentów – regulamin przyznawania 
stypendiów Starosty Ciechanowskiego dla uzdolnionych studentów za wysokie wyniki 
w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne, naukowe, artystyczne lub sportowe. 
Uchwała została przesłana do publikacji i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego  21.09.2021r. poz.8141. 
Uchwała Nr VI/39/278/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 września 
2021 roku w sprawie 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. 
Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,             
z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na 
obszarze powiatu ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak 
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aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu 
ciechanowskiego lub przebywającym w podmiotach leczniczych, realizację 
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki od dnia 1 września 2021 roku. 
Uchwała została przesłana  do publikacji i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego 29.09.2021r. poz. 8281. 
Uchwała Nr 207/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 października 
2021 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego 
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Ciechanowskiego 
dla uzdolnionych studentów za wysokie wyniki w nauce  i szczególne osiągnięcia 
edukacyjne, naukowe, artystyczne lub sportowe. 
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w dniu 18 października 2021 roku podjął uchwałę  
w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego, która 
została przedstawiona Radzie Powiatu Ciechanowskiego w dniu 25 października 2021 
roku. 
Uchwała Nr 202/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 października 
2021 roku w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie w roku szkolnym 2021/2022 oraz terminu               
i sposobu ich wnoszenia. 
Na mocy powyższej uchwały Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uzgodnił wysokość 
opłat za posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie                   
w roku szkolnym 2021/2022: 
- w oddziale przedszkolnym – 7,80 zł/dzień, 
- w stołówce internatu – 16,70 zł/dzień, 
- obiad dla pracownika – 8,50 zł/dzień. 
Uchwała Nr VI/40/288/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego  z dnia 25 
października 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium 
Starosty Ciechanowskiego dla uzdolnionych studentów za wysokie wyniki w nauce                   
i szczególne osiągnięcia edukacyjne, naukowe, artystyczne lub sportowe. 
Przyjmuje się „Regulamin przyznawania stypendiów Starosty Ciechanowskiego dla 
uzdolnionych studentów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia 
edukacyjne, naukowe artystyczne lub sportowe”. Traci moc uchwała nr VI/38/273/2021 
Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 20 września 2021 roku. Uchwała została 
przesłana do publikacji i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 27.10.2021r. poz. 9132. 
Uchwała Nr 237/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 1 grudnia 2021 
roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. 
gen. Józefa Bema  w Ciechanowie. 
Na mocy powyższej uchwały Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłosił konkurs na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie.  
Uchwała Nr 247/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 17 grudnia 2021 
roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie. 
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Na mocy powyższej uchwały Zarząd Powiatu Ciechanowskiego powołał komisję do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. 
Józefa Bema w Ciechanowie. 
Uchwała Nr 248/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 17 grudnia 2021 
roku w sprawie przygotowania projektu uchwały 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. 
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w dniu 17 grudnia 2021 roku podjął uchwałę                        
w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego, która 
została przedstawiona Radzie Powiatu Ciechanowskiego w dniu 27 grudnia 2021r.  
Uchwała Nr VI/43/321/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 
2021 roku 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. 
Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych prze Powiat Ciechanowski, za osiągnięcia w zakresie 
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Traci moc Uchwała Nr II/55/449/05 
Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 roku 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 oraz Uchwała 
Nr II/67/539/06 Rady Powiat Ciechanowskiego z dnia 23 października 2006 roku. 
Uchwała została przesłana do publikacji i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego 30.12.2021r. poz. 12522. 
 
Uroczystości współorganizowane przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w 2021 
roku: 
 w dniu 5 października 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 

w Ciechanowie Starosta Ciechanowski Joanna Potocka-Rak i Wicestarosta 
Marek Marcinkowski wręczyli stypendia najlepszym maturzystom oraz 
laureatom i finalistom olimpiady ze szkół prowadzonych przez Powiat 
Ciechanowski, przyznano 17 nagród, w tym 7 dla najlepszych maturzystów i 10 
dla finalistów i laureatów olimpiady; 

 w dniu 15 października 2021 roku w kawiarni Artystycznej Powiatowego 
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbyło się uroczyste spotkanie, 
podczas którego zostały wręczone Nagrody Starosty Ciechanowskiego                      
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przyznano nagrody dla 12 nauczycieli, które 
wręczyli Starosta Ciechanowski Joanna Potocka-Rak i Wicestarosta Marek 
Marcinkowski; 

 w dniu 17  listopada 2021 roku podczas uroczystych obchodów 
Międzynarodowego Dnia Studenta zorganizowanych przez Starostwo 
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Powiatowe w Ciechanowie, wręczono stypendia Starosty Ciechanowskiego dla 
uzdolnionych studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im.  I. Mościckiego                
w Ciechanowie, przyznano 5 stypendiów dla najlepszych studentów za wysokie 
wyniki w nauce. 

Świadczenia zdrowotne przyznawane nauczycielom czynnym zawodowo oraz 
nauczycielom emerytom, rencistom, pobierającym nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne. 

W 2021 roku w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przyznano 107 
świadczeń zdrowotnych na kwotę 94.322 zł. Wnioski o przyznanie świadczenia 
zdrowotnego nauczyciel mógł złożyć jeden raz w roku w terminie do 15 lutego lub do 
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 badań diagnostycznych na podstawie skierowania lekarza, zakupem 
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na podstawie zlecenia lekarza, 
w tym zakupem okularów korekcyjnych i soczewek kontaktowych. 

 
Informacja dotycząca planów i wydatków budżetowych szkół i placówek  

prowadzonych przez Powiat Ciechanowski w roku 2021 
 

Lp. Szkoła /Placówka Plan Wydatki wykonane 

1. 

 
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w 
Ciechanowie 
 

437 756,00 437 566,38 

 

2. 
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Zygmunta Krasińskiego  
w Ciechanowie 

6 704 876,57 6 687 688,63 

3. 
Zespół Szkół Nr 1 
im. gen. Józefa Bema  
w Ciechanowie 

6 466 954,86 6 350 764,82 

4. 
Zespół Szkół Nr 2 
im. Adama Mickiewicza  
w Ciechanowie 

10 512 939,42 10 230 002,04 

5. 
Zespół Szkół Nr 3 
im. Stanisława Staszica  
w Ciechanowie 

4 875 911,56 4 849 259,67 

6. 
Zespół Szkół Technicznych  
Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Ciechanowie 

5 429 681,17 5 134 296,56 

7. 
Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Ciechanowie 

9 443 652,97 9 256 669,81 

8. 
Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Ciechanowie 

1 884 146,00 1 880 872,59 

9. 
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 
Socjalizacyjna  
w Gołotczyźnie 

1 099 177,00 1 093 692,66 

 
Razem: 

 
46 855 095,55 45920813,16 
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SZKOŁY I PLACÓWKI OBSŁUGIWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRUM USŁUG 
WSPÓLNYCH: 
 

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 pozwalają zaliczyć I LO do „szkół sukcesu”.                    
W rankingu "Perspektyw" ośmiokrotnie zdobyli tytuł "Srebrnej Szkoły" oraz w roku 
2022 „Złotej Szkoły” jako jedyne liceum w regionie, zajmując 178 miejsce w kraju, co 
jest ogromnym sukcesem.  

W szkole działają 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 się 
szczególnie istotne w okresie pandemii. W roku 2016 powstała multimedialna Sala 
Tradycji Szkoły. Jej wyposażenie jest stale wzbogacane.  

Stan organizacyjny w roku 2021 (stan na 31 grudnia 2021) 
W I LO uczy się 743 uczniów w 25 oddziałach. W poziomie klas pierwszych 176 
uczniów (6 oddziałów), drugich 167 (6 oddziałów), trzecich w liceum trzyletnim 218  (7 
oddziałów), trzecich w liceum czteroletnim 182 (6 oddziałów). 
I LO zatrudnia w pełnym wymiarze godzin 45 nauczycieli oraz 9 w niepełnym. 49 
nauczycieli uzyskało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, 4 mianowanego,  
1 kontraktowego.  W administracji szkolnej zatrudnione są 3 osoby, w obsłudze pracuje 
8 osób  (6 pełnozatrudnionych oraz 2 niepełnozatrudnione).  

W różnych formach doskonalenia zawodowego uczestniczyli wszyscy 
nauczyciele, podnosząc swoje kwalifikacje merytoryczne, dydaktyczne                                       
i wychowawcze. 
Najważniejsze przedsięwzięcia remontowo- inwestycyjne w roku 2021 

l.p. Nazwa zadania Zakres prac 
Okres 

realizacji 
Wartość 
ogółem 

W tym 

Środki 
własne 

Środki 
pozysk

ane 
1. Dokończenie 

remontu 
centralnego 
ogrzewania i 
naprawa pieca 
gazowego  
 

Wymiana 
termostatów i 
odpowietrzników 
zaworów od 
strony 
południowej. 
Naprawa płyty 
sterowania w 
piecu gazowym 

Czerwiec - 
grudzień 

2 652,31 zł 2 652,31 zł  

2. Pielęgnacja 
terenu wokół 
szkoły 

Zakup drzewek, 
pielęgnacja 
trawników i 
parkingu 

Styczeń - 
sierpień 

806,37 zł 806,37 zł  
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3. Konserwacja i 
naprawa sprzętu 
komputerowego 

Zakup kabli 
HDMI, 
konserwacja i 
naprawa ksero, 
laptopów 

Styczeń - 
grudzień 

945,50 zł 945,50 zł  

4. Zakup pomocy 
dydaktycznych 

Tablice 
korkowe, tablice 
suchościer., 
sprzęt sportowy, 
przegrody do 
klasówek, 
notebooki, 
projektor 

Styczeń-
grudzień 

19 375,61 zł 19 375,61 zł  

5. Zakup 
oczyszczaczy 
powietrza do 
pomieszczeń 
szkolnych 

 Styczeń-
sierpień 

1093,96 zł 1093,96 zł  

6. Remont sal 
dydaktycznych, 
pomieszczeń 
administrac., 
sanitarnych i 
biblioteki 

Malowanie wraz 
z wymianą 
oblistwowania 
podłogi w Sali 
08, 206, 208, 
110 oraz 
malowanie, 
renowacja mebli 
i wymiana 
podłogi w 
bibliotece 
szkolnej. 

styczeń - 
grudzień 

9 595,82 zł 9 595,82 zł  

7. Remont dachu nad salą 
gimnastyczną 
dużą 

listopad- 
grudzień 

17 300 zł 17 300 zł  

8. Remont szatni usunięcie 
elementów 
łatwopalnych- 
wymiana 
wieszaków na 
metalowe, 
malowanie 

czerwiec - 
grudzień 

7 922,47 zł 7 922,47 zł  

9. Naprawa instalacji 
elektrycznej i 
sanitarnej 

instalacja 
elektryczne na 
całym obiekcie- 
wymiana gniazd 
na uziemione. 
instalacja 
sanitarna w 
piwnicy – 
wymiana pompy 
odpływowej i 
udrożnianie rur. 

sierpień 
grudzień 

5 522,70 zł 5 522,70 zł  

10. zakup 
wyposażenia sal 
dydaktycznych 

rolety, drzwi, 
drzwi PPOŻ, 
flagi, ramki 

styczeń 
grudzień 

8 823,18 zł 8 823,18 zł  

Ogółem 74 037,92 zł 74 037,92 zł   
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Projekty realizowane w roku 2021, które otrzymały dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych: 

Projekt „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” 

Projekt realizowany był w I Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Krasińskiego                              
w Ciechanowie w okresie od 01.10.2019 do 30.10.2021 r. Objął 240 uczniów.  

Założenia projektu:  
 zajęcia dodatkowe uzupełniające realizację podstawy programowej 

(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 wyniosła 996.575 zł. 

Inne inicjatywy organizacyjne, dydaktyczne i wychowawcze realizowane w roku 
2021 

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: 

a) zajęcia UKS, w tym: rugby, tenis ziemny, tenis stołowy, koszykówka, 
siatkówka, piłka nożna, brydż sportowy, 

b) Dyskusyjny Klub Filmowy, 
c) maratony filmowe, 
d) telewizja internetowa Studio Krasiniak, 
e) indywidualne konsultacje dla uczniów przygotowujących się do olimpiad                       

i konkursów przedmiotowych, 
f) zajęcia zespołu muzycznego Krach Band, 
g) sekcja radiowęzła, 
h) turnieje sportowe organizowane przez Samorząd Uczniowski, 
i) warsztaty maturalne, 
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j) zajęcia i warsztaty przygotowujące uczniów do udziału w olimpiadach                              
i konkursach przedmiotowych. 

6) Dalsze prace nad Salą Tradycji Szkoły i Salą Sztandaru – 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) Stworzenie strefy relaksu w czytelni szkolnej.  
9) Organizacja Tygodnia Absolwenta w trybie zdalnym lub stacjonarnym – 

inicjatywy, której celem jest promowanie wartości edukacji oraz budowanie 
poczucia tożsamości i wspólnoty w ramach społeczności Krasiniaka. 

10) Korzystanie z zasobów Academiki – cyfrowej  wypożyczalni publikacji 
naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej. Dzięki temu uczniowie mają 
dostęp do 2 600 182 dokumentów w postaci cyfrowej, w tym współczesnych 
książek i czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy. 

11) Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki - Ogólnopolskiego  Projektu  
Instytutu Książki w Warszawie.  

12) Współpraca z instytucjami kultury - udział młodzieży w projektach 
i przedsięwzięciach realizowanych z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,  
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i Miejską Biblioteką Publiczną, 
Związkiem Literatów na Mazowszu, Katolickim Stowarzyszeniem Civitas 
Christiana. 

13) Organizacja Dni Patrona Szkoły oraz innych uroczystości szkolnych – z uwagi 
na pandemię przede wszystkim w formie zdalnej. 

14) Promowanie szkoły i podnoszenie jakości edukacji: 
 udział w inicjatywie Polskiej Akcji Humanitarnej i zdobycie prestiżowego  
    tytułu „Szkoły Humanitarnej”, 
 cykliczny udział w rywalizacji o „Laur Nowoczesnej Edukacji”, 
 wdrożenie innowacji pedagogicznej „Kreatywny umysł”, 
 rozpoczęcie realizacji projektu e-Twinning. 

 
WYNIKI MATUR 2021 – TERMIN GŁÓWNY 

 

I Liceum 
Ogólnokształcące 

Liczba 
absolwentów 
kończących 

szkołę 

Liczba absolwentów szkół, którzy: 
 

Wskaźnik % przystąpili zdali 
nie zadali z 

możliwością 
poprawki 

nie 
zdali 

248 246 240 6 - 97,5 
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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 roku 2021 w Zespole Szkół nr 1 im. gen. J. Bema uczniowie 
kształcili się w  następujących zawodach: technik informatyk, technik programista, 
technik elektryk, technik logistyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej i technik przemysłu 
mody. Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Szkoła prowadzi Oddział 
Przygotowania Wojskowego, który otrzymał patronat  Ministra Obrony Narodowej. 
Młodzież realizuje program rekomendowany przez MON, a szkoła otrzymała 
wyposażenie specjalistyczne oraz strzelnicę wirtualną w ramach konkursu „Strzelnica 
w powiecie 2021”. Uczniowie OPW  otrzymali nieodpłatnie umundurowanie oraz 
dodatkową odzież i akcesoria zgodnie z Wytycznymi MON. Bazę dydaktyczną szkoły 
stanowią 22 sale lekcyjne, w tym 7 pracowni komputerowych (w tym jedna 
programowania), 2 pracownie elektryczne, sala gimnastyczna, siłownia 
(wykorzystywana na zajęciach wychowania fizycznego). Ponadto w szkole znajduje 
się biblioteka, gabinet pielęgniarki, gabinet pedagoga, Szkolny Punkt Informacji                          
i Kariery.  

Za wyniki edukacyjne w roku 2021 Szkoła otrzymała w styczniu 2022r. Złotą 
Tarczę w Ogólnopolskim Rankingu Techników Miesięcznika Perspektywy, zyskując 54 
miejsce w kraju, 12 – w województwie mazowieckim jako najlepsze technikum                              
w Powiecie Ciechanowskim i na Północnym Mazowszu. To pierwsze złoto w historii 
ciechanowskich techników.  

Szkoła aktywnie współpracuje z 5 Mazowiecką Brygadą Wojsk Terytorialnych 
(ostatnia aktualizacja Porozumienia z 16.09.2020r.), WKU w Ciechanowie, Fundacją 
przy Banku Santander, ENERGA S.A. W ramach współpracy z ENERGĄ S.A. 
uczniowie o najwyższych wynikach w nauce otrzymali stypendia i nagrody rzeczowe, 
a Szkoła otrzymała 30 komputerów stacjonarnych i mobilnych, które są 
wykorzystywane na zajęciach z uczniami. 

Szkoła podpisała Porozumienie o współpracy z Politechniką Łódzką Wydział 
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.  Organizowane są wyjazdy 
studyjne do Laboratoriów PŁ z młodzieżą uczącą się na kierunku technik przemysłu 
mody. 

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. Dofinansowanie projektu z UE: 1559730,24 zł. 
Wartość ogółem: 1 949662,80 zł. Okres realizacji projektu: od 1 września 2019r. do  
31 sierpnia 2022r. 
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.                    
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W ramach projektu są realizowane zadania z zakresu kształcenia zawodowego i 
ogólnokształcącego, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. W projekcie 
objęto wsparciem 430 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  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 poszerzają  swoje umiejętności o  kurs wizażu                        
i pielęgnacji urody oraz kurs stylizacji paznokci - w roku 2021 odbyły się dwie edycje.  
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. Nauczyciele ukończyli: szkolenie z obsługi mierników firmy Sonel, Kurs ze 
światłowodów, Akademię Grafiki Komputerowej, szkolenie Microsoft                                             
z programowania,  studia podyplomowe na kierunku związanym z przemysłem mody. 
W roku 2021  przeprowadzono  zamówienia publiczne na zakup maszyn szwalniczych, 
stołu krojczego oraz  tkanin i akcesoriów krawieckich – powstała nowoczesna 
Pracownia szycia, projektowania i modelowania odzieży dla kierunku technik 
przemysłu mody.  
W roku 2021 funkcjonowanie szkoły było utrudnione w związku z pandemią COVID-
19, która utrzymywała się ze zmiennym nasileniem do końca roku szkolnego 
2020/2021. Zaplanowana organizacja pracy szkoły w czasie pandemii została 
radykalnie zmieniona, wprowadzono nowe zasady funkcjonowania szkoły. W okresie 
od września do października 2021r. zostały zorganizowane zajęcia wspomagające               
z języka polskiego jako wsparcie dla uczniów w powrocie do szkół po pandemii – ze 
środków rządowych. 

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. Ślubowanie klas pierwszych OPW odbyło się 
dopiero na zakończenie roku szkolnego 2020/2021. W grudniu roku szk. 2021/2022  
uczniowie ponownie przeszli na zdalne nauczanie, które trwało do 11 lutego 2022r.               
W roku szk. 2020/ 2021  w szkole powstała nowa pracownia informatyczna 
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dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, szkoła 
otrzymała też 16 stanowiskową mobilną pracownię multimedialną w wyniku konkursu 
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.  
 
Zespół Szkół Nr 1 realizuje działania innowacyjne i prorozwojowe. 

1) Realizacja zajęć dla uczniów w ramach projektu innowacyjnego „Wirtualne 
Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe”. 

2) Wprowadzenie innowacji pedagogicznej na kierunku „technik przemysłu mody                                 
z elementami kosmetologii” – szkolenia z zakresu stylizacji paznokci (30godz.) 
oraz wizażu i pielęgnacji urody (80godz.). 

3) Utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego na kierunku technik logistyk                                      
i otrzymanie wsparcia finansowego i patronatu MON. 

4) Opracowanie Programu i realizacja innowacji „Wykorzystanie oprogramowania 
graficznego w kształceniu zawodowym” w ramach projektu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego  „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” 
– szkoła otrzymała 10 nowoczesnych komputerów stacjonarnych. 

5) Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia: technik programista –  2021r. 
6) Organizacja staży zawodowych 2021 (w czasie wakacji) dla 50 uczniów                    

w ramach ww. projektu unijnego – pogłębienie umiejętności praktycznych                 
w rzeczywistym miejscu pracy. 

Uczniowie biorą udział w olimpiadach ogólnopolskich, konkursach przedmiotowych                     
i branżowych o zasięgu powiatowym i rejonowym.  
 W roku szkolnym 2020/2021 uczeń szkoły został finalistą  Ogólnopolskiej 

Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.  
 Trzy uczennice II klasy Technikum przemysłu mody z elementami kosmetologii 

w roku 2021 uzyskały tytuły finalistek Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy                              
i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży. Organizatorem 
olimpiady był Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów 
Politechniki Łódzkiej odpowiadający za część merytoryczną oraz  

           Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. 
Od września 2021r. uczniowie korzystają z nowoczesnego boiska, 

wyposażonego 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 roku 2021 szkoła pozyskała nauczyciela do prowadzenia zajęć zawodowych 
na kierunku technik przemysłu mody – w ramach projektu unijnego zdobył pełne 
kwalifikacje do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych. 

Uczniowie uzyskali wysokie wyniki na egzaminach maturalnych i egzaminach 
potwierdzających kwalifikacje  w zawodzie. 
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ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2021 
Sesja zimowa 

 
Lp. 

 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa zawodu 

Ilość 
uczniów, 

którzy 
przystąpili do 

egzaminu 

Ilość uczniów, 
którzy zdali 
egzaminu 

 
Zdawalność 

w % 

1. 
EE26 Tech. elektryk 14 

10 
 

71 

2. 
AU55 

Tech. cyfrowych 
procesów graficznych 

6 5 83 

3. EE.11 Tech. teleinformatyk 10 5 50 
4. 

EE.09 Tech. informatyk 
38 

 
36 95 

5. 
AU32 

Tech. 
logistyk 

29 29 100 

RAZEM 97 85 
88 

 
Sesja letnia 

Lp. 
 
 
 
 
 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

Nazwa zawodu 

Ilość 
uczniów, 

którzy 
przystąpili do 

egzaminu 

Ilość uczniów, 
którzy zdali 
egzaminu 

 
 
 

Zdawalność 
% 

1. 
EE.05 Tech. elektryk 33 

 
29 

 
88 

2. 
EE.08 Tech. informatyk 

60 
 

55 92 

RAZEM 93 84 90 

 
MATURA 2021 
Przystąpiło do egzaminu maturalnego: 98 osób (bez absolwentów z ubiegłych lat), 
zdały 94 osoby. Zdawalność na poziomie 94,6% 

- j.polski (zdawalność: 95%, średni wynik:57,9%) 
- matematyka (zdawalność: 89,9%, średni wynik:65,9%) 
- j.angielski (zdawalność: 98,1%, średni wynik:79,6%) 

Zdawalność jest na poziomie powyżej średniej krajowej wynoszącej dla techników 
75% i po wyżej średniej wojewódzkiej wynoszącej 78%. 
W ramach doskonalenia i nabywania nowych kwalifikacji nauczyciele uczestniczyli                  
w szkoleniach, studiach podyplomowych i kursach: 

 Studia podyplomowe dla nauczycieli logistyki 
 Szkolenia branżowe – informatyczne (u pracodawcy) 
 Szkolenia branżowe – elektryczne (u pracodawcy) 
 Szkolenia branżowe – logistyczne (u pracodawcy) 
 Szkolenia branżowe – przemysłu mody 
 Studia podyplomowe z zakresu przemysłu mody 
 Szkolenie: Kreatywny wychowawca 
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 Szkolenia: Nowa Matura 2021 z języka polskiego, Matura 2021 z języka 
angielskiego. 

 Szkolenie: Matura 2021, Egzamin potwierdzający kwalifikacje                            
w zawodzie 2021 (Wytyczne OKE i procedury) - dla Przewodniczącego 
Komisji Egzaminacyjnej i Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego 

 Szkolenia Rady Pedagogicznej – Zmiany w prawie oświatowym i Karcie 
Nauczyciela, Pomoc psychologiczno- pedagogiczna:  praktyczne 
wskazówki. 

W 2021 roku opieką psychologiczno – pedagogiczną w szkole byli objęci: 
-  uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 7 uczniów,  
   w tym:   
   1 uczeń  z autyzmem, 4 uczniów z Zespołem Aspergera, 1 uczeń  
   z niepełnosprawnością ruchową oraz 1 uczennica z niepełnosprawnością  
   sprzężoną (Zespół Aspergera i słabe widzenie); 
-  uczniowie z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności  - 6 (stopień umiarkowany  
   –   2 uczniów i stopień lekki – 4 uczniów); 
- uczniowie z orzeczeniem o indywidualnym nauczaniu; 
- uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej – 109 uczniów  
 (ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się lub ze względu na potrzebę  
  objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole); 
- uczniowie objęci pieczą zastępczą (rodzinną lub zawodową) – 8 uczniów (przeważnie  
  są to uczniowie po różnego rodzaju przeżyciach kryzysowych i traumatycznych,  
  takich jak: alkoholizm, narkomania i/lub przemoc w rodzinie, wchodzenie w konflikty  
  z prawem rodzica/-ów, śmierć rodzica/-ów itp.); 
- uczniowie zaniedbani środowiskowo z powodu trudnej sytuacji bytowej (materialnej)  
  ucznia i jego rodziny, ale także z powodu przebywania w „negatywnej” grupie  
  środowiskowej (np.:  grupa popadająca   w nałogi, przestępcza itp.); 
- uczniowie z różnego rodzaju chorobami przewlekłymi (często zagrażającymi życiu),  
  np.: padaczka, cukrzyca, astma itp. – informację o nich przekazuje na zebraniach  
  rady pedagogicznej pielęgniarka szkolna; 
- uczniowie z zaburzeniami emocji (emocjonalnymi), takimi jak: depresja, zaburzenia  
  emocjonalne o charakterze fobii (w tym lęk społeczny), zaburzenia lękowe  
  uogólnione (nerwica lękowa), zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (nerwica  
  natręctw), ostre sytuacyjne reakcje na stres, tiki nerwowe, jąkanie się, anoreksja 
  i bulimia; 
- uczniowie z niepowodzeniami edukacyjnymi (np. uczniowie drugoroczni); 
- uczniowie mający wysoką absencję na zajęciach szkolnych, co przeważnie  
  w znacznej mierze przyczynia się późniejszych niepowodzeń edukacyjnych ucznia;  
- uczniowie szczególnie uzdolnieni. 
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniom z orzeczeniem                        
o potrzebie kształcenia specjalnego: 
- stosowano podczas bieżącej pracy z uczniami zalecenia i wskazania PP-P (zawarte  
  w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego); 
- uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych (w wymiarze 
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  2x60 min./tydzień); 
- wychowawcy klas, jako koordynatorzy pomocy psychologiczno –pedagogicznej  
  w danej klasie we współpracy z nauczycielami przedmiotów i nauczycielami –  
  specjalistami opracowywali dokumentację uczniów (WOPFU – 2x/rok, IPET –  
  1x/cykl kształcenia oraz ocenę efektywności udzielanej pomocy psychologiczno –  
  pedagogicznej – 2x/rok); 
- wychowawcy klas oraz pedagog szkolny na bieżąco dokonywali analizy sytuacji  
  szkolnej uczniów: wyniki w nauce, frekwencja – także podczas zdalnego nauczania  
  oraz zachowanie; odbywały się wspólne konsultacje w tym zakresie; 
- pedagog szkolny systematycznie współpracował z PP-P – odbywały się  
  indywidualne konsultacje  w sprawie uczniów (dotyczące m.in.: sytuacji szkolnej,  
  samopoczucia emocjonalnego i kondycji psychicznej uczniów czy występujących  
  problemów); 
- zapewniano uczniom i ich rodzicom wsparcie i poradnictwo ze strony  wychowawców  
  klas, pedagoga szkolnego i dyżurującego w szkole psychologa z PP-P; w miarę  
  potrzeb  i możliwości kierowano także do instytucji pomocowych  z zewnątrz; 
- stały kontakt wychowawców klas i pedagoga szkolnego z rodzicami uczniów; 
- w miarę potrzeb przeprowadzano rozmowy  (np.: wyjaśniające, motywacyjne czy  
  dyscyplinujące) z uczniami i/lub ich rodzicami (dyrekcja, wychowawcy klas,pedagog); 
- uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera, na wniosek rodzica lub pełnoletniego  
  ucznia byli zwalniani z nauki drugiego języka obcego; 
- uczniowie z trudnościami w nauce mieli możliwość uczestniczenia w bezpłatnych,  
  unijnych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z przedmiotów (np.  
  z matematyki); 
- dostosowywano warunki egzaminów zewnętrznych (egzaminy zawodowe  
  i maturalne) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i możliwości uczniów; 
- uczniowie otrzymali pomoc finansową z „Rządowego programu pomocy uczniom  
   niepełnosprawnym  w formie dofinansowania zakupu podręczników…” 
Współpraca szkoły 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 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 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.; 
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- 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.). 
Realizacja programów profilaktycznych. 
Zgodnie ze złożoną deklaracją do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, 
programy profilaktyczne realizowane są głównie w klasach pierwszych. 
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1)Program profilaktyki zakażeń wirusem HIV/AIDS – uczestniczyli uczniowie z klasy I 
Te/T L2, I Ti, I TL – ogółem 83 uczniów. Forma realizacji: prelekcje, dyskusja, 
rozdawnictwo materiałów edukacyjnych. 
Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „ Wszyscy przeciw AIDS „ zorganizowany 
we współpracy z P. Agnieszką Maruszewską. 
W dniu 06.XII. 2021 r. rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród oraz 
zorganizowanie wystawy wyróżnionych plakatów. 
2) Program profilaktyki czerniaka skóry - uczestniczyli uczniowie z klasy ITL i II Te/ Ti. 
Dalsza realizacja programów profilaktycznych w II semestrze roku szkolnego. 
Inne działania edukacyjne realizowane wśród uczniów. 

1) Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu udzielania  
pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia – uczniowie 
klasy ITL; 

2) Akcja honorowego oddawania krwi w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Ciechanowie. Edukowanie uczniów pełnoletnich w zakresie organizacji akcji 
oraz przeciwwskazań i wskazań do oddania krwi. Krew oddało 25 uczniów; 

3) Uczniowie z nadwagą i otyłością byli wspierani podczas indywidualnych 
rozmów edukacyjnych, zaleceń żywieniowych oraz zwiększających aktywność 
fizyczną; 

4) Uczniowie z przewlekłymi problemami zdrowotnymi oraz problemami  psycho- 
społecznymi wspierani byli systematycznie we współpracy z pedagogiem 
szkolnym;  

5) Nadzór nad przestrzeganiem przez uczniów obostrzeń / noszenie maseczek     
          w przestrzeniach wspólnych, dezynfekcja rąk w związku ze zwiększającą się  
          ilością zakażeń koronawirusem oraz zachęcanie do szczepień przeciwko Covid- 
          9. 15.XI.2021r. Zarządzenie Dyrektora Szkoły. 
W roku szk. 2020/2021 w szkole pobierało naukę 584 uczniów, w roku szkolnym 
2021/2022 – 589 uczniów w 20 oddziałach. 
W szkole zatrudnieni są nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni wg stanu na 31 
grudnia 2021r. 
Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego: 

 nauczyciele dyplomowani:   41 
 nauczyciele mianowani:        8 
 nauczyciele kontraktowi:       4 
 nauczyciele stażyści:      1 

Pracownicy administracji i obsługi: 
 administracja (4 etaty) : księgowa, kierownik gospodarczy, sekretarz szkoły, 

referent; 

 pracownicy obsługi (8 etatów): sprzątaczka – 6 etatów, rzemieślnik – 2 etaty 

Remonty i wyposażenie ZS nr 1 w  roku 2021: 
1) Remont Sali lekcyjnej nr 308 wraz z zapleczem dla potrzeb utworzenia pracowni 

logistycznej Oddziału Przygotowania Wojskowego. Zakres prac m.in:  
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- uzupełnienie ubytków w ścianach i malowanie pomieszczeń, naprawa 
instalacji elektrycznej i montaż nowego oświetlenia, montaż nowej wykładziny 
PCV i odbojnic ściennych; 

2) Zakup i dostawa wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu MON 
"Strzelnica w powiecie" wraz z wyposażeniem dodatkowym: karimaty, poduszki 
strzeleckie, montaż rolet zaciemniających; 

3) Remont sal lekcyjnych:  202 – pracownia języka polskiego oraz 302 – pracownia 
fizyczna. Zakres prac m.in.: 
- naprawa ubytków w ścianach, malowanie, naprawa instalacji elektrycznej,  
  montaż odbojnic ściennych, zakup antyram ściennych; 

4) Remont I przebudowa sal 104 I 105 na I piętrze dla potrzeb utworzenia nowej 
pracowni komputerowej. Zakres prac m.in.: 
- wyburzenie ściany, uzupełnienie ubytków, malowanie, nowa instalacja  
  elektryczna, teleinformatyczna, wykładzina podłogowa, wyposażenie  
  meblowe, komputery i monitory. 

5) Remont pomieszczenia 204 dla potrzeb pokoju Kierownika Szkolenia 
Praktycznego. 
Zakres prac m.in: - uzupełnienie ubytków w ścianach i malowanie, naprawa 
instalacji elektrycznej, montaż nowej wykładziny dywanowej. 

6) Zakup i montaż nowej gabloty na sztandar szkoły 160x140. 
7) Bieżące naprawy elektryczne i hydrauliczne 
8) Zakup obuwia wojskowego dla uczniów klasy mundurowej 
9) Remont, dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb Pracowni szycia, 

projektowania i modelowania odzieży. 
 
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 
 Baza dydaktyczna Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie 
jest funkcjonalna wyposażona w nowoczesne pracownie i pomoce dydaktyczne. 
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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, 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 ZS Nr 2, 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 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: 

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 - - 
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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 
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 

 

PROJEKTY UNIJNE 
Dużym wsparciem w nowoczesnym wyposażeniu placówki jest realizacja projektów 
unijnych. 
 Od dnia 1 czerwca 2019 r.  do 30 września 2021 r. w Zespole Szkół nr 2 im. 
Adama Mickiewicza realizowany był 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 był do 144 uczniów Technikum nr 2 oraz 7 nauczycieli. 
W ramach realizacji tego projektu realizowane były: 

1) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki; 
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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 odbyło 108 najlepszych uczestników. 

Uczniowie zostali wyłonieni na podstawie egzaminu wewnętrznego 
sprawdzającego stopień opanowania wiadomości z zajęć. Wszyscy uczestnicy 
staży zostali przeszkoleni z BHP. 

W miesiącach lipcu i sierpniu 2021r. uczniowie uczestniczący w projekcie odbywali 
staże zawodowe u pracodawców.  Udział w stażach zawodowych pozwolił uczniom 
ZS Nr 2 nie tylko na podniesienie umiejętności zgodnie z nauczanym zawodem ale 
również był dużym wsparciem finansowym. 
Ogólna wartość projektu wyniosła 999.815,10 zł.  

Od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2021r. w Zespole Szkół nr 2 im. Adama 
Mickiewicza był 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 wyniósł 185.485,40 zł. Wszyscy dostawcy sprzętu zostali wyłonieni 
w przetargach nieograniczonych. Zamówienia zostały zrealizowane zgodnie                       
z zawartymi umowami.  

Realizacja tego projektu była skierowana do 240 uczniów – II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz 36 nauczycieli. Głównym celem 
projektu było 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 brał udział w dwóch zajęciach z kompetencji kluczowych oraz                       
w zajęciach z pięciu umiejętności uniwersalnych. Uczniowie biorący udział w projekcie 
uczestniczyli z sześciu wycieczkach tematycznych. 
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Ogólna wartość projektu wyniosła 992.075,00 zł.  
 Od 1 lipca 2021r. ZS Nr 2 rozpoczął realizację projektu „Zawodowiec  z klasą” 
nr RPMA.10.03.01-14-d954/20. Projekt obejmuje 144 uczniów Technikum nr 2 i 4 
nauczycieli. Głównym celem projektu jest: rozwijanie kompetencji kluczowych oraz 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji 
zawodowych uczniów i nauczycieli zawodu, zdobycie doświadczenia oraz 
wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji poprzez zajęcia wyrównawcze, 
specjalistyczne kursy zawodowe, doradztwo zawodowe, studia podyplomowe dla 
nauczycieli, staże zawodowe oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – 
wyposażenie pracowni gastronomicznej w nowoczesny sprzęt. Każdy uczeń 
uczestniczący w projekcie będzie miał możliwość udziału w kompleksowym wsparciu 
tj. zajęciach wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, warsztatach                        
z innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej w kontekście 
środowiska pracy, kursie zawodowym zgodnym z kierunkiem kształcenia                              
i doradztwie zawodowym.  
108 uczestników projektu będzie mogło odbyć staże zawodowe u pracodawców, co 
będzie dla nich niewątpliwie dużym wsparciem finansowym. Ponadto uczniowie 
odbywający staże zawodowe zostaną przeszkoleni z BHP TYP 1 A. 
 
Ogólna wartość projektu wyniesie 1 008 365,00 zł.  

 Od 6 kwietnia 2018 r. Zespół Szkół Nr 2 został włączony w poczet  szkół 
zawodowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa 
mazowieckiego do realizacji projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” 
realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji 
Rozwoju Mazowsza S.A. 

W ramach realizacji projektu został opracowany program innowacji 
pedagogicznej, który koreluje z obszarem dotyczącym wysokiej jakości życia. 
Opracowanie i wdrożenie programu innowacji pedagogicznej dla kierunku technik 
żywienia i usług gastronomicznych dotyczy edukacji, w szczególności w zakresie 
programów kształcenia i rozwoju umiejętności stymulujących kreatywność oraz 
przedsiębiorczość. 

Efektem innowacji pedagogicznej w Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. 
Adama Mickiewicza w Ciechanowie będzie wprowadzenie do programu nauczania 
nowoczesnych metod sporządzania i ekspozycji potraw. Dodatkowe umiejętności 
uczniów przyczynią się do zwiększenia ich szans na rynku pracy. Tworzenie takich 
warunków rozwoju uczniom pozytywnie wpływa na wzrost atrakcyjności szkoły na 
lokalnym rynku edukacyjnym. Dzięki wprowadzeniu innowacji podniesiona zostanie 
również jakość prowadzonych zajęć, w tym szkoleniowych z zakresu pracy technika 
żywienia i usług gastronomicznych poprzez poznanie przez nauczycieli nowych metod 
i technik szkoleniowych. ZS Nr 2 został doposażony w profesjonalny sprzęt 
gastronomiczny o łącznej wartości 84 635,00 zł. Nowoczesna pracownia 
gastronomiczna pozwala uczniom pracować na sprzęcie, który nie odbiega swą klasą 
od sprzętu u pracodawców, gdzie odbywają praktyki zawodowe. Praca na tak 
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profesjonalnym sprzęcie przyczyni się niewątpliwie do wzrostu samooceny ucznia,                  
a także wpłynie na przekonanie, że szkoła przygotowuje ich do pracy zawodowej nie 
tylko przekazując wiedzę teoretyczną ale przede wszystkim kształcąc umiejętności 
praktyczne. 

Ponadto w ramach realizacji projektu będą zrealizowane następujące zadania: 
- staże zawodowe dla 132 uczniów 
- szkolenia zawodowe dla uczniów 
- rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego 
- wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na 
potrzeby  
  innowacji pedagogicznej. 
Ze względu na okres pandemii termin rozpoczęcia realizacji projektu  został 
przesunięty na  
1 styczeń 2021r. 
STAN ZATRUDNIENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W CIECHANOWIE 
         W Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, ul. Orylska 9 
zatrudnionych jest łącznie 104 pracowników, w tym 21 pracowników administracji                        
i obsługi  oraz 83 pracowników pedagogicznych – nauczycieli (wg stanu na dzień 
31.12.2021 r., z tym, że na dzień 01.01.2022 r. jest już w zatrudnieniu 102 
pracowników – 83 nauczycieli oraz 19 pracowników administracji i obsługi).  
 
Administracja i Obsługa Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie. 

          W Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie na dzień 
01.01.2021r. łącznie było zatrudnionych 23 pracowników niepedagogicznych.                           
W związku ze zmianami kadrowymi na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zatrudnienia 
kadry niepedagogicznej kształtował się następująco:  

L.p. Stanowisko 
Ilość etatów 

w dniu 01.01.2021 r. 
Ilość etatów 

w dniu 31.12.2021 r. 
Uwagi 

1. Kierownik gospodarczy 1 1  
2. Główna Księgowa 1 1 Od 01 stycznia 

2022 r. - 0 
3. Specjalista  

ds. kadrowych 
1 1  

4. Sekretarz 1 1  
5. Samodzielny referent 3 3 Od 01 stycznia 

2022 r. - 2 
6. Pomoc administracyjno 

- biurowa 
1 1  

7. Dozorca 1 0  
8. Kucharz 3 2  
9. Praczka 1 1  
10. Starszy magazynier 1 1  
11. Starsza woźna 1 1  
12. Konserwator 2 1  
13. Sprzątaczka 6 7 Od 1 marca 

2022r. - 6 
    Od 01 stycznia 
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RAZEM 
 

23 21 2022 roku – 19 
Od 01 marca 

2022 roku - 18 
 

Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele w Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie. 
 
    W Zespole Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie na dzień 01.01.2021r. 
łącznie było zatrudnionych 80 pracowników pedagogicznych – nauczycieli. W ciągu 
2021 roku nastąpiły następujące zmiany kadrowe: 
1) Zakończyło się z upływem czasu 9 umów zawartych na czas określony;  
2) 1 nauczyciel odszedł na emeryturę; 
3) 1 nauczyciel rozwiązał umowę o pracę na swój wniosek za porozumieniem stron; 
4) 9 nauczycieli zostało zatrudnionych od 01.09.2021r. ( w tym 1 osoba, która odeszła  
    na emeryturę została zatrudniona na czas określony) oraz 2 osoby zostały  
    zatrudnione odpowiednio 4.10.2021r. oraz 12.10.2021r.; 
5) 1 nauczycielowi udzielono urlopu dla poratowania zdrowia, w związku z tym  
    zatrudniono  1 nauczyciela na czas zastępstwa z dniem 01.12.2021r.; 
6) 2 nauczycielom udzielono urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego i zatrudniono  
    2 nauczycieli na czas zastępstwa z dniem 1.09.2021r. oraz 09.12.2021r.; 
        W związku z wymienionymi powyżej zmianami kadrowymi stan zatrudnienia 
kadry pedagogicznej na dzień 31.12.2021 r. wynosi 83 nauczycieli, zatrudnionych w 
Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, co przedstawia poniższa 
tabela: 

L.
p. 

Stanowisko 

Stan na 
dzień 

01.01.2021
r. 

Ilość rozwiązanych 
umów 

- powód rozwiązania 

Dodatkowe etaty 
w ciągu roku 

Stan na 
dzień 

31.12.2021  

 
1. 

 
Nauczyciele 

 

 
80 

 
 

 
Wygaśnięcie umów 

czasowych - 9 
Przejście na emeryturę - 

1 
Rozwiązanie za 

porozumieniem stron – 
1 
 

14  
(w tym 3 umowy 
na zastępstwo) 

         
83 

 
 

RAZEM 
 

80 11 14       83 

 

Analiza nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego. 

W Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie jest zatrudnionych 83 nauczycieli 
(stan na dzień 31.12.2021r.), w tym 67 nauczycieli dyplomowanych, 6 nauczycieli 
mianowanych, 7 nauczycieli kontraktowych, 3 nauczycieli stażystów, co obrazuje poniższa 
tabela: 

L.p. Stopień awansu 
zawodowego nauczycieli 

Stan na dzień 
01.01.2021r. 

Stan na dzień 
31.12.2021r. 

1. Dyplomowany 65 67 
2. Mianowany 7 6 
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3. Kontraktowy 7 7 
4. Stażysta 1 3 
5. Brak stopnia awansu zawodowego 0 0 
 RAZEM 80 83 

 
        W 2021 roku dwóch nauczycieli zakończyło postępowanie na stopień awansu 
zawodowego nauczyciela dyplomowanego, jeden nauczyciel zakończył w 2021 roku 
postępowanie na stopień awansu nauczyciela mianowanego, trzech nowo zatrudnionych 
nauczycieli ma stopień stażysty, w tym 2 stażystów jest w trakcie realizacji stażu na stopień 
awansu nauczyciela kontraktowego, trzech nauczycieli jest w trakcie realizacji stażu na stopień 
awansu nauczyciela dyplomowanego. 
 
Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 roku. 

           W 2021 roku 69 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). W 2021 roku 3 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z zakresu 
oligofrenopedagogiki, nauczania informatyki, biologii dla nauczycieli. Jeden nauczyciel 
ukończył w 2021 roku studia licencjackie z drugiego przedmiotu – język hiszpański. 
 
UCZNIOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W CIECHANOWIE 

Liczba uczniów w Zespole Szkół nr 2 wynosiła 1021 (stan na 31.12.2021r.). 
Uczniowie ci uczęszczali odpowiednio do 37  oddziałów:  w czym 19 w II Liceum 
Ogólnokształcącym (553 uczniów) oraz 18 w Technikum nr 2 (468 uczniów).  

Szkoła Liczba oddziałów Liczba uczniów 

II Liceum Ogólnokształcące 19 553 

Technikum nr 2 18 468 

Suma 37 1021 

 

W Zespole Szkół Nr 2 młodzież uczy się wg następujących kierunków: 

 Liceum:  

o biologiczno – chemiczny; 
o humanistyczno – prawny; 
o językowy; 
o matematyczno – geograficzny; 
o ogólny; 

 Technikum: 
o technik ekonomista; 
o technik żywienia i usług gastronomicznych; 
o technik hotelarstwa;  
o technik spedytor. 
o technik usług kelnerskich; 
o technik organizacji turystyki.  
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W roku 2021 szkołę ukończyło 195 uczniów: 112 w Liceum (4 oddziały: 
 biologiczno – chemiczna, humanistyczno – prawna, językowa oraz matematyczno – 
informatyczna)  oraz 83 w Technikum (4 odziały: technik ekonomista, technik żywienia                     
i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik spedytor). Wydano także taką 
samą liczbę Świadectw Ukończenia.  

Szkoła 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

absolwentów 
Liczba wydanych 

świadectw ukończenia 

II Liceum Ogólnokształcące 4 112 112 

Technikum nr 2 4 83 83 
Suma 8 195 195 

 

Świadectwo Dojrzałości otrzymało 121 absolwentów II Liceum 
Ogólnokształcącego oraz 70 Technikum nr 2 (sesja wiosenna i poprawkowa). Ponadto 
72 absolwentów Technikum nr 2 otrzymało dyplomy potwierdzające kwalifikację                         
w zawodzie (sesja wiosenna i poprawkowa).  Wydano także  137  świadectw 
potwierdzających kwalifikację w zawodzie dla uczniów klas drugich, trzecich oraz 
czwartych Technikum nr 2 (73 w sesji styczeń – luty oraz 64 w sesji czerwiec – lipiec).  

We wrześniu 2021r. do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego 
przyjętych  zostało 175 uczniów (6 oddziałów: biologiczno – chemiczny, 
humanistyczno – prawny, językowy, językowo – humanistyczny, matematyczno – 
geograficzny oraz ogólny). Natomiast do Technikum nr 281 uczniów (3 oddziały                         
w zawodach: technik ekonomista, żywienia usług gastronomicznych, technik 
hotelarstwa, technik spedytor. 

Szkoła Liczba oddziałów  Liczba uczniów przyjętych  
II Liceum 

Ogólnokształcące 
6 175 

Technikum 3 81 

W roku szkolnym 2020/2021 promocji do następnej klasy nie uzyskało 7 
uczniów  Technikum nr 2.   

W roku 2020 ( rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022) z różnych przyczyn szkołę 
opuściło 12 uczniów Liceum oraz 22 uczniów Technikum. Przyjętych z innych szkół 
natomiast zostało 2 do Liceum oraz 5 do Technikum.  

Szkoła 

Liczba uczniów 
niepromowanych 
w roku szkolnym 

2019/2020 

Liczba uczniów, 
którzy opuścili 

szkołę 

Liczba uczniów 
przyjętych z innych 

szkół 

II Liceum 

Ogólnokształcące 
- 12 2 

Technikum 7 22 5 

 

Praca opiekuńczo – wychowawczo – profilaktyczna Internatu ZS nr 2 w Ciechanowie od 
stycznia do grudnia 2021r. 

          Internat ZS nr 2  w Ciechanowie, jest placówką opieki całodobowej, w której od 
stycznia do grudnia 2021 roku, średnio miesięcznie mieszkało 89 uczniów 
uczęszczających do szkół średnich. Działania podejmowane w Internacie wynikały                   
z założeń Planu opiekuńczo- wychowawczo - profilaktycznego na rok szkolny 
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2021/2022 oraz bieżących potrzeb uczniów. Do głównych zadań Internatu należy 
zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków do nauki, a także wdrażania 
uczniów do systematycznego odrabiania lekcji. Młodzież ma również możliwość 
korzystania z pokoi cichej nauki. 
Praca opiekuńczo – wychowawczo – profilaktyczna w Internacie realizowana była                           
w następującym zakresie: 
- zapewnienie młodzieży optymalnych warunków do nauki, 
- czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem młodzieży, 
- pomoc w kształtowaniu właściwego systemu wartości przez uczniów, 
- umożliwianie wychowankom udziału w zajęciach pozalekcyjnych na terenie internatu  
  i poza nim, 
- rozwiązywanie problemów wychowawczych i emocjonalnych młodzieży. 
 
4. Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica, ul. Stefana Okrzei 6, 06 – 400 

Ciechanów. 
 

Stan organizacyjny w roku 2021 (stan na 31 grudnia 2021) 
W Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie struktura organizacyjna 
przedstawia się następująco: 
Uczniowie i oddziały 
III Liceum Ogólnokształcące:  
 kierunek: rekreacyjno – rehabilitacyjny 

- po Szkole Podstawowej – 2 oddziały – 56 uczniów 
- po Gimnazjum – 2 oddziały – 64 uczniów 
Razem III LO – 4 oddziały – 120 uczniów 
Technikum Nr 3 
 kierunki: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik 

mechatronik 
- po Szkole Podstawowej – 4 oddziały – 85 uczniów 
- po Gimnazjum – 6 oddziałów – 139 uczniów 
Razem Technikum Nr 3 – 10 oddziały – 120 uczniów 
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 
 wielozawodowa 

- po Szkole Podstawowej – 2 oddziały – 64 uczniów 
- po Gimnazjum – 3 oddziały – 84 uczniów 
Razem Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 – 5 oddziałów – 148 uczniów 
Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi 
Liczba pracowników ogółem: 55 
 w tym nauczycieli – 43 
 w tym pracowników administracji i obsługi – 12  
Liczba etatów przeliczeniowych ogółem: 62,037 
 w tym nauczycieli – 50,702 
 w tym pracowników administracji i obsługi – 11,334 
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Realizacja programów powiatowych i rządowych: 

 „Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego                                       
i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020-2023.  

 ARS – czyli jak dbać o miłość?. Program edukacyjny dotyczący profilaktyki 
używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń , narkotyki, dopalacze). 

 Program pilotażowy dla uczniów i rodziców pt. „Na początek” 10 godzin 
lekcyjnych dla uczniów i 2 godziny dla rodziców, rekomendowany                      
i współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach konkursu 
przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii. Program zawiera zagadnienia związane z relacjami rówieśniczymi, 
substancjami psychoaktywnymi oraz jak radzić sobie w trudnych sytuacjach np.: 
związanych z piciem alkoholu lub używaniem narkotyków. 

Programy zdrowotne  

 Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS Program 
realizowany był wśród uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego                    
i Technikum Nr 3, w formie wykładów i pogadanek, uczniowie przygotowywali 
plakaty i prezentacje multimedialne. 

Zadania, które zrealizowano w ramach tego programu : 

 edukacja młodzieży na temat HIV/AIDS oraz podniesienie poziomu wiedzy                 
w zakresie HIV/ADIS, 

 zapobieganie zakażeniom HIV poprzez budowanie odpowiedzialnych 
zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży. 

Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica realizuje projekt  z Funduszu 
Europejskiego: 

„Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów ZS nr 3  Ciechanów, nr umowy 
POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062699 w ramach Erasmus+ programu Unii 
Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020. Projekt 
adresowany był w roku szkolnym 2019/2020 do uczniów klas drugich i trzecich, zaś               
w roku szkolnym 2020/2021 do uczniów klas drugich  Technikum nr 3 w Ciechanowie 
kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik 
mechatronik, technik mechanik.  

MATURY 

Zespół Szkół Nr 3  
im. Stanisława Staszica  

w Ciechanowie 

Liczba 
absolwentów 
kończących 

szkołę w 
2021 roku 

Liczba absolwentów, którzy: 
 

Wskaźnik 
% 

przystąpili zdali 
nie zadali z 

możliwością 
poprawki 

nie 
zdali 



114 
 

III LO 36 34 26 7 1 76,4 
Technikum Nr 3 43 43 27 13 3 62,7 

 EGZANINY ZAWODOWE 

Nazwa zawodu 
Liczba uczniów 
przystępujących 

do egzaminu 

Liczba zdanych egzaminów 
Liczba 

otrzymanych 
świadectw z 
kwalifikacji 

Liczba otrzymanych 
dyplomów 

potwierdzających 
kwalifikacje 
zawodowe 

pisemnych praktycznych 

Technikum 
Technik 

pojazdów 
samochodowych 

58 53 43 51 28 

Technik 
mechatronik 

34 34 32 32 15 

Technik 
mechanik 

10 4 3 3 0 

Branżowa Szkoła I Stopnia 
Kucharz 2 1 2 1 1 

Mechanik 
pojazdów 

samochodowych 
4 3 3 3 3 

Sprzedawca 5 5 5 5 5 
Stolarz 3 1 3 1 1 
Fryzjer 4 0 4 0 0 
 
 
 

5. Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 
Stanisława Płoskiego w Ciechanowie, ul. Kopernika 7, 06 – 400 Ciechanów. 
 

DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE SZKÓŁ ZSTCKU W 2021 ROKU  

2021 
I – VIII 
ZST 

2021 
I – VIII 
CKU 

2021 
IX – XII 

ZSTCKU 
LICZBA UCZNIÓW/ODDZIAŁÓW 432/18 228/11 + KKZ 465/19 + 10 
ZMIANOWOŚĆ 1,0 system 

zaoczny 
1,0 + system zaoczny 

LICZBA NAUCZYCIELI 
PEŁNOZATRUDNIONYCH 

27 2 31 

LICZBA NAUCZYCIELI 
NIEPEŁNOZATRUDNIONYCH 

16 21 23 

LICZBA PRACOWNIKÓW 
ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

11 8,5 11 

SALA GIMNASTYCZNA/BOISKO 
SPORTOWE 

Tak/Tak - Tak/Tak 

ŚWIETLICA Nie - Tak 
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Dane dotyczące budynku Zespołu Szkół i terenu przyległego: 

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 
8) Powierzchnia użytkowa pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół 

ds. Orzekania  o Niepełnosprawności: 70,00 m2 
9) Pomieszczenia klasowe:  17  
10) Sala gimnastyczna: 271 m2. 
 
Działalność Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie w okresie od 01 września do 31 
grudnia 2021 roku. 
Na mocy Uchwa ły  Rady Powia tu   NR VI /36 /269 /2021  z  dn ia  30  l ipca 
2021 r .  w sprawie  włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Ciechanowie 
do Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie i zmiany 
nazwy tego Zespołu,  w  sk ład  Zespo łu  Szkó ł  Techn icznych  Cent rum 
Ksz ta ł cen ia  Ustaw icznego  im.  S tan is ława P łosk iego  w  C iechanowie  
wchodzą :  

  Techn ikum Nr  4  
  Branżowa Szko ła  I  Stopn ia  Nr 4  
  Cent rum Kszta łcen ia  Ustawicznego ze szko łami :  

-  L iceum Ogólnokszta łcące d la  doros łych  
-  Szko ła  Po l icea lna 

WYPOSAŻENIE SZKOŁY W 
KOMPUTERY 

3 pracownie 
komputerowe z 
dostępem do      

internetu 

1 pracownia 
komputerowa z 
dostępem do      

internetu 

4 pracownie 
komputerowe z 
dostępem do      

internetu 
LABORATORIA Laboratorium 

materiałów 
budowlanych, ochrony 

środowiska, chemiczne, 
energetyki odnawialnej 

- Laboratorium materiałów 
budowlanych, ochrony 

środowiska, chemiczne, 
energetyki odnawialnej 

CEREMONIAŁ SZKOLNY Poczet sztandarowy 
Obchody Dnia Patrona 

Szkoły 
Uroczyste pożegnanie 
absolwentów szkoły 

Uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 

Uroczyste zakończenie 
roku szkolnego 

Uroczyste obchody 
świąt narodowych 

Uroczyste 
pożegnanie 

absolwentów 
szkoły 

Uroczyste 
rozpoczęcie 

roku szkolnego 
Uroczyste 

zakończenie 
roku szkolnego 

 

Poczet sztandarowy 
Obchody Dnia Patrona 

Szkoły 
Uroczyste pożegnanie 
absolwentów szkoły 

Uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 

Uroczyste zakończenie 
roku szkolnego 

Uroczyste obchody 
świąt narodowych 
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-  Branżowa Szko ła  I I  S topn ia  
Ocena warunków działalności szkoły.  

 Szkoły wchodzące w skład ZSTCKU kształcą w różnych kierunkach. 
Technikum kształci w 4 zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik 
ochrony środowiska, technik organizacji reklamy  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. Szkoła policealna  kształci w zawodach: Technik administracji                      
i Opiekunka Dziecięca. Szkoła organizowała kwalifikacyjne kursy zawodowe                         
w zawodzie elektryk – kwalifikacja  ELE -02. Kurs zakończył się   w listopadzie 2021r. 

Z wydzielonych pomieszczeń w budynku korzysta Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności. 
             Szkoła dysponuje odpowiednią do ilości oddziałów liczbą sal lekcyjnych. 
Posiada 17 sal, w tym 4 pracownie komputerowe oraz laboratoria zawodowe, 
pomieszczenia biurowe, gabinet: dyrektora, wicedyrektorów, pedagoga, kierownika 
kształcenia praktycznego i pokój nauczycielski, 2 biblioteki dla młodzieży i dla 
słuchaczy. 

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 jest 
w trakcie przebudowy i modernizacji.  

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 i słuchaczy. Szkoła podejmuje działania służące 
rozpoznawaniu potencjalnych zagrożeń  i zapobieganiu im. 

Systematycznie prowadzona jest kontrola obiektu pod kątem bezpiecznych                          
i higienicznych warunków nauki i pracy.  
 
Organizacja pracy szkoły. 

Kształcenie branżowe, jest zgodne z klasyfikacją zawodową szkolnictwa 
zawodowego. Kształcenie praktyczne w formie zajęć praktycznych odbywa się                                 
u pracodawców (klasy wielozawodowe szkoły branżowej I stopnia, słuchacze KKZ). 
Praktyka zawodowa dla uczniów technikum  odbywa się u pracodawców. Uczniowie 
trzech klas technikum zrealizowali zgodnie z harmonogramem praktyki zawodowe we 
wrześniu i październiku 2021r. 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.   
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Od września do listopada 7 nauczycieli teoretycznych przedmiotów 
zawodowych zrealizowało staże branżowe w ilości 40 godzin. 

Szkoła zaktualizowała  i przyjęła uchwałą Rady Pedagogicznej statuty szkół, 
zespołu i CKU wchodzących w skład ZSTCKU. Opracowane są zgodnie                                                
z obowiązującymi przepisami. Nauczyciele i  uczniowie przestrzegają zapisów statutów                     
i obowiązujących przepisów prawa oświatowego. 

Efekty działalności dydaktycznej 

 W okresie wrzesień-grudzień 2021 nauczyciele na bieżąco  diagnozowali osiągnięcia 
edukacyjne uczniów i słuchaczy. Dokonano analizy wyników nauczania za I semestr klas IV 
na klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej w grudniu 2021r. Do ZSTCKU przychodzą uczniowie 
i słuchacze, którzy chcą zdobyć  zawód poszukiwany na  rynku pracy. Szkoła przygotowuje 
uczniów i słuchaczy do egzaminów maturalnych oraz egzaminów zawodowych. Nauczyciele 
zapoznają uczniów z wymaganiami egzaminacyjnymi,  pracują z arkuszami egzaminacyjnymi. 
Nauczyciele  przygotowują uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach.  
Projekty w ZSTCKU 

W 2021 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. 

 Szkoła realizuje dwa projekty krajowe: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa 
zawodowego na Mazowszu” i „Budujemy Kadrę Przyszłości”. W ramach projektów 
realizowane są zaplanowane zadania wg ich harmonogramu. W ramach projektów 
odbywają się zajęcia dla uczniów z przedmiotów maturalnych, informatyczne, 
szkolenia, kursy i warsztaty specjalistyczne dla młodzieży  i nauczycieli. Doposażone 
zostały pracownie reklamy, budownictwa, kosmetologii w sprzęt zakupiony w ramach 
budżetu projektów.  
Uczniowie  i słuchacze uczestniczyli w wycieczkach tematycznych / zajęciach 
terenowych: 
-Poznanie zabudowań architektury gotyckiej w Ciechanowie; 
-Omówienie i pomiary schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych w Parku  
 Miejskim Jeziorko; 
-Poznanie budowy i zasad funkcjonowania miejskiej oczyszczalni ścieków  
 w Ciechanowie; 
-Poznanie największych osiągnięć polskiej nauki, architektury i historii naszego kraju- 
 wycieczka do Warszawy; 
-Poznanie, perspektywy, doświadczenie świata przez osoby niewidome-wycieczka  
 słuchaczy do  Warszawy na zwiedzanie “Niewidzialnej wystawy”; 
-Wycieczka edukacyjna - zwiedzanie Centrum Nauki i Techniki w Łodzi;  

zawodach sportowych: 
- udział 14 uczniów w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych , udział   
  wzięło 14 - Stadion Miejski w Ciechanowie; 
- udział 12 uczniów w „Biegu Tropem Wilczym”-miejscowość  Kadzielnia; 
- udział w zawodach w Unihokeja Dziewcząt, zajęcie III miejsca, Hala Sportowa  



118 
 

  MOSiR; 
-udział w zawodach w Unihokeja Chłopców, zajęcie III miejsca, Hala Sportowa  
  MOSIR; 
- udział w zawodach w Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców, udział dwóch  
  drużyn (6 osób), dwa IV miejsca, Hala Sportowa MOSiR 
- udział nauczyciela Sarnowskiej Anny w Wojewódzkich Zawodach w Tenisa  
  Stołowego Pracowników ZNP w Gostyninie. Zajęcie II miejsca. 
- udział nauczycieli w Zawodach Strzeleckich PCK-drużyna kobiet zajęła 1 miejsce; 
oraz projekcie historycznym „BohaterON”, w ramach którego uczniowie poznali 
sylwetki żyjących powstańców. 
Zorganizowano 2 wystawy szkolne z pracami uczniów reklamy pt. ”Śladami jesieni”, 
„W zimowym nastroju”. 
Efektywność i skuteczność kształcenia w ZSTCKU im. Stanisława Płoskiego                      
w Ciechanowie wpisuje się w potrzeby lokalnego rynku pracy. Jest wynikiem 
współpracy z pracodawcami  i podmiotami związanymi z zawodami  nauczanymi                  
w szkole.  
Działalność wychowawcza szkoły 

Zespół posiada Program Wychowawczo-Profilaktyczny. Uwzględnia on 
potrzeby wychowawcze uczniów oraz uniwersalne wartości wychowania 
patriotycznego i obywatelskiego, promowanie zdrowego stylu życia, edukację 
regionalną, zapobieganie uzależnieniom.  
W realizacji zadań wychowawczych szkoły uczestniczą nauczyciele, pedagog szkolny, 
dyrektor, wicedyrektorzy oraz inni pracownicy szkoły. Włączani są również rodzice i 
prawni opiekunowie uczniów.  
W ramach działalności wychowawczej: 

 zorganizowano na terenie szkoły akcję #Komórkomania, podczas, której 
zarejestrowano 36 potencjalnych dawców szpiku kostnego, zaangażowani byli 
członkowie Sztabu Pomocy ZST; 

 stworzenie na terenie szkoły Sztabu Pomocy ZST, mającego na celu udział 
uczniów we wszelkich akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących; 

 udział uczniów w akcji ” Myślę więc nie śmiecę”, w ramach akcji „Sprzątania 
Świata”; 

 przyłączenie się uczniów do akcji „ Świąteczna Paka dla Psiaka” i zakup karmy 
oraz różnych akcesoriów dla bezdomnych psów, w schronisku, w Pawłowie; 

 zorganizowanie przez uczniów i słuchaczy na terenie szkoły kiermaszu 
charytatywnego dla Antosia i Nikodema; 

 obecność młodzieży szkoły wraz z nauczycielami i dyrekcją na ważnych 

uroczystościach patriotycznych wraz ze sztandarem szkoły; 

 zorganizowanie uroczystości szkolnych związanych z dniem Edukacji 
Narodowej i Świętem 11 Listopada. 

W działaniach wychowawczych istotną rolę odgrywają instytucje i podmioty, z którymi 
szkoła współpracuje, między innymi: 

 z Biurem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Urzędu Miasta    
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w Ciechanowie w ramach której przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli                         

i warsztaty dla uczniów w zakresie profilaktyki; 

 z Komendą Powiatową Policji w Ciechanowie, w ramach której szkoła wzięła 
udział w projekcie profilaktycznym pt. „ Siebie NIE truję – innych uświadamiam 
i szanuję”; 

 ze Strażą Miejską w Ciechanowie, w ramach której odbyły się w szkole  
spotkania uczniów ze strażnikami miejskimi nt.: „Odpowiedzialność prawna 
osób nieletnich za popełnione czyny karalne”; 

 z Bankiem Żywności w Ciechanowie, w ramach której młodzież  wzięła udział 
w „Świątecznej Zbiórce Żywności”, odbywającej się pod hasłem: „BY święta 
były godne, a nie głodne”; 

 ze Stowarzyszeniem Ciechanowski Wolontariat, w ramach której szkoła 
wytypowała najbardziej aktywnych uczniów i nauczycieli do nagrody 
„Wolontariusza Roku 2021”; 

 z Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, w ramach której 
uczniowie odbyli staże w ramach dwóch projektów realizowanych w szkole: 
„Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” i „Budujemy kadrę 
przyszłości”, wyjścia do kina Łydynia na cykle filmowe dla szkół średnich w 
ramach NHEF - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, klasy II TRg i IV TGŚ 
uczestniczą w cyklu pt. „Między tekstami kultury”, jest to dialog tekstów kultury, 
głównie dzieł literackich, z filmami, obejmuje epoki od starożytności do XXI 
wieku, udział w projekcie „ Kultura włączania”; 

 z Powiatową Biblioteką Publiczną im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie, udział 
uczniów w warsztatach nt. „Motyw Boga w polskim rapie", nt. bitwy 
warszawskiej organizowanych w bibliotece przez Stowarzyszenie Pozytywnie 
Historyczni, zakończone projekcją filmu w wirtualnej rzeczywistości (okulary 
VR); 

 z Polskim Czerwonym Krzyżem w ramach szkolenia profilaktycznego dla 
kierowców, którego celem było kształtowanie właściwych postaw 
poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

 
Działalność opiekuńcza szkoły. 

Szkoła rozpoznaje środowisko uczniów i ich potrzeby w zakresie opieki. 
Uczniowie zgłaszają problemy wychowawcy lub bezpośrednio pedagogowi 
szkolnemu. Pedagog  rozpoznaje potrzeby socjalne i sytuację ucznia w jego domu 
rodzinnym, wykorzystując w tym zakresie wszelkie możliwe źródła informacji. W szkole 
są uczniowie posiadający opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-
pedagogicznych. Jest ich ponad 100. Szkoła udziela pomocy uczniom, rodzicom 
uczniów poprzez respektowanie i stosowanie w edukacji  zaleceń PPP, poprzez 
konsultacje z pedagogiem, psychologiem. Raz w tygodniu, dyżur w szkole pełni 
psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie, do którego mogą 
zgłaszać się uczniowie i ich rodzice. 
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 Działania szkoły dotyczyły również wsparcia finansowego. Uczniowie                               
z orzeczeniem otrzymali zwrot kosztów zakupu podręczników. 

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. 
Inna działalność statutowa szkoły 

W ZSTCKU zatrudnionych jest 54 nauczycieli i 11 pracowników administracji                      
i obsługi. W związku z  włączeniem CKU do ZSTCKU znacznie zmniejszyła się liczba 
zatrudnionych pracowników administracji i obsługi. 

Rozpoznawane i realizowane są potrzeby szkoleniowe nauczycieli. Istotna jest 
aktywność nauczycieli biorących udział w różnych kursach doskonalących, co wynika                    
z potrzeb szkoły oraz indywidualnych zainteresowań nauczycieli. 
  Dwóch nauczycieli uzyskało awans nauczyciela kontraktowego, siedmiu 
podjęło studia podyplomowe i ukończyło kursy kwalifikacyjne. Nauczyciele 
przedmiotów zawodowych w ramach realizowanych projektów wzięli udział                                 
w szkoleniach i warsztatach poszerzających ich wiedzę.              

 Szkoła prowadzi działania promocyjne i rekrutację. Zasady rekrutacji uczniów 
określa Statut Szkoły. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 
Remonty 

Wydatki poniesione na remonty w 2021r. w Zespole Szkól Technicznych im. 
Stanisława Płoskiego w Ciechanowie: 

 

 
Działalność Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego                       
w Ciechanowie w okresie od 1 stycznia do  31 sierpnia 2021 roku. 
Ocena warunków działalności szkoły. 

Zespól Szkół 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 reklamy. 

Lp
. 

Tytuł Zakres 
Termin 
zakończenia 
zadania 

Koszt  
materiał
ów 

Uwagi 

1 

Rozpoczęcie 
przebudowy boiska 
szkolnego z 
przyległym terenem 

Wymiana nawierzchni 
boiska 
Rozebranie budynku 
gospodarczego                           
Montaż piłkochwytów 

- - 

Inwestycja 
realizowana 
przez Starostwo 
Powiatowe 

2 Wymiana tablicy 
rozdzielczej 

Wymiana starej tablicy 
rozdzielczej na nową. 

Grudzień 
2021 

861,00 Usługa zlecona 
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 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 klasopracowni, w tym 3 pracownie komputerowe oraz laboratoria 
zawodowe, pomieszczenia biurowe, gabinet: dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, 
kierownika kształcenia praktycznego i pokój nauczycielski, a także bibliotekę. 

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. 

W pracowniach komputerowych  i laboratoriach, w widocznych miejscach 
znajduje się regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

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. Odnośnie potrzeby modernizacji boiska w dniu 11 stycznia 2021 
roku  dyrektor szkoły złożył pismo do organu prowadzącego. 
W Zespole Szkół Technicznych uczniowie mają zapewnioną opiekę w trakcie zajęć 
lekcyjnych oraz przerw, poprzez dyżury nauczycieli oraz pracowników obsługi. Plan 
dyżurów nauczycieli jest zgodny z 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. 

Systematycznie prowadzona jest kontrola obiektu pod kątem bezpiecznych                 
i higienicznych warunków nauki i pracy. Ostatnia odbyła się w dniu 17 marca 2021r.              
i została przeprowadzona przez Dyrektora i kierownika gospodarczego, z której 
sporządzony został protokół. Szkoła systematyczne jest doposażona w sprzęt                      
i pomoce dydaktyczne. 
Organizacja pracy szkoły 

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 szkół ustalonymi w oparciu 
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o ramowe plany nauczania określone przez ministra właściwego do spraw oświaty                   
i wychowania. Tygodniowy rozkład zajęć jest  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. 

Realizowane programy nauczyciele dostosowują 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 26 października 2020  do 17 maja 2021 roku szkoła prowadziła naukę 
zdalną w związku z epidemią COVID-19. Od 17 maja do 25 czerwca  2021 roku szkoła  
funkcjonowała stacjonarnie zgodnie z opracowanym i wdrożonym „Regulaminem 
funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie w czasie epidemii 
COVID-19”. 

Kształcenie branżowe, jest zgodne z klasyfikacją zawodową szkolnictwa 
zawodowego. Kształcenie praktyczne w formie zajęć praktycznych odbywa się                    
u pracodawców (klasy wielozawodowe szkoły branżowej). 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, ocenianie wewnątrzszkolne, które są okresowo 
analizowane i podlegają modyfikacji. Opracowane są zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Nauczyciele przestrzegają zasad oceniania, klasyfikowania                                
i promowania. W razie kłopotów 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. 
Efekty działalności dydaktycznej 

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 
zebraniach 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. 
Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych, biorąc pod uwagę ich 
możliwości. Nauczyciele prowadzą  zajęcia (j. polski, matematyka, przedmioty 
zawodowe), 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.  
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Najwięcej uczniów uczestniczy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych, odnosząc znaczące wyniki. W roku 2021 do zawodów 
zakwalifikowanych zostało 61 uczniów z  12 szkół Okręgu Warszawskiego, przystąpiło 
55 uczestników. W rankingu szkół uczniowie Zespołu Szkół Technicznych wywalczyli 
4  lokatę.  

Ponadto uczniowie z klasy IV technikum reklamy wzięli udział w "Szkolnych 
Mistrzostwach Menedżerskich 4" organizowanych przez firmę REVAS. Celem 
konkursu było doskonalenie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości                               
i kreatywności oraz prowadzenia własnej firmy i poruszania się po rynku pracy. Wśród 
biorących udział szkół,  Zespół Szkół Technicznych,  zajął 5 miejsce.  

Pomimo pandemii w szkole zrealizowano wiele projektów i akcji m.in: 
- projekt edukacyjny „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?” realizowany                     
w ramach Programu Patriotyzm Jutra, którego celem jest  kształtowanie wśród 
młodych odbiorców świadomości obywatelskiej oraz właściwej  postawy w zakresie 
ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego.  Jest to projekt  pod 
patronatem MEN; 
- projekt „BohaterOn w Twojej Szkole”, gdzie na lekcjach historii uczniowie zapoznali 
się z tematyką Powstania Warszawskiego; 
- akcję Żonkile upamiętniającą 78 rocznicę powstania w getcie warszawskim. Jest to 
akcja społeczno-edukacyjna organizowana przez  Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN. Celem akcji jest propagowanie wiedzy na temat powstania w getcie 
warszawskim; 
- „Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka”. Akcja profilaktyczna została 
przeprowadzona w formie zajęć on-line.  W zajęciach wzięło udział 375 uczniów.                  
W ramach akcji zrealizowano 18 godzin lekcyjnych; 
-akcję „Dbaj o siebie, dbaj o innych”, w której  promowano odpowiedzialność                       
i bezpieczeństwo w codziennym życiu, na podstawie zasad i zaleceń  Ministerstwa 
Zdrowia; 
-  kampanię „Tydzień Edukacji Globalnej” mającej na celu propagowanie poprawnych 
postaw ekologicznych; 
-  kampanię edukacyjną pod hasłem „Złapmy oddech – zatrzymajmy smog” mającej 
na celu propagowanie właściwych postaw i zachowań w walce ze smogiem. 

 Uczniowie Zespołu Szkól Technicznych osiągają także sukcesy w różnych 
dyscyplinach sportowych, pomimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. 
Czynnie biorą udział w akcjach i inicjatywach zorganizowanych prze nauczycieli 
wychowania fizycznego.  
PROJEKTY 

W 2021r. szkoła rozpoczęła wspólnie z Fundacją ReGeneracja realizację 
projektu z EFS p.t.” Budujemy kadrę przyszłości”. 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności i szans na zatrudnienie uczniów 
Zespołu Szkół Technicznych (w zawodach: technik budownictw, technik reklamy, 
technik ochrony środowiska z elementami kosmetologii, technik geodeta) poprzez 
realizację działań zapewniających kompleksowe wsparcia szkolnictwa zawodowego 
realizowanego przez placówkę, w tym m.in. doskonalenie  umiejętności, kompetencji  
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i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, rozwój doradztwa we współpracy z rynkiem 
pracy oraz kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych                                
i umiejętności uniwersalnych. Projekt zakłada udział uczniów w stażach uczniowskich, 
zajęciach dodatkowych kształtujących kompetencje kluczowe oraz umiejętności 
uniwersalne, szkoleniach specjalistycznych. Dodatkowo projekt zakłada również 
wsparcie rozwoju nauczycieli poprzez ich udział w kursach/szkoleniach oraz studiach 
podyplomowych oraz doposażenie placówki.  
  Także w 2021 roku  szkoła kontynuowała realizację projektu z Agencji Rozwoju 
Mazowsza S.A. p.t. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”,  w ramach 
którego  wprowadzono innowację pedagogiczną „Dobra fotografia - sukcesem 
reklamy”. Projektem objęci byli uczniowie technikum reklamy. Program innowacji miał 
na celu podniesieniu umiejętności zawodowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli, ale 
także doposażenie pracowni zawodowej. 

W 2021 niestety odłożona została, z powodu pandemii COVID-19, kontynuacja 
program ERASMUS + „Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do rozwoju szkoły”, 
związana z realizacją praktyk zagranicznych dla uczniów klas technikum budownictwa  
i technikum reklamy.  

Pomimo utrudnień związanych z pandemia COVID-19 wzrost efektywności                            
i skuteczności kształcenia w Zespole Szkól Technicznych im. Stanisława Płoskiego                         
w Ciechanowie wpisuje się w potrzeby lokalnego rynku pracy. Lepsze dopasowywanie 
systemów kształcenia i szkolenia  ułatwia przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 
zatrudnienia.  
Działalność wychowawcza szkoły 

Szkoła posiada Program Wychowawczo-Profilaktyczny pozytywnie 
zaopiniowane 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. 

W okresie pandemii COVID-19 i nauki zdalnej szkoła podejmowała szereg 
działań profilaktyczno - wychowawczych wobec uczniów sprawiających problemy 
wychowawcze. Pedagog szkolny analizowała przyczyny tych trudności, prowadzi 
rozmowy z uczniami, rodzicami i opiekunami prawnymi. Raz w tygodni, 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(w okresie nauki zdalnej 
spotkania te odbywały się online). Uczniom mającym problemy wychowawcze 
wychowawcy oferują formy pomocy polegające na udzielaniu informacji, wskazywaniu 
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instytucji specjalistycznych, w których mogą uzyskać pomoc, ponadto organizują 
pomoc koleżeńską. Nauczyciele podkreślają ogromny wpływ domu rodzinnego na 
efekty pracy wychowawczej szkoły. 
  Aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom szkoła kontynuowała współpracę 
ze Strażą Miejską i Policją.  

 W ramach współpracy ze Strażą Miejską w Ciechanowie, w szkole odbyła się 
w czerwcu wewnątrzszkolna kampania „Bezpieczne wakacje”. W dniach 14, 15 i 18 
czerwca przedstawiciele Straży Miejskiej w Ciechanowie, przeprowadzili pogadanki 
dla uczniów klas pierwszych i drugich na temat: „Zasady bezpieczeństwa w okresie 
wakacyjnym”.  

W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną                               
w Ciechanowie odbył się online cykl warsztatów psychologicznych  dla młodzieży na 
temat „Radzenie sobie ze stresem i emocjami w trakcie zdalnej nauki”.  Warsztaty 
odbyły się we wszystkich klasach i prowadzone były przez psycholog Aleksandrę 
Szczypek. Pani Aleksandra Szczypek zrealizowała także cykl warsztatów 
psychologicznych online dla młodzieży na temat: „Czym jest depresja? Jak sobie                 
z nią radzić?”.  Warsztaty te odbyły się we wszystkich klasach ZST. 

W ciągu całego roku szkolnego realizowane były w szkole,  w formie online 
liczne programy prozdrowotne promujące zdrowy styl życia np. „ARS – Czyli jak dbać 
o miłość?”, ogólnopolski program „Znamię! Znam Je? – profilaktyka czerniaka”, 
„Zdrowe piersi są OK!.”, „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV                            
i Zwalczania AIDS”. Z inicjatywy pani Anny Sarnowskiej- nauczyciela wychowania 
fizycznego w klasach I i II przeprowadzono akcję pt.: „Zimowa aktywność fizyczna”. 
Była to akcja przeprowadzona w czasie nauki zdalnej, mająca na celu zachęcenie 
uczniów do uprawiania aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, w okresie 
zimowym.  
Działalność opiekuńcza szkoły. 

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. na 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. 
Inna działalność statutowa szkoły. 

Szkoła prowadzi działania promocyjne i rekrutację uczniów. Zasady rekrutacji 
uczniów określa Statut Szkoły. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. Szczegółowe zasady rekrutacji opisuje regulamin 
rekrutacji. 
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 W szkole odbywają się zebrania Rady Pedagogicznej wg planu pracy szkoły;  
Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały stanowiące i opiniujące. Są one wykonywane 
przez Dyrektora Szkoły jako Przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 
Remonty 

 

Działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie  od 01 stycznia 
do 31 sierpnia 2021r.     
               
Charakterystyka placówki. 

      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, 
2. Szkoły Policealnej w Ciechanowie 
3. Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. 
 

Liczba słuchaczy na 
początku semestru 
wiosennego 2021r. 

LO SP KKZ Ogółem 

142 52 34 228 

 

Opis warunków działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego 
   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 sytuacji pandemicznej zajęcia zarówno w szkołach Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Ciechanowie, jak i na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych 

Lp. Tytuł Zakres 
Termin 
zakończenia 
zadania 

Koszt  
materiałów 

Uwagi 

1 

Malowanie sal 
lekcyjnych Nr 32 i  33,  
pomieszczeń 
sekretariatu i gabinetu 
dyrektora 

Szpachlowanie, 
malowanie emulsją  i 
farbą olejną 

Lipiec, 
sierpień 
2021 

700,00 
We 
własnym 
zakresie 

2 
Wymiana tablic 
rozdzielczych 

Wymiana starych tablic 
rozdzielczych na nowe. 

Luty, 
kwiecień, 
lipiec 
2021r. 

7749 
Usługa 
zlecona 
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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. 
Organizacja pracy szkoły 

    Organizację szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Ciechanowie, jak również rodzaj KKZ określa na każdy rok szkolny arkusz 
organizacyjny ZSTCKU, który jest zatwierdzany przez organ prowadzący, po 
zaopiniowaniu przez organ 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 2021 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).  

 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 –  technik elektryk w ZS nr 1. 
  W szkołach Centrum zatrudnieni są nauczyciele na umowę o pracę zgodnie                          
z posiadanymi kwalifikacjami. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacji 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 2021 r. szkolenia rady 
pedagogicznej odbyły się w zakresie: organizacji egzaminu maturalnego, „Udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów”, 
organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 
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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.  
 
Efekty działalności dydaktycznej w 2021 r. 

 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 organizowane są 
również konkursy np. corocznie konkurs wiedzy ekonomicznej czy z okazji Dnia 
Języków Obcych. Laureaci również otrzymują nagrody.  
  W 2021 r. prowadzony był kurs w zawodzie technik elektryk, kwalifikacja 
ELE.02, który zakończył się 27 listopada 2021r.  W sesji zimowej 2021 r. uczestnicy 
kursu  w zawodzie technik rachunkowości przystąpili do egzaminu z kwalifikacji AU.65, 
a w sesji letniej 2021 r. w zawodzie technik administracji EKA.01 i opiekunka dziecięca 
SPO.04. Słuchacze KKZ są bardzo dobrze przygotowani do egzaminów, zarówno 
teoretycznych jak i praktycznych.  
   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 ramach działań biblioteki przeprowadzono quizy oraz konkursy on-line, 
których celem było doskonalenie umiejętności w zakresie wiedzy ogólnej                                      
i kreatywności. 
 
Działalność wychowawcza CKU 
   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 semestrze wiosennym Samorząd Słuchaczy podjął szereg zadań m.in. udział                  
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, zorganizowanie akcji charytatywnej „Targ 
Sadzonek” na leczenie Filipa.  
W semestrze jesiennym zorganizowano Dzień Edukacji Narodowej, wycieczkę 
edukacyjną do Warszawy ( niewidzialna wystawa, ogrody zamkowe). Słuchacze 
aktywnie uczestniczyli w akcji charytatywnej „Kiermasz świąteczny dla Antosia 
Szlaskiego”. W grudniu zorganizowano spotkania wigilijne w ramach semestrów. 
   Bibliotekarz CKU prowadził akcję informacyjną wśród nauczycieli i słuchaczy za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego, wspierał słuchaczy, którzy mieli problem                       
z kształceniem na odległość, udostępniał publikacje edukacyjne. 
Inna działalność statutowa CKU 
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W miarę potrzeb CKU prowadzi również kursy pedagogiczne dla instruktorów 
praktycznej nauki zawodu w oparciu o program zatwierdzony przez Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty. 
 
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie. 

Od początku istnienia Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie  
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 - 10 oddziałów dla uczniów                                                   
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; 

 Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia 3 oddziały dla uczniów                      
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i ze sprzężeniami; 

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - 6 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; 

 Przedszkole Specjalne – 3 oddziały  dla dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu  umiarkowanym, znacznym i ze sprzężeniami;  

 W szkołach i przedszkolu łącznie jest 27 oddziałów oraz w internacie 3 grupy 
wychowawcze.  Obecnie w  placówce uczy się 108 uczniów w w/w typach 
szkół, do przedszkola uczęszcza 10 dzieci. 

 Wczesne Wspomaganie Rozwoju  Dziecka – zajęcia realizowane w ramach 
WWRD zajęcia dla 72 dzieci; 

 W placówce funkcjonuje także w ograniczonym zakresie świetlica; 
 

          Dla uczniów SOSW  prowadzony jest dowóz dzieci na zajęcia szkolne. Za 
dowożenie jest  zwrot  kosztów  zgodnie z zawartymi umowami na dowożenie                    
z Wójtami  Gmin.  
        W Ośrodku funkcjonuje bardzo dobrze wyposażona kuchnia oraz stołówka. 
Przygotowuje ona posiłki dla przedszkolaków, uczniów z zachowaniem procedur 
HACCAP oraz jadłospisem z uwzględnieniem diet oraz grup wiekowych. 
W SOSW  jest zatrudnionych  68 nauczycieli na pełnych etatach oraz 3 nauczycieli na 
½ etatu.  
W administracji SOSW są zatrudnione 3 osoby: sekretarz szkoły oraz 2 samodzielnych 
referentów ds. administracji. 
Placówka realizuje dodatkowe zadanie Program ,,Za Życiem”- , które wymaga dużo  
działań logistycznych i nadzoru pedagogicznego. WOKRO czyli  wiodący ośrodek 
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy prowadzi Program ,,Za Życiem”- program 
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dedykowany małym dzieciom, ramach którego prowadzimy zajęcia dla dzieci od 
wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia nauki szkolnej (obecnie od 9 miesiąca 
życia do 8 r.ż.).  
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 podstawie 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. 
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,  
 5 gabinetach logopedycznych,  
 w gabinetach do kinezyterapii, hydroterapii i fizykoterapii, 
  sali doświadczania świata, 
  pracowni Biofeedback.  

W ramach WOKRO  w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju w 2021r. 
uczestniczyło    72 dzieci. Prowadzono różnorodne  formy terapii : 

 terapia pedagogiczna, usprawnianie i stymulowanie kompetencji społecznych 
 terapia integracji sensorycznej 
 zajęcia rehabilitacyjne, gimnastyki korekcyjnej 
 zajęć terapii logopedycznej 
 zajęcia usprawniania i stymulowania  rozwoju psychoruchowego 
 zajęcia z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi, niedosłyszącymi   

SOSW dysponuje następującymi 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 .  
SOSW posiada także boisko z powierzchnią ratanową oraz  dwa place zabaw. 
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W SOSW w Ciechanowie  zgodnie z Powiatowym Programem  działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w powiecie ciechanowskim na lata  2017 -2025 zwraca szczególną 
uwagę na kształtowanie właściwych postaw społecznych sprzyjających realizacji 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  
Zadania realizowane przez SOSW:  

 organizują okolicznościowe imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym oraz  
kulturalnym, które integrują niepełnosprawnych uczniów; 

 promują twórczość uczniów niepełnosprawnych poprzez organizowanie wystaw                
i udział w konkursach organizowanych przez PCKiSz, 

 podejmują działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze 
środowiskiem lokalnym. 

W związku z przepisami  MEN  w SOSW dyrektor 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 tym  
  zakresie i sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby  
  prowadzące zajęcia z uczniami.    
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy utrzymuje stałą współpracę                                   
z instytucjami samorządowymi zajmującymi się pomocą społeczną:  

• MOPS w Ciechanowie,  
• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Wiejskiej Ciechanów,  
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Gołymin-Ośrodek,  
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ojrzeń,   
• Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej Glinojecku.  

 
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ciechanowie. 

Informacja o zakresie usług oferowanych przez Poradnię oraz organizacji placówki. 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021r.: 
 dyrektor, 
 8 psychologów, 4 pedagogów, 3 pedagogów logopedów, 
 3 pracowników sekretariatu, 
 1 sprzątaczka.  

Organizacja pracy: 
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 
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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. 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 
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.  
W celu zgłoszenia się do placówki nie jest wymagane żadne skierowanie. 
Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń może ustalić wizytę w Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie w oparciu o pisemne zgłoszenie. 

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, 
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 psychoterapię, 
 terapię rodzin,  
 porady wychowawcze dla rodziców i nauczycieli, 
 warsztaty dla uczniów, 
 warsztaty dla nauczycieli, 
 warsztaty dla rodziców, w tym Szkołę dla rodziców oraz Program Wzmacniania 

Rodziny, 
 spotkania dla rodziców, prelekcje i pogadanki, 
 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. 

Działania podjęte w 2021 w celu usprawnienia funkcjonowania placówki:  
1) Dokonano zmian w Statucie PP-P w Ciechanowie w celu zapewnienia jego 

zgodności z obowiązującymi przepisami. 
2) Zmieniono Regulamin działania Rady Pedagogicznej PP-P w Ciechanowie                 

w celu zapewnienia jego zgodności z przepisami oraz ustalenia ujednoliconego 
sposobu dokumentowania obrad Rady, uporządkowano kwestie organizowania 
i sposobu dokumentowania możliwych do realizacji spotkań Rady 
Pedagogicznej w formie zdalnej. 

3) Opracowano nowy Regulamin ZFŚS dostosowując zapisy do obowiązujących 
przepisów prawa,  treść Regulaminu uzgodniono z zakładową organizacją 
związkową i upowszechniono informację o zmianach wśród pracowników.  

4) Opracowano i przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej koncepcję pracy 
Poradni ustalając pożądane kierunki doskonalenia jakości pracy placówki. 

5) Dostosowywano we wrześniu 2021 r. organizację pracy w administracji 
placówki do nowej sytuacji wynikającej z przejścia Poradni pod obsługę 
finansową PCUW. 

W zakresie powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego Poradnia 
realizuje zadania dot.  
Cel 1: 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: 
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DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY: 

 Warsztaty dla uczniów nt.: 
 Inny nie znaczy gorszy – 41 uczniów (szkoły podstawowe), 
 Jak sobie radzić ze stresem przedegzaminacyjnym – 42 uczniów (szkoła 

podstawowa), 
 Zajęcia warsztatowe z uczniami i charakterze interwencji kryzysowej (liceum, 

kl. III), 
 Fajnie jest współpracować – 53 uczniów (szkoła podstawowa), 
 Emocje jak je wyrażać – 18 uczniów (szkoła podstawowa), 
 Uczymy się współpracować – 69 uczniów (szkoła podstawowa), 
 Poznajmy się – zajęcia integracyjne – 92 uczniów (szkoła ponadpodstawowa), 
 Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych – 26 uczniów (szkoła 

ponadpodstawowa), 
 Radzenie sobie ze stresem i emocjami – 32 uczniów (szkoła 

ponadpodstawowa), 
 Czym jest depresja i jak sobie z nią radzić – 201 uczniów (szkoła 

ponadpodstawowa), 
 Warsztaty reintegracyjne – dobre relacje w społeczności szkolnej – 108 

uczniów (szkoła ponadpodstawowa), 
 Kształcenie poczucia własnej wartości – 29 uczniów (szkoła 

ponadpodstawowa). 
 Konsultacje i porady dla uczniów – 142 

   DZIAŁANIA NA RZECZ NAUCZYCIELI: 
 Konsultacje i porady dla nauczycieli – 55 
 Warsztaty dla nauczycieli – 211 osób.  
      Tematy warsztatów dla nauczycieli to m. in.  
 Terapia pedagogiczna wobec potrzeby utrzymania zdrowia psychicznego                         

i dobrego samopoczucia uczniów w okresie pandemii koronawirusa,  
 Doświadczyć autyzm,  
 Poczucie własnej wartości nauczycieli i uczniów jako czynnik kształtujący 

funkcjonowanie intrapsychiczne i interpersonalne,   
 O relacjach nauczyciel – uczeń. Jak znaleźć wspólny język?  
 Budowanie klimatu społecznego w klasie jako podstawa działalności 

wychowawczej,  
 Interwencja profilaktyczna. Analiza systemu norm i zasad przyjętych                          

w klasie i szkole. 
 Metoda Wspólnej Sprawy jako sposób na rozwiązywanie niektórych 

problemów związanych z przemocą w szkole.  
 Inteligencja emocjonalna niedoceniany wymiar w funkcjonowaniu szkolnym 

ucznia i nauczyciela. 
 Realizacja 2 projektów  we współpracy z MSCDN, Wydział w Ciechanowie: 
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 Projekt „Emocje są ważne” z cyklem 4 warsztatów dla nauczycieli oraz 
konferencją nt. depresji, 

 Projekt „Wychowanie ważna sprawa” z cyklem 7 warsztatów dla nauczycieli 
 Realizacja programu profilaktycznego GOLDEN FIVE (uczestnicy: nauczyciele                       

z dwóch szkół podstawowych)- program obejmuje realizację warsztatów dla 
nauczycieli oraz superwizji w celu monitorowania wdrażania programu. 
Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej stosują zasady programu.   

 Grupy wsparcia dla nauczycieli i pedagogów – łącznie uczestniczyło 175 osób, 
w tym: 

a) spotkania dla pedagogów z terenu powiatu ciechanowskiego                         
(z wyłączeniem miasta Ciechanów) służące rozpoznawaniu problemów 
dydaktycznych i wychowawczych w pracy z uczniami (7 spotkań) – 9 
pedagogów. Najczęstsze problemy omawiane w trakcie spotkań: 
rozwiązywanie bieżących problemów w pracy z uczniami, omówienie 
oferty na kolejny rok szkolny, zachowania trudne (model A-B-C), 
wsparcie uczniów i nauczycieli po powrocie do nauki stacjonarnej, 
zapoznanie ze wstępną ofertą działań Poradni na rok szkolny 2021/2022, 
rozpoznanie oczekiwań i propozycji szkół w zakresie wspólnych działań; 

b) spotkania dla pedagogów ze szkół z terenu miasta Ciechanów (9 
spotkań) – 7 pedagogów. Najczęstsze problemy omawiane w trakcie 
spotkań: specyfika zdalnej  pracy wychowawczej i edukacyjnej, analiza 
konkretnych przypadków dzieci z trudnościami wychowawczymi                       
i rodzinnymi, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej                    
w szkołach, analiza czynników chroniących i czynników ryzyka 
zachowań problemowych i ryzykownych dzieci i młodzieży, wspólne 
stworzenie ankiety dla uczniów badającej czynniki chroniące i czynniki 
ryzyka, zaprezentowanie oferty Poradni na kolejny rok szkolny;  

c) spotkania dla pedagogów ze szkół ponadpodstawowych (5 spotkań) – 7 
pedagogów. Najczęstsze problemy omawiane w trakcie spotkań: 
rozwiązywanie bieżących problemów w pracy z uczniami, omówienie 
oferty na kolejny rok szkolny, ustalenie oczekiwań i potrzeb szkół                   
w obszarze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

d) spotkania dla nauczycieli logopedów z terenu powiatu ciechanowskiego 
(7 spotkań) – 7 uczestników. Najczęstsze problemy omawiane w trakcie 
spotkań: Metoda Krakowska: pomoce, przykładowe ćwiczenia, 
Logopedyczne pomysły na trudną głoskę r, Diagnoza logopedyczna 
dziecka do 12 m-ca życia, Logopedyczne doświadczenia zawodowe                   
w pracy z dziećmi z ASD, Podsumowanie działań grupy w bieżącym roku 
szkolny, Omawianie trudnych przypadków terapeutycznych, Zapoznanie 
z ofertą logopedycznych pomocy i literatury fachowej w Bibliotece 
Pedagogicznej, Prezentacja i wymiana tematycznych pomocy 
logopedycznych, terapia logopedyczna dla dziecka/ucznia z afazją, 
organizacja bezpłatnych diagnoz z okazji obchodów 5 Dnia Osób                         
z Afazją Rozwojową,  międzynarodowy program „InterACT”, świąteczne 
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pomoce logopedyczne do terapii logopedycznej („bank pomysłów”), 
innowacyjne rozwiązania metodyczne, pomoce logopedyczne, literatura, 
itp., oferta szkoleniowa dla logopedów;  

e) spotkania – warsztaty dla nauczycieli uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi (9 spotkań). Łącznie 145 uczestników. Grupa 
o charakterze otwartym. Każde ze spotkań obejmuje inny obszar 
tematyczny, nauczyciele zgłaszają się, gdy temat wzbudza ich 
zainteresowanie. Ze względu na sytuację epidemiczną część spotkań 
była realizowana na terenie Poradni, a część miała formę zdalną. 
Realizowano następujące tematy w trakcie spotkań: 
 16.02.2021r. (23 osoby) Dostosowanie wymagań edukacyjnych               

do potrzeb ucznia z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera. 
 23.03.2021r. (28 osób) Dostosowanie wymagań edukacyjnych                

do indywidualnych potrzeb ucznia z afazją.  
 20.04.2021r. (27 osób) Dostosowanie wymagań edukacyjnych                 

do indywidualnych potrzeb ucznia z niedostosowaniem społecznych 
bądź zagrożonego niedostosowaniem społecznym. 

 25.05.2021r. (15 osób) Dostosowanie wymagań edukacyjnych                
do potrzeb ucznia z deficytem koncentracji uwagi. 

 28.09.2021r. (12 osób) Opracowanie IPET dla ucznia z  orzeczeniem. 
 26.10.2021r. (22 osoby) Orzeczenie ppp, jego analiza                                           

i wykorzystywanie w pracy z uczniem ze spe. 
 30.11.2021r. (6 osób) Praca z dzieckiem zdolnym. 
 14.12.2021r. (12 osób) Techniki relaksacyjne w pracy z uczniami ze 

spe. 

DZIAŁANIA NA RZECZ RODZICÓW: 
 Porady i konsultacje dla rodziców - 937 
 Warsztaty dla rodziców – 73. Tematy wybranych warsztatów: 

 Wsparcie dzieci z trudnościami emocjonalnymi w powrocie do nauki 
stacjonarnej. 

 Warsztat online dla rodziców dzieci przeżywających  trudności po 
doświadczeniach związanych z pandemią 

 Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z porażkami 
 Zorganizowanie webinarium dla rodziców nt. Wspieranie dzieci przeżywających 

trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną – we 
współpracy z MSCDN w Ciechanowie (na platformie placówki doskonalenia)  

 Szkoła dla rodziców – 6 rodziców, 
 Prelekcje dla rodziców -133 osób. Wybrane tematy prelekcji: 

 Adaptacja dziecka w przedszkolu 
 Adaptacja dziecka w żłobku 
 W co się bawić? – o tym jak w zabawie nauczyć tego, co jest trudne                

w szkole 
 Jak wyznaczać granice w procesie wychowania 
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 Poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży. 
Prowadzenie kampanii informacyjnej dot. zdrowia psychicznego w mediach lokalnych 
i na stronie internetowej, w tym:  

 Prowadzenie kampanii na stronie internetowej Poradni nt. zdrowia 
psychicznego, uwrażliwianie na potrzeby osób z afazją w związku                  
z Dniem Osób z Afazją Rozwojową (co zostało docenione w formie 
podziękowania od Stowarzyszenia Razem Rozkodujemy Afazję), 
obchody i akcja informacyjna w ramach  Międzynarodowego Dnia 
Świadomości Jąkania (22 X), Światowego Dnia Mózgowego Porażenia 
Dziecięcego, Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, 
Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego, Światowego 
Dzień Zapobiegania Samobójstwom, Dnia Walki z Dyskryminacją Osób 
Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, 
Światowego Dnia Trzeźwości, Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, 
Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, Europejskiego Dnia 
Logopedy (w tym organizacja i rozstrzygnięcie konkursu Logopeda                         
w oczach dziecka), Światowego Dnia Walki z Depresją.  

 Upowszechnienie informacji o działaniu Poradni, prowadzonych 
naborach na zajęciach, zasadach rekrutacji, itp. 

 Zorganizowanie spotkania w ramach „GRUPY WSPARCIA DLA 
RODZICÓW” nt. „Jak wspierać dzieci jąkające się w komunikacji 
interpersonalnej?” Podczas spotkania rodzice obejrzeli film                                  
nt. „LOGOLab – Dialog bez barier. Jak wspierać dzieci jąkające się                     
w komunikacji interpersonalnej” 

 Udostępnianie informacji o bezpłatnej infolinii dla uczniów, rodziców                   
i nauczycieli, bezpłatnych konsultacjach logopedycznych                                          
i psychologicznych. 

 Opublikowanie Listu otwartego do Dyrektorów, Nauczycieli                                
i Wychowawców z terenu powiatu ciechanowskiego w związku                        
z powrotem do nauki stacjonarnej, w którym pracownicy Poradni 
apelowali o zaniechanie rozliczania czasu edukacji zdalnej                              
i zapewnienie wspierającego i przyjaznego środowiska edukacyjnego. 

Cel 2: Zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez wspomaganie  
          wychowawczej  i edukacyjnej funkcji rodziny: 

a) konsultacje dla rodziców dzieci z problemami natury emocjonalnej,                     
z zaburzeniami zachowania, pomoc doradcza w rozwiązywaniu trudności 
wychowawczych  - w sumie 937 konsultacje i porady dla rodziców ; 

b) terapia rodzin stanowiących źródło zaburzeń funkcjonowania dziecka – 4 
rodziny; 

c) 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; 

d) prowadzenie warsztatów dla rodziców –  73 osoby (opisane w celu 1); 
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e) 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 (129 osób) i psychoterapii (3 osoby).  

Cel 3: 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 rodziców (opisane w celu 1); 

d) Wdrażanie i realizacja innowacji programowo-metodycznej „KAŻDY Z NAS 
JEST WAŻNY” – działania profilaktyczne z wykorzystaniem programu edukacji 
antydyskryminacyjnej „InterACT”. Jego celem jest kształtowanie adekwatnych 
postaw wobec różnych form niepełnosprawności, a także zaburzeń                                   
w komunikowaniu się, w tym zmiana postaw społecznych wobec jąkania. 

Poradnia realizuje  Powiatowy Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych                          
w Powiecie Ciechanowskim  na lata  2017 – 2025 w roku 2021 poprzez podniesienie 
poziomu usług edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
(zadania służące realizacji celu i wskaźniki monitorujące cel). 
W 2021 r. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Ciechanowie wydała dla 
mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego 344 orzeczeń, w tym: 
286 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego: 
 dla niesłyszących i słabosłyszących – 13 
 dla niewidomych i słabowidzących – 8 
 dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim – 46 
 dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanymi  znacznym – 9 
 z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną – 45 
 dla niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją – 35 
 dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera– 76 
 dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 20 
 dla niedostosowanych społecznie – 15 
 dla niedostosowanych społecznie z lekką niepełnosprawnością intelektualną– 

12 
 dla niedostosowanych społecznie ze słabym widzeniem - 2 
 dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym z lekką niepełnosprawnością 

intelektualną – 3 
 dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym z zespołem Aspergera – 1 
 dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym z niepełnosprawnością 

sprzężoną - 1 
54 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania; 
1 orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania; 



139 
 

3 orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu głębokim. 
Dodatkowo zespoły orzekające działające w Poradni wydały, poza orzeczeniami, 80 
opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opinie powyższe są 
wydawane od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia obowiązku nauki 
w szkole i są przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych, u których stwierdzono 
potrzebę pobudzania  psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka 
Poza tym w 2021 r. wydano w sumie 712 opini w różnych sprawach dotyczących dzieci 
i młodzieży. Opinie wydawano w sprawach określonych przepisami, w tym  w sprawie: 
odroczenia obowiązku szkolnego, zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, 
dostosowania wymagań edukacyjnych, zezwolenia na zatrudnienie młodocianego, 
objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu/ szkole, stwierdzenia 
specyficznych trudnościach w uczeniu się.  
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 bezpośrednia dla dzieci i młodzieży poprzez: 

1) Diagnozę:  
 diagnozę psychologiczną (1013 diagnoz),  
 diagnozę pedagogiczną (865 diagnoz),  
 diagnozę logopedyczną (435 diagnoz) - pod kątem wad wymowy,  

Diagnoza służyła określeniu przyczyn trudności w nauce, przyczyn trudności 
wychowawczych, była prowadzona na potrzeby wydawania opinii                                   
i orzeczeń, w celu określenia dalszego kształcenia i zawodu; oceny 
gotowości szkolnej, badań przesiewowe;  

2) Terapię:  
 terapię psychologiczną (129 osób),  
 psychoterapię (3 osoby),  
 terapię pedagogiczną (82 osoby),  
 terapię logopedyczną (107 osób), w tym terapię dla osób jąkających się,  
 terapię rodzin (4 rodziny) 

3) Poradnictwo:  

 porady, konsultacje dla uczniów – w sumie dla 142 osób; 
 warsztaty dla uczniów – zajęcia grupowe prowadzone w szkołach (731 

uczniów). Warsztaty dla uczniów nt.: 
 inny nie znaczy gorszy – 41 uczniów (szkoły podstawowe), 
 jak sobie radzić ze stresem przedegzaminacyjnym – 42 uczniów (szkoła 

podstawowa), 
 zajęcia warsztatowe z uczniami i charakterze interwencji kryzysowej 

(liceum, kl. III), 
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 fajnie jest współpracować – 53 uczniów (szkoła podstawowa), 
 emocje jak je wyrażać – 18 uczniów (szkoła podstawowa), 
 uczymy się współpracować – 69 uczniów (szkoła podstawowa), 
 poznajmy się – zajęcia integracyjne – 92 uczniów (szkoła 

ponadpodstawowa), 
 profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych – 26 uczniów 

(szkoła ponadpodstawowa), 
 radzenie sobie ze stresem i emocjami – 32 uczniów (szkoła 

ponadpodstawowa), 
 czym jest depresja i jak sobie z nią radzić – 201 uczniów (szkoła 

ponadpodstawowa), 
 warsztaty reintegracyjne – dobre relacje w społeczności szkolnej – 108 

uczniów (szkoła ponadpodstawowa), 
 kształcenie poczucia własnej wartości – 29 uczniów (szkoła 

ponadpodstawowa). 
 porady i konsultacje dla rodziców (937 rodziców) 
 prelekcje dla rodziców (133 rodziców). Wybrane tematy prelekcji: 

 Adaptacja dziecka w przedszkolu 
 Adaptacja dziecka w żłobku 

 W co się bawić? – o tym jak w zabawie nauczyć tego, co jest trudne w 
szkole 

 Jak wyznaczać granice w procesie wychowania 
 Poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży. 
 Warsztaty dla rodziców (73 rodziców). Tematy wybranych warsztatów: 

 Wsparcie dzieci z trudnościami emocjonalnymi w powrocie do nauki 
stacjonarnej. 

 Warsztat online dla rodziców dzieci przeżywających  trudności po 
doświadczeniach związanych z pandemią 

 Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z porażkami 
 szkoła dla rodziców i wychowawców (6 rodziców) 

4) Wdrażanie i realizacja innowacji programowo-metodycznej „KAŻDY Z NAS 
JEST WAŻNY” – działania profilaktyczne z wykorzystaniem programu edukacji 
antydyskryminacyjnej „InterACT”. Jego celem jest kształtowanie adekwatnych 
postaw wobec różnych form niepełnosprawności, a także zaburzeń                                       
w komunikowaniu się, w tym zmiana postaw społecznych wobec jąkania. 

5) Pomoc dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych: 

 cykliczne grupy wsparcia dla nauczycieli pracujących z uczniami 
niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym.                      
W 2021 r. odbyło się 9 spotkań poświęconych następującym problemom: 

 Opracowanie IPET dla ucznia z orzeczeniem  (12 osób) 
 Orzeczenie ppp, jego analiza i wykorzystanie w pracy z uczniem ze spe 

(22 osoby) 
 Praca z dzieckiem zdolnym (6 osób) 
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 Techniki relaksacyjne w pracy z uczniami ze spe (12 osób) 
 Współpraca z rodzicem dziecka posiadającego orzeczenie (33 osoby) 
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z autyzmem, 

w tym z zespołem Aspergera (23 osoby) 
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z afazją (28 

osób) 
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia                                

z niedostosowaniem społecznym bądź zagrożonego niedostosowaniem 
społecznym (27 osób) 

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z deficytem 
koncentracji uwagi (15 osób) 

 grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych – 21 uczestników (3 grupy) 
 grupę wsparcia dla logopedów – 7 + 34 na FB (grupa zamknięta) 
 pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów opiekuńczo-wychowawczych, 

konsultacje i porady dla nauczycieli – 41 
 warsztaty dla nauczycieli – 211. Tematy warsztatów dla nauczycieli to m. in.  
 Terapia pedagogiczna wobec potrzeby utrzymania zdrowia psychicznego                 

i dobrego samopoczucia uczniów w okresie pandemii koronawirusa,  
 Doświadczyć autyzm,  
 Poczucie własnej wartości nauczycieli i uczniów jako czynnik kształtujący 

funkcjonowanie intrapsychiczne i interpersonalne,   
 O relacjach nauczyciel – uczeń. Jak znaleźć wspólny język?  
 Budowanie klimatu społecznego w klasie jako podstawa działalności 

wychowawczej,  
 Interwencja profilaktyczna. Analiza systemu norm i zasad przyjętych                          

w klasie  i szkole. 
 Metoda Wspólnej Sprawy jako sposób na rozwiązywanie niektórych 

problemów związanych z przemocą w szkole.  
 Inteligencja emocjonalna niedoceniany wymiar w funkcjonowaniu szkolnym 

ucznia i nauczyciela. 
 Realizacja 2 projektów  we współpracy z MSCDN, Wydział w Ciechanowie: 
 Projekt „Emocje są ważne” z cyklem 4 warsztatów dla nauczycieli oraz 

konferencją nt. depresji, 
 Projekt „Wychowanie ważna sprawa” z cyklem 7 warsztatów dla nauczycieli 

 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 12 nauczycieli) 

Wskaźniki monitorujące cel: 

Poradnia prowadzi działania likwidujące utrudnienia w PP-P w Ciechanowie:   
A. wprowadzenie udoskonalenia służącego podniesieniu poziomu usług – ilość 2: 

1) Koncentracja na bieżącej kontroli zawartości wydawanych opinii i orzeczeń 
(pod kątem spełnienia wymagań określonych przepisami) i ich korekcie                    
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w miarę potrzeb, informowaniu indywidualnie pracowników oraz Rady 
Pedagogicznej o brakach w dokumentach i potrzebach w zakresie 
doskonalenia poprawności wydawania orzeczeń i opinii. Opracowaniu                       
i przygotowaniu wzorcowych dokumentów dla pracowników.  

2) Koncentracja na bieżącej analizie dokumentacji wpływającej na zespół 
orzekający i ocenie ich kompletności, występowaniu o uzupełnienie 
dokumentacji, opracowaniu druków wezwań do uzupełnienia dokumentacji. 

B. wprowadzenie działań zwiększających dostępność do świadczonych usług – 
ilość 2: 
1) Opracowanie i upowszechnienie obowiązujących w Poradni w roku 

szkolnym 2021/2022 zasad dokonywania zapisów na zajęcia prowadzone 
przez pracowników oraz zasad zapisów na szkołę dla rodziców w celu 
zapewnienia równych szans dostępu do usług. 

2) Zapewnienie klientom indywidualnym (uczniom, rodzicom i nauczycielom)                       
i instytucjonalnym (przedszkolom, szkołom i placówkom) dostępu do 
informacji  o usługach oferowanych przez Poradnię poprzez opracowanie              
i upowszechnienie materiałów informacyjnych, ulotek, filmików, plakatów                 
z ofertą.  

Wdrożono nowe narzędzia diagnostyczne uzupełniające wyposażenie PP-P                          
w Ciechanowie – ilość nowych narzędzi diagnostycznych zakupionych i wdrożonych 
do stosowania w 2021 r.-  5,  

a) Zakup 3 testów WISC®-V (3 komplety, każdy obejmujący: 3 podręczniki, 
pomoce  w torbie, arkusze zapisu, 2 komplety zeszytów testowych). Test ten 
to najnowsza wersja najpopularniejszego narzędzia do pomiaru 
inteligencji. Skala została tak zmodyfikowana, aby pozwalała na 
uzyskanie pełniejszego obrazu zdolności dziecka. WISC-V to narzędzie 
przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służące do oceny inteligencji                 
u dzieci w wieku od 6 do 16 lat (6;0–16;11).  

b) Komplet. Zestaw sprawdzianów umiejętności szkolnych dla PPP. 
Matematyka – SP klasy IV – VIII. Umożliwia pomiar umiejętności szkolnych 
z zakresu matematyki i składa się z czternastu zestawów sprawdzianów 
obejmujących poszczególne semestry klasy IV, V, VI, VII i VIII. Narzędzie 
przeznaczone jest do diagnozy profesjonalnej w poradnictwie 
psychologiczno-pedagogicznym. 

c) Zestaw sprawdzianów umiejętności szkolnych dla Poradnictwa 
Psychologiczno – Pedagogicznego . Matematyka SP. Edukacja 
wczesnoszkolna.  Umożliwia pomiar umiejętności szkolnych z zakresu 
matematyki i składa się z sześciu zestawów sprawdzianów obejmujących 
poszczególne semestry klasy I, II i III oraz jednego zestawu obejmującego 
przekrojowo cały etap edukacji wczesnoszkolnej (sprawdzian III/IV). 
Narzędzie przeznaczone jest do diagnozy profesjonalnej w poradnictwie 
psychologiczno-pedagogicznym. 

d) Rodzaje i ilość zrealizowanych form wspomagania wychowawczej  
   i edukacyjnej funkcji rodziny dziecka niepełnosprawnego – brak danych  
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     liczbowych dotyczących działań skierowanych bezpośrednio na dziecko  
     niepełnosprawne (brak prowadzenia odrębnej statystyki w tym zakresie),  
     natomiast podejmowane działania  opisane zostały w powyżej jako  
     informacje dotyczące udzielania pomocy uczniom,  ich rodzicom  
      i nauczycielom. 
e) Przeprowadzenie akcji w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci 

         i młodzieży niepełnosprawnej, rodziców i nauczycieli – 6:  
 Prowadzenie kampanii na stronie internetowej Poradni oraz w mediach 

społecznościowych: uwrażliwianie na potrzeby osób z afazją w związku                           
z Dniem Osób z Afazją Rozwojową (co zostało docenione w formie 
podziękowania od Stowarzyszenia Razem Rozkodujemy Afazję), 
obchody i akcja informacyjna w ramach  Międzynarodowego Dnia 
Świadomości Jąkania (22 X), Światowego Dnia Mózgowego Porażenia 
Dziecięcego, Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, 
Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego, Światowego 
Dzień Zapobiegania Samobójstwom, Dnia Walki z Dyskryminacją Osób 
Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, 
Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, Europejskiego Dnia 
Logopedy (w tym organizacja i rozstrzygnięcie konkursu Logopeda                     
w oczach dziecka), Światowego Dnia Walki z Depresją.  

 Upowszechnienie informacji o działaniu Poradni, prowadzonych 
naborach na zajęcia, zasadach rekrutacji, itp. 

  Zorganizowanie spotkania w ramach „GRUPY WSPARCIA DLA 
RODZICÓW” nt. „Jak wspierać dzieci jąkające się w komunikacji 
interpersonalnej?” Podczas spotkania rodzice obejrzeli film nt. 
„LOGOLab – Dialog bez barier. Jak wspierać dzieci jąkające się                            
w komunikacji interpersonalnej”. 

 Udostępnianie informacji o bezpłatnej infolinii dla uczniów, rodziców                          
i nauczycieli, bezpłatnych konsultacjach logopedycznych                                           
i psychologicznych. 

 Zapewnienie konsultacji telefonicznych na potrzeby działania Zespołu 
Orzekającego. 

 Opublikowanie Listu otwartego do Dyrektorów, Nauczycieli                                       
i Wychowawców z terenu Powiatu Ciechanowskiego w związku                            
z powrotem do nauki stacjonarnej, w którym pracownicy Poradni 
apelowali o zaniechania rozliczania czasu edukacji zdalnej i zapewnienie 
wspierającego i przyjaznego środowiska edukacyjnego. 

Poradnia realizuje zadania w zakresie Powiatowego  Programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie 
Ciechanowskim  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 
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rozwoju osobistym i społecznym, w szczególności konstruktywnej komunikacji 
interpersonalnej, umiejętności rozwiązywanie konfliktów, wychowania bez 
przemocy.  
a) Organizacja warsztatów dla uczniów: 

 Inny nie znaczy gorszy – 41 uczniów, 
 Jak sobie radzić ze stresem przedegzaminacyjnym – 82 uczniów, 
 Zajęcia warsztatowe z uczniami i charakterze interwencji kryzysowej, 
 Fajnie jest współpracować – 53 uczniów, 
 Emocje jak je wyrażać – 18 uczniów, 
 Uczymy się współpracować – 69 uczniów, 
 Poznajmy się – zajęcia integracyjne – 92 uczniów, 
 Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych – 26 uczniów, 
 Radzenie sobie ze stresem i emocjami – 32 uczniów, 
 Czym jest depresja i jak sobie z nią radzić – 201 uczniów, 
 Warsztaty reintegracyjne – dobre relacje w społeczności szkolnej – 108 

uczniów, 
 Kształcenie poczucia własnej wartości – 29 uczniów. 

b) Wdrożenie po raz pierwszy w powiecie ciechanowskim programu 
profilaktycznego GOLDEN FIVE. Program „Golden Five” realizują 
przeszkoleni nauczyciele, których wspiera instruktor (pracownik poradni 
psychologiczno-pedagogicznej). Działania odbywają się w trzech etapach: 
1) Szkolenie rady pedagogicznej na temat założeń programu. 2) Warsztat 
dla nauczycieli dotyczący praktycznych umiejętności zarządzania klasą, 
rozwiązywania konfliktów, wspierania rozwoju ucznia, nawiązywania 
i utrzymywania dobrych relacji z uczniem. 3) Superwizje dla nauczycieli – 
realizatorów „Golden Five”, którzy program realizują w swoich klasach. 

2) Realizacja programów ukierunkowanych na rozwój umiejętności 
wychowawczych rodziców: 
 Organizacja zajęć Szkoły dla rodziców (6 rodziców) 
 Porady i konsultacje dla rodziców – 937 
 Warsztaty dla rodziców – 73. Tematy wybranych warsztatów: 
 Wsparcie dzieci z trudnościami emocjonalnymi w powrocie do nauki 

stacjonarnej. 
 Warsztat online dla rodziców dzieci przeżywających  trudności po 

doświadczeniach związanych z pandemią 
 „Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z porażkami” 

 Prelekcje dla rodziców -133 osób.  Wybrane tematy prelekcji: 
 Adaptacja dziecka w przedszkolu 
 Adaptacja dziecka w żłobku 
 W co się bawić? – o tym jak w zabawie nauczyć tego, co jest trudne                            

w szkole 
 Jak wyznaczać granice w procesie wychowania 
 Poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży. 
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  Inwestycje/remonty/ zakupy w 2021 r. 

Lp. Nazwa programu, projektu lub innego 
działania inwestycyjnego 

Opis inwestycji/remontu Źródło 
finansowania 

1. Zakup materiałów niezbędnych do ochrony 
w związku z covid (ręczniki papierowe ) 
Kwota: 996,14 zł 

Środki niezbędne do ochrony 
w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa klientom i 
pracownikom w związku z 
sytuacją epidemiologiczną 

Budżet 
jednostki – 

dofinansowanie 
z organu 

prowadzącego 
2. Stacja dezynfekująca pojedyncza 

(dozownik +termometr)- montaż po jednej 
stronie stojaka,  
Maseczki jednorazowe, pojemniki  z 
płynem dezynfekującym, termometry 

Środki niezbędne do ochrony 
w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa klientom i 
pracownikom w związku z 
sytuacją epidemiologiczną 

Otrzymane 
nieodpłatnie z 

MEN 

3. Zakup szafy gospodarczej  
kwota:  599,00 zł 

 Szafa gospodarcza 
umożliwia komfortową 
organizację różnego rodzaju 
sprzętów gospodarczych i 
materiałów dla sprzątaczki. 

Budżet 
jednostki – 

dofinansowanie 
z organu 

prowadzącego 
4. Zakup dysku wewnętrznego SSD 512 

Kwota: 295,00 zł 
Zakup dysku wewnętrznego 
w celu przyspieszenia 
działania komputera 
pracownika sekretariatu 

Budżet 
jednostki – 

dofinansowanie 
z organu 

prowadzącego 
5. Zakup narzędzi diagnostycznych: 

 
- Bateria Dyskalkulia – 10/12. Protokoły 
badania wraz z arkuszami dla badanego – 
2szt. 
- Bateria metod diagnozy przyczyn 
niepowodzeń szkolnych u uczniów powyżej 
16 – Protokoły badania  ISBN  - 2 szt. 
- Bateria metod diagnozy przyczyn 
niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 
7-9 lat – Protokoły badania  ISBN  - 4 szt. 
- Bateria metod diagnozy rozwoju 
psychomotorycznego dla dzieci pięcio i 
sześcioletnich. Rewizja 2015  Protokoły 
badania  ISBN  - 1 szt. 
- Dyskalkulia (13-16) protokoły – 1szt 
 Skala inteligencji – Stanford Binet 5- 
Protokołowanie badania skróconego 1 szt 
-Skala inteligencji – Stanford Binet 5- 
Protokołowanie badania ISBN –  
10 szt 
- Zestaw Sprawdzianów Umiejętności 
Szkolnych dla PPP. Edukacja 
wczesnoszkolna – klasa III/IV – 2 szt 
- Zestaw Sprawdzianów Umiejętności 
Szkolnych dla PPP. Edukacja 
wczesnoszkolna – klasa I cz. 1 – 1 szt 
- Zestaw Sprawdzianów Umiejętności 
Szkolnych dla PPP. Edukacja 
wczesnoszkolna – klasa II cz.1 – 1 szt 
- Zestaw Sprawdzianów Umiejętności 
Szkolnych dla PPP. Edukacja 
wczesnoszkolna – klasa III cz. 1 – 1 szt 
- Komplet 1. Arkusze do Zestawu 
Sprawdzianów umiejętności Szkolnych – 
Matematyka SP (klasa IV-1 i IV-2) – 2 szt. 

Narzędzie diagnostyczne 
niezbędne  w procesie 
diagnozowania dzieci 
młodzieży stosowane przez 
psychologów i pedagogów  
oraz logopedów Poradni. 
Do posiadanych przez 
Poradnię narzędzi 
diagnostycznych niezbędne 
jest systematyczne i w miarę 
potrzeb dokupowanie za 
każdym razem na potrzeby 
kolejnych badań 
diagnostycznych: protokołów 
badań, arkuszy testowych, 
zeszytów testowych. 
Powyższe narzędzia nie 
mogą być powielane.  
Dodatkowo narzędzia 
diagnostyczne są 
systematycznie uzupełniane 
poprzez zakup testów z 
nowymi normami o 
potwierdzonej wartości 
diagnostycznej. 

Budżet 
jednostki – 

dofinansowanie 
z organu 

prowadzącego 
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- Komplet 3. Arkusze do Zestawu 
Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych – 
Matematyka SP (klasa V-1 i V-2) – 2 szt. 
- Komplet 4. Arkusze do Zestawu 
Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych – 
Matematyka SP (klasa V/ VI) – 2 szt. 
- Komplet 5. Arkusze do Zestawu 
Sprawdzianów umiejętności Szkolnych – 
Matematyka SP (klasa VI – 1 i VI - 2 )– 2 
szt. 
- Komplet 7. Arkusze do Zestawu 
Sprawdzianów umiejętności Szkolnych – 
Matematyka SP (klasa VII – 1 i VII - 2 ) – 1 
szt. 
- Komplet 8. Arkusze do Zestawu 
Sprawdzianów umiejętności Szkolnych – 
Matematyka SP (klasa VII /VIII) – 1 szt. 
- Komplet 9. Arkusze do Zestawu 
Sprawdzianów umiejętności Szkolnych – 
Matematyka SP (klasa VIII – 1 i VIII - 2 ) – 
1 szt. 
-WISC- V -  Ark. Zapisu – 4 kpl 
-WISC-V – Zeszyt testowy 1 – 4 kpl 
-WISC-V – Zeszyt testowy 2 – 4 kpl 
- TMS-K- arkusze – 2 kpl 
- CFT1-R – zeszyty  testowe – 1 kpl 
- CDI 2- ark. Wersja do samopisu – 5 kpl 
- CFT20-R- ark. odp. z kluczem – 1 kpl 
- ABAS – 3 ARK. Rodzic/Opiekun prawny 
wiek 0-5 – 3 kpl 
- ABAS-3 ark. Rodzic/Opiekun prawny 
wiek 5-20 (10 egz) – 1 kpl 
- NEO-FFI – arkusze – 4 kpl 
- KPD- ark – 1 kpl 
- IDS-2 – ark zap. Kompetencje 7-10 lat – 
1 kpl 
- IDS-2 ark. Zap. Inteligencja – 4 kpl 
- IDS-2 ark. Zap. Inteligencja - przesiew – 
1 kpl 
- IDS-2 ark. do testu Papugi 5-9 lat – 2 kpl 
- IDS-2 ark. do testu Papugi 10-20 lat – 2 
kpl 
-- IDS-2 ark. do testu Kwadraty 5-9 lat – 2 
kpl 
-- IDS-2 ark. do testu Kwadraty 10-20  lat – 
2 kpl 
-- IDS-2 ark. do testu Krążki zad. 1 i 2 – 4 
kpl 
-- IDS-2 ark. do testu Krążki zad. 3 i 4   – 2 
kpl 
Kwota: 14 148,61 zł 

6. Zakup oprogramowania Office Std 2019 
SNGL OPL NL Acdmc 
 
Kwota: 2 070,00 zł 
 
 
 
 
 

Zakup oprogramowania 
OFFICE Std 2019 w celu 
ujednolicenia stosowanego w 
placówce oprogramowania, 
co ma  usprawnić pracę 
sekretariatu, dyrektora, oraz 
pracę na komputerach 
przenośnych 
wykorzystywanych przez 

Budżet 
jednostki – 

dofinansowanie 
z organu 

prowadzącego 
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pracowników merytorycznych 
do umieszczania 
dokumentów na serwerze 
Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w 
Ciechanowie. 

7. Zakup paneli podłogowych  na potrzeby 
remontu podłogi w pokoju nr 204 w 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 
Ciechanowie. 

 
Kwota: 1 905,11 zł 

W związku z sytuacją 
epidemiczną i potrzebą 
zapewnienia bezpiecznych 
warunków pracy zaistniała 
konieczność wymiany 
wykładziny dywanowej na 
panele w pok. 204, 
ułatwiające zachowanie 
czystości. Remont podłogi w 
pokoju 204 był też niezbędny 
do polepszenia warunków 
pracy i poprawienia walorów 
estetycznych pomieszczenia 
w Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w 
Ciechanowie. Pozwoli to 
stworzyć warunki do 
prowadzenia działań 
pomocowych dla mniejszych 
grup klientów. 

Budżet 
jednostki – 

dofinansowanie 
z organu 

prowadzącego 

8. Pomoce dydaktyczne  
Kwota: 1 059,63 zł 
 

Pomoce dydaktyczne do 
terapii logopedycznej i terapii 
pedagogicznej 

Budżet 
jednostki – 

dofinansowanie 
z organu 

prowadzącego 
9.  Centrala telefoniczna centrala telefoniczna 

posiadająca dwie linie miejskie, 20 linii 
wewnętrznych analogowych,  możliwość 
obsługi do 200 portów VoIP, gwarantowana 
obsługa 32 rozmów jednocześnie, 
możliwość nagrywania 16 rozmów 
jednocześnie.    
Kwota: 3 936,00 zł 

zakup centrali telefonicznej w 
miejsce uszkodzonej podczas 
awarii prądu. 

 

Budżet 
jednostki – 

dofinansowanie 
z organu 

prowadzącego 

10.  
 

Zakup routerów oraz zasilaczy do routerów 
. 

Kwota: 215,99 zł. 

Zakup routerów oraz zasilaczy 
do routerów w miejsce 
uszkodzonych podczas awarii 
prądu. 

Budżet 
jednostki – 

dofinansowanie 
z organu 

prowadzącego 
11. Zakup telefonu systemowego w technologii 

IP wraz z konsolą. Duży kolorowy 
wyświetlacz, przyciski szybkiego 
wybierania, możliwość podłączenia nawet 5 
konsol IP i korzystania z wielu kont SIP dla 
pracowników sekretariatu. Wbudowany 
switch z dwoma portami 1GB zapewnia 
szybką transmisję danych do urządzenia i 
komputera podłączonego do telefonu. 
Możliwość instalacji do tego telefonu konsoli 
systemowej pozwala na wizualizację 
zajętości i wolnych linii wewnętrznych jak i 
miejskich oraz zarządzanie ruchem. Do 
jednego aparatu można podłączyć nawet 5 
konsol. Pod 16 przyciskami z lampkami, 

Zakup niezbędny do kontaktu 
telefonicznego. Telefon wraz z 
konsolą zostały umieszczone                
w sekretariacie. Telefon 
dostosowany do współpracy z 
nową centralą telefoniczną. 

 

Budżet 
jednostki – 

dofinansowanie 
z organu 

prowadzącego 
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które sygnalizują dostępność 
użytkowników, można zapisać 72 
kontaktów. Przyciski można też 
wykorzystać do zapisania najczęściej 
używanych funkcji. Nowoczesny wygląd i 
niewielkie rozmiary czynią konsolę 
doskonałym rozwiązaniem dla m.in. 
pracowników sekretariatu. 

Kwota: 1 290,27 zł 

12. Program antywirusowy do 10 urządzeń. 
Ochrona w czasie rzeczywistym, 
bezpieczny internet i transakcje online, 
ochrona prywatności. 

Kwota: 199,25 zł 

Zakup programu 
antywirusowego do ochrony 
komputerów. 

 

Budżet 
jednostki – 

dofinansowanie 
z organu 

prowadzącego 

13.  Telefony bezprzewodowe w kolorze 
czarno-szary z wbudowaną książką 
telefoniczną, współpracująca z analogową 
linią telefoniczną. 

Kwota: 315,99 zł 

 

Zakup niezbędny do kontaktu 
telefonicznego w jednym z 
gabinetów.  

 

Budżet 
jednostki – 

dofinansowanie 
z organu 

prowadzącego 

14, Wykonanie i dostawa Kart Indywidualnych. 

Karty Indywidualne w formie kartonowej 
obwoluty, zadrukowanej czterostronnie, 
stosowane w Poradniach Psychologiczno-
Pedagogicznych do porządkowania i 
przechowywania informacji o badanym 
dziecku. Rubryki do wypełnienia to między 
innymi: rejestr czynności, udzielona pomoc, 
opinia zbiorcza i wnioski, podejmowane 
próby oceny udzielonej pomocy. Rozmiar 
okładki: 29,7 x 21 cm. Gramatura min. 350 
gr. 

Ilość zamawianych Kart indywidualnych 
(teczki indywidualne): 1000 sztuk. 

Kwota: 1 499,00 zł. 

Karty Indywidualne stanowią 
okładki do porządkowania i 
przechowywania informacji                          
o badanym dziecku. 

 

Budżet 
jednostki – 

dofinansowanie 
z organu 

prowadzącego 

15. Zakup folii strech, patyczków do uszu, 
drucików kreatywnych, klamerek do 
bielizny, drewnianych patyczków do 
szaszłyków, farb plakatowych, pędzli do 
malowania, pomponików kolorowych, 
piłeczek pingpongowych, gumek 
recepturek kolor mix, kleju magicznego, 
zeszytów papierów kolorowych 
samoprzylepnych, plasteliny 6 kolorów, 
talerzyków papierowych białych i 
kolorowych, kubków białych dla Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Ciechanowie.   

Kwota: 630,35 zł. 

Zakupione towary zostały 
przeznaczone do 
kreatywnych zajęć 
terapeutycznych 
(psychologicznych, 
pedagogicznych i 
logopedycznych)  

Budżet 
jednostki – 

dofinansowanie 
z organu 

prowadzącego 

16. Dysk twardy wewnętrzny  SSD  512GB  - 1 
szt +  przenoszenie danych. 

Kwota: 295,00 zł 

 

Zakup dysku wewnętrznego 
w celu przyspieszenia 
działania komputera. Dysk 
został podłączony    do 
komputera 

Budżet 
jednostki – 

dofinansowanie 
z organu 

prowadzącego 
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17. Zakup farby białej emulsyjnej 10 l Eko – 
śnieżka i materiałów na potrzeby remontu 
w gabinecie nr 204   w Poradni  
Psychologiczno - Pedagogicznej w 
Ciechanowie. 

Kwota: 76,90 zł. 

Zakupione artykuły zostaną 
wykorzystane do malowania 
ścian poprzedzającego 
montaż paneli w gabinecie nr 
204. 

Budżet 
jednostki – 

dofinansowanie 
z organu 

prowadzącego 

    
Realizacja planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie  w 2021 roku 
 

Plan : 19 900,00 
Wykonanie: 17 346,06 (87,16 %).  
Środki w wysokości 2 553, 94 zł zwrócono do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 
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: Diagnoza małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum 
autyzmu (1 psycholog, 1 pedagog) 
Informacja o szkoleniu: 
Szkolenie pozwala na: 
 zdobycie wiedzy umożliwiającej wykrywanie zaburzeń w rozwoju społeczno-

komunikacyjnym u małych dzieci (0-3), 
 wyposażenie w umiejętności zbierania informacji niezbędnych w procesie 

diagnozowania w kierunku ASD (wywiad z rodzicami, obserwacja dziecka 
obejmująca przejawy nieprawidłowości oraz ocenę poziomu rozwoju w 
poszczególnych sferach), 

 zapoznanie ze standardami postępowania diagnostycznego w przypadku 
małych dzieci. 

1260,00 

3. Szkolenie: Szkolenie VB- MAPP- ocena umiejętności i planowanie terapii 
(1 pedagog) 
Informacja o szkoleniu:                                                                                                         
Szkolenie dla specjalistów z VB-MAPP – behawioralnego narzędzia 
konstruowania programów terapeutycznych i mierzenia wyników terapii, ze 
szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych. 

520,00 

4. Letnia Szkoła Psychoterapii (4 psychologów) 
Informacja o szkoleniu: 
Szkolenie poświęcone pojęciom odgrywającym fundamentalną rolę w analizie 
relacji: bliskości i dystansowi. Inicjując debatę o doświadczeniach własnych można 
próbować odpowiedzieć na następujące pytania: jakie formy mogą przybierać 
bliskość i dystans                w relacjach międzyludzkich – zarówno w epoce izolacji 
wymuszonej pandemią, jak i po jej ustąpieniu? Kiedy bliskość staje się szkodliwa, 
a dystans pożądany? Czy bliskość da się zredukować do braku fizycznego 
dystansu, a dystans do braku fizycznej bliskości? Jakiego rodzaju strategie 
psychoterapeutyczne sprzyjają odbudowie bliskości nadwerężonej pod wpływem 
urazów więzi? Jak rozpoznać, czy dystans w relacji ma źródła 
wewnątrzpsychiczne, czy interpersonalne? Jak adaptować swój styl pracy w 
zależności od charakteru problemów z budowaniem bliskości?  

3 322,00 

5. Szkolenie Karty oceny rozwoju psychoruchowego KORP. Standaryzowane 
narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m. ż. o 9 r. ż.. 
Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju (2 pedagogów ) 
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 

700,00 
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także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju. 
Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy 
psychopedagogicznej z dzieckiem. 

6. Szkolenie dla Rady Pedagogicznej: Zastosowanie poszczególnych kroków 
Self-reg wspierających dzieci i dorosłych w radzeniu sobie ze stresem 
Informacja o szkoleniu: 
Szkolenie adresowane do wszystkich pracowników PP-P. Szkolenie jest 
przeznaczone dla pedagogów, terapeutów, osób pracujących z dziećmi. Ma na 
celu poszerzenie wiedzy o koncepcje SelfReg autorstwa dr Stuarta Shankera w 
odniesieniu do pracy z dziećmi. Selfreg to nauka samoregulacji. SelfReg to sposób 
patrzenia na dziecko, rodzinę, człowieka z perspektywy doświadczanego stresu, 
napięcia. SelfReg może istotnie pomóc rodzinie w poszukiwaniu źródeł różnych 
trudności takich jak wybuchy gniewu, agresja albo wycofanie dziecka. To metoda, 
która może być bardzo przydatna w kontekście pracy w placówce przedszkolnej, 
żłobku lub szkole a także w podczas indywidualnych konsultacji i wspierania 
rodziny w różnych problemach.  

2 450,00 

7. Trening interpersonalny (1 psycholog) 
Informacja o szkoleniu: 
Trening interpersonalny jest doświadczeniem bycia z innymi ludźmi. Jest to 
doświadczenie grupowe, podczas którego uczestnicy poprzez podejmowanie 
bezpośrednich interakcji poznają się wzajemnie i nabywają lub rozwijają 
umiejętności ważne w kontaktach z innymi ludźmi i samym sobą. Zasadniczym 
celem treningu jest rozwijanie umiejętności komunikowania się między ludźmi 
poprzez uwrażliwienie ich na siebie nawzajem i na siebie samych. 

622,00 

8. Odwrócenie relacji. Zaburzenia narcystyczne. Psychoanalityczne 
rozumienie w oparciu o pracę w Oddziale leczenia Zaburzeń Osobowości 
(1 psycholog) 
Informacja o szkoleniu: 
Pogłębianie wiedzy i rozumienia procesów psychicznych pacjentów 
przejawiających narcystyczny sposób funkcjonowania w oparciu o wybraną 
literaturę oraz doświadczenia kliniczne z Oddziału Leczenia Zaburzeń 
Osobowości Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie . 
Omawiane zagadnienia narcyzmu będą dyskutowane                         w odniesieniu 
do pacjenta , terapeuty oraz relacji terapeutycznej. Zajęcia skierowane są do osób 
zainteresowanych podejściem psychoanalitycznym, pracujących z tzw: „trudnym 
pacjentem” w placówkach publicznej służby zdrowia, innych instytucjach. 

622,00 

9.  Wykorzystywanie Metody Dobrego startu w edukacji oraz wspieraniu 
rozwoju psychoruchowego dziecka (1 pedagog) 
Informacja o szkoleniu: 
Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: 
 Założenia Metody Dobrego Startu  
 Metodyka zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz 

dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 Struktura zajęć  
 Konspekt i scenariusze zajęć Metodą Dobrego Startu 

70,00 

10.  Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (1 psycholog) 
Informacja o szkoleniu: 
Program szkolenia spełnia warunki niezbędne do uzyskania certyfikatu 
psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest to szkolenie 4-
letnie. Poradnia dofinansowała niepełne 2 warsztaty.  

978,00 +  
622,00 = 
1 600,00 

11. Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia podejście 
autorskie (2 logopedów) 
Informacja o szkoleniu: Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: 
 Rozwój motoryczny jamy ustnej 
 Ankyloglossia: 
 Analiza czaszkowo-twarzowa. Okluzja. Parafunkcje 
 Pozycja spoczynkowa warg, języka, żuchwy, prawidłowy tor oddechowy, 

połykanie normatywne = WIELKA PIĄTKA 

1 260,00 
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 Postawa ciała a wady zgryzu, wady wymowy 
 Ocena zakresu i jakości ruchomości w stawach żuchwowo-skroniowych 
 Wieloczynnikowa koncepcja diagnozowania. Współpraca zespołu 

medycznego i terapeutycznego w przypadku zaburzeń motorycznych jamy 
ustnej 

 Terapia: reedukacja nerwowo-mięśniowa, mioterapia 

12. Sygmatyzm międzyzębowy- ujęcie holistyczne (1 logopeda) 
Informacja o szkoleniu: Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: 
1. Sygmatyzm międzyzębowy - kilka słów o wadzie wymowy. 
2. Przyczyny sygmatyzmu w ujęciu holistycznym: 

 aspekty motoryczne, aspekty funkcjonalne, aspekty anatomiczne, aspekty 
środowiskowe. 

 wskazówki do całościowej diagnozy logopedycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem przyczyn sygmatyzmu międzyzębowego. 

3. Proponowane rozwiązanie terapeutyczne: 
 ćwiczenia wstępne w terapii logopedycznej stanowiące bazę dla pracy 

narządów artykulacyjnych w ujęciu sygmatyzmu międzyzębowego, 
 propozycja ćwiczeń etapu właściwego w terapii sygmatyzmu 

międzyzębowego, 
 wykorzystanie metod wspomagających terapię (wprowadzenie): 

elektrostymulacja języka, masaż wibracyjny, kinesiotaping w logopedii. 

59,00 

13. Zgryz otwarty- charakterystyka, przyczyny, postępowanie logopedyczne (1 
logopeda) 

76,00 

14.  Arteterapia w edukacji- terapia sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą (1 
pedagog) 

180,00 

15.  Grafomotoryka – gotowość dziecka do rysowania i pisania (1 pedagog, 1 
logopeda) 

140,00 

16. Małe dziecko (0-2)- diagnoza, terapia (1 logopeda) 
Informacja o szkoleniu: 
Szkolenie poświęcone ocenie rozwoju sensomotorycznego dziecka. Odruchy 
niemowlęce. Ocena wędzidełka języka. Stymulacja rozwoju komunikacji w 
pryzmacie sensomotorycznym. Wygaszanie przetrwałych odruchów 
niemowlęcych. Postępowanie po podcięciu wędzidełka języka u małego dziecka. 
Rozumienie, napięcie mięśniowe, komunikacja. Pełna diagnoza i terapia 
logopedyczna 

300,00 

17. Techniki poznawcze w pracy terapeutycznej z trudnościami seksualnymi 
(1 psycholog) 

180,00 

18. Metoda Strukturalna- diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu (2 
pedagogów) 

440,00 

19. Elementy metody werbo-tonalnej (1 logopeda) 199,00 

20. Sensoplastyka (1 pedagog, 1 logopeda) 546,06 

21.  Studia podyplomowe: ,,Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 2 500,00 

OGÓŁEM            17 346,06 

 
Poza szkoleniami finansowanymi ze środków organu prowadzącego pracownicy 
Poradni  w 2021 r. ukończyli również następujące szkolenia: 

1) Praktyczne przykłady sposobów reagowania na różnorodne sytuacje trudne, 
kryzysowe, traumatyczne, z którymi może się spotkać/spotyka się 
przedszkole/szkoła/ poradnia. Szkolenie dla całej Rady Pedagogicznej.  
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2) Zapoznanie z wymaganiami zawartymi w przepisach dotyczącymi sposobu 
dokumentowania działań. Szkolenie dla całej Rady Pedagogicznej.  

3) Udzielanie wskazań po badaniach diagnostycznych. Szkolenie dla całej Rady 
Pedagogicznej. 

4) Szkolenie z zakresu ,,Profesjonalna obsługa interesanta/ ucznia                                                       
z niepełnosprawnością”. 
 

8. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie. 

 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: 

 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 

 Na koniec 2021r.  w Placówce przebywało 14 wychowanków w tym: 8 
dziewczynek i 6 chłopców (średnio w roku - 13) 
 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 w dalszym ciągu ze względów oszczędnościowych jest wyłączone                          
z użytkowania.  
Opiekę nad wychowankami w 2021r. sprawowało 4 wychowawców. Obsługą zajmował 
się dział administracyjny.  
Budżet Placówki na 2021r. uchwalony Uchwałą Zarządu Powiatu Ciechanowskiego               
z dnia    11 stycznia 2021r. Nr 2/2021 wynosił 1.012.153,00, z czego: 
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 na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów 
pedagogicznych przejętych po zlikwidowanych placówkach przeznaczono 
kwotę 28.720,00 zł,  

 na zapłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 
wychowanków finansowanych z zakresu zadań administracji rządowej  - 
9.000,00 zł, 

 na pozostałą działalność związaną bezpośrednio z utrzymaniem Placówki – 
970.433,00 zł.  

Działalność Placówki finansowana jest z budżetu Powiatu.  
W związku z umieszczeniem w Placówce dzieci z innych powiatów i zawartymi                     
w związku z tym porozumieniami, do budżetu Powiatu w 2021r. wpłynęła kwota 
46.361,34 zł tytułem zwrotu kosztów utrzymania wychowanka.  
 
Zadania 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 2021 rok Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej                              
w Ciechanowie uzyskało przychód w wysokości : 3 310 131,60 zł, co stanowi: 95,59% 
planu. 
Przychód uzyskano z następujących źródeł: 
1) Wpływy własne z : kina, biletów na imprezy, ze sprzedaży w kawiarniach:                 

1 197 377,51 zł. 



154 
 

2) Przychody z dotacji podmiotowej. Dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego, 
zgodnie z planem finansowym za 2021 rok, wyniosła 1 652 275,00 zł, która 
została otrzymana i wydatkowana w całości. 

3) Przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne wysokości: 150 994,70 zł. 

4) Przychody finansowe wykonanie na koniec 2021 roku wyniosło; 272,72 zł. 
Przychody finansowe stanowią kapitalizację odsetek. 

WYKONANIE KOSZTÓW: 
Realizacja planu kosztów wynosi: 3 517 708,91, co stanowi: 97,91% planu, z tego: 

1)  Amortyzacja wyniosła: 19 319,16 zł, co stanowi : 96,60 % planu. 
2) Zakup materiałów i energii - wykonanie: 532 055,24 zł, co stanowi: 98,71% 

planu, w tym: 
 - zużycie energii elektrycznej   - 58 871,03 zł; 
 - zużycie energii cieplnej   - 69 099,37 zł; 
 - pozostałe materiały   - 179 440,44zł ; 
 - materiały biurowe    - 29 186,42 zł; 
 - towar kawiarenka    - 59 612,77 zł; 
 - towar kawiarnia Artystyczna:     - 32 025,62 zł;  
 - wyposażenie    - 103 819,59 zł; 
Usługi obce : 1 002 434,29 zł , co stanowi: 96,90 % planu, z tego: 
- druki informatora  - 3 382,21 zł; 
- usługi komunalne  - 8 132,50 zł; 
- prowizja bankowa  -    672,50 zł; 
- opłata ZAIKS  - 8 977,98 zł; 
- usługi telekomunikacyjne-10 193,41 zł; 
- opłata za wyświetlanie filmu- 246 789,22 zł; 
- promocyjno-reklamowe  - 28 469,59 zł; 
- opłaty za koncerty przedstawienia- 188 262,20 zł; 
- pozostałe usługi  - 474 187,84zł; 
- usługi remontowe  -   33 366,84 zł; 
Podatki i opłaty — 86 523,77 zł, co stanowi : 96,82% planu , z tego: 
- podatek od nieruchomości -  18 363,00 zł; 
 - pozostałe opłaty, podatek VAT nie podl. odlicz -  32 148,71 zł; 
- podatki i opłaty pozostała 36 012,06 zł; 
Wynagrodzenia : 1 489 805,85 zł, co stanowi: 98,34% planu, z tego: 
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę - 1 309 377,92 zł; 
- umowy zlecenia       -  1 18 654,28 zł; 
- umowy o dzieło        -    61 773,65 zł; 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, kwota :303 010,09 zł, co stanowi: 
98,70% planu. 
Pozostałe koszty rodzajowe: Kwota: 45 653,13 zł, co stanowi: 95,11% planu 
Pozostałe koszty operacyjne : kwota 38 907,41 zł., co stanowi: 97,27 % planu 
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INFORMACJE NA TEMAT WYBRANYCH POZYCJI FINANSOWYCH: 
Na dzień: 31.12.2021 roku : 
stan środków pieniężnych wyniósł: 213 459,79 zł , w tym środki ZFSS:  
6 554,20 zł; 
stan należności : 65 014, 72 zł, w tym wymagalnych: 16 707,17 zł; 
stan zobowiązań : 157 301 ,46 zł ,w tym wymagalnych: nie wystąpiły 
Jednostka osiągnęła za 2021 rok wynik finansowy w wysokości: - 207 577,34 zł. 

W zakresie edukacji artystycznej PCKiSz prowadziło zajęcia pozaszkolne 
skierowane głównie do dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych:Z ZAKRESU ED YSYCZ  
ZAJĘCIA TANECZNE:  

Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów”  
instruktorzy: Rita Tarczyńska, Paweł Dolecki  
Zespół Taneczny „NOISE”  
instruktor: Paulina Mączyńska  
Ludowe Ognisko Taneczne „ISKIERKA”  
instruktor: Małgorzata Milewska  

Zajęcia baletowe  
instruktor: Paulina Borden  
ZUMBA Kids  
instruktor: Anna Szczepankowska  

Zajęcia plastyczne 
Koło Plastyczne Paleta  
instruktorzy: Maria Mazanowska i Marzanna Bielawska  

Zajęcia teatralne 
Teatr „Klaps” i „Klapsik”  
instruktor: Edyta Bojkowska-Kolak  
Teatr „Rozmyty Kontrast”  
instruktorzy: Andrzej Liszewski, Małgorzata Dzilińska   

Zajęcia wokalne 
Studium Piosenki „dEs”  
instruktor: Grzegorz Chodkiewicz  

Zajęcia muzyczne 
Kapela LZA „Ciechanów  
instruktor: Jan Nowotka  

Zajęcia literackie 
Klub Pracy Twórczej  
instruktor: Ewa Stangrodzka-Kozłowska  

Zespoły muzyczne 
Zespół Bez Przesady Jazzowy  
Rentgen  
JOSY, The GrandFathers  
DWA,  Żywioły Art  
WGCiech Band  

FORMY DLA DOROSŁYCH:  
Klub Seniora Elżbieta Szumińska  
Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku  
Brydż dla dorosłych Andrzej Wądołowski, 
Koło Plastyczne dla dorosłych Marzanna Bielawska  
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Akademia Fitness Joanna Iwaszko,  
Zumba Fitness Anna Szczepankowska  
 
Na terenie PCKiSz działały niezmiennie przestrzenie wystawiennicze,                               

a w 2021r. odbyły się poniższe wystawy:  
M. sjonalnych artysto w  

 w lutym zorganizowano wystawę malarstwa „Konstrukcja koloru” prof. Marka 
Szczęsnego z Olsztyna. Ze względu na pandemię finisaż wystawy odbył się 
dopiero 28 maja z udziałem artysty; 

 Od kwietnia miała miejsce wystawa pokonkursowa XXXIV Konkursu 
„Pisanki, Kraszanki, Palmy”. Skierowany był on do przedszkolako w oraz 
ucznio w szko ł podstawowych. Ze względu na obostrzenia prace 
prezentowane były dla zwiedzających w oknach Galerii im. Bolesława 
Biegasa. Wręczenie nagro d odbyło się 23 kwietnia;  

 9 czerwca odbył się wernisaż Dzieł Sztuki Naiwnej Jana Podgórskiego                    
z inicjatywy artysty Marka Zalewskiego. Na wystawie autor zaprezentował 
swoje korony, wykonane z odpadów do recyklingu; 

 8 lipca odbył się wernisaż wystawy „Ten sam pierwiastek…” Kai Kozon – 
młodej absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; 

 3 września otworzyliśmy nową wystawę “Przebudzenie – sny, mity, misteria” 
dr. Anny Krzemińskiej. Kuratorem wystawy był Konrad Matuszewski;  

 26 października odbył się wernisaż wystawy “Koperty, świeczki i inne 
przedmioty” Dariusza Mląckiego, który przybył na to wydarzenie.  

 9 grudnia odbył się finisaż wystawy portretów znanych Ciechanowian 
autorstwa Marka Zalewskiego. Artysta umożliwił wszystkim, którzy znaleźli 
się na portretach, możliwość zakupu prac. Całkowity dochód ze sprzedaży 
został przeznaczony dla potrzebujących dzieci ze Specjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie;  

 14 grudnia została otwarta wystawa malarstwa “De Mulieribus, Respect” 
Natalii Jóźwiak. Były to obrazy pełne kolorów przedstawiające tylko                                
i wyłącznie kobiety.  
 

Galeria „Na Pięterku” Im. Zygmunta Szczepankowskiego: : 
 od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r. miała miejsce wystawa pokonkursowa 

dwóch Konkursów Plastycznych: XXXIV Konkursu „Szopka 
Bożonarodzeniowa” oraz XII Konkursu „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”. Skierowane 
były one do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Wręczenie 
nagród odbyło się 21 grudnia 2020 r.; 

 5 marca odbył się finisaż wystawy fotografii „Jesień w Bieszczadach” znanego 
ciechanowskiego fotografika Kazika Kosmali. Wystawa dla zwiedzających była 
czynna od lutego;  

 5 maja odbył się finisaż wystawy fotografii ciechanowskiego redaktora Marka 
Szyperskiego. Wystawa dla zwiedzających była czynna od marca;  
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 7 maja odbył się wernisaż wystawy fotografii „Tęsknoty”, matki i córki – Ewy 
Stangrodzkiej -Kozłowskiej oraz Anny Kozłowskiej – Archer. Wystawa 
zorganizowana została z okazji Dnia Matki;  

 29 czerwca odbył się wernisaż rękodzieła „Radość tworzenia” Teresy Wachnik 
– członkini Koła Plastycznego „Paleta” dla dorosłych. Był to batik, rzeźba i 
ikona;  

 17 lipca miał miejsce wernisaż wystawy akwareli oraz obrazów z tkanin „Drugi 
stan rzeczy” Anny Wydrzyńskiej. Jej dzieła były w tym samym czasie 
prezentowane również w Kawiarni Artystycznej;  

 W sierpniu zaprezentowaliśmy prace ciechanowianina Pana Remigiusza Jana 
Morawskiego - pasjonata sztuki, autora dwóch albumów rysunkowych. Ze 
względu na podeszły wiek Pana Remigiusza, wernisaż nie odbył się na żywo;  

 17 września otworzyliśmy wystawę fotografii „W drodze” Daniela Iwaszko – 
animatora i pasjonata podróży;  

 28 października odbył się wernisaż prac cyfrowych „DISEMBODIED” Marcelego 
Grzegorzewskiego – ucznia I LO w Ciechanowie;  

 Od grudnia 2021 r. do lutego 2022 r. miała miejsce wystawa pokonkursowa 
dwóch Konkursów Plastycznych: XXXV Konkursu „Szopka Bożonarodzeniowa” 
oraz XIII Konkursu „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”. Skierowane były one do 
przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Wręczenie nagród odbyło 
się 15 grudnia 2021r.  

 
Kawiarnia Artystyczna: 
– wystawy (y oraz dorosłych),  

 17 lipca miał miejsce wernisaż wystawy akwareli oraz obrazo w z tkanin „Drugi 
stan rzeczy” Anny Wydrzyńskiej. Jej dzieła były w tym samym czasie 
prezentowane również w Galerii „Na Pięterku” Zygmunta Szczepankowskiego;  
 

 15 października odbyło się otwarcie poplenerowej wystawy “Niebo” 
Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych, którego Prezesem jest 
Robert Żbikowski. Resztę obrazo w można było zobaczyć w gablotach przy ul. 
Warszawskiej. Wydarzenie zorganizowane zostało wspólnie z Ciechanowskim 
Ośrodkiem Edukacji Kulturalnej “STUDIO”.  

 
Hol oraz przestrzeń przed PCKiSz: 

 
 23 marca odbył się XLIII Konkurs Plastyczny „Najładniejsza Marzanna”,                        

w ramach świętowanego Pierwszego Dnia Wiosny. Skierowany był on do 
przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Prace prezentowane były 
jak co roku na zewnętrznej balustradzie PCKiSz do czasu ich nieuniknionego 
zniszczenia przez warunki atmosferyczne;  

 od kwietnia można było oglądać wystawę plenerową "Powstała, by żyć"                      
z Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, opowiadającej o wysiłku 
zbrojnym Polaków w trzech zaborach oraz procesie narodzin II Rzeczpospolitej 
i formowania się jej demokratycznego ustroju ...  
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 z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej przed PCKiSz 
została zorganizowana wystawa plenerowa “Wrzesień 1939. Polska wobec 
niemieckiej i sowieckiej agresji” z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie; 

 w październiku w ramach współpracy PCKiSz z Mazowieckim Instytutem 
Kultury w Warszawie i projektu „Kultura Włączania”, na balustradach budynku 
została urządzona niezwykła wystawa fotograficzna "(Nie)zwyczajne zdjęcia". 
Fotografie przedstawiały piękno osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Małymi modelami zostały dzieci z Zespołem Downa;  

 z okazji obchodów Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości została 
urządzona wystawa plenerowa “Gorzki pokój. Traktat Ryski 1921 r.” z Instytutu 
Pamięci Narodowej w Warszawie;  

 w listopadzie w ramach współpracy PCKiSz z Mazowieckim Instytutem Kultury 
w Warszawie i projektu „Kultura Włączania”, na balustradach budynku została 
urządzona wystawa fotograficzna. Pracami były zdjęcia z sesji zdjęciowej, 
przedstawiające zawodników warszawskiej drużyny rugby na wózkach Four 
Kings oraz tancerki;  

 w grudniu, w ramach tego samego powyżej opisanego projektu na budynku 
zainstalowane zostały kolejne zdjęcia ze świątecznej sesji naszych 
wyjątkowych, ciechanowskich modeli i modelek – uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie oraz 
Przedszkola Specjalnego SOSW w Ciechanowie.  

 
Inne miejsca na terenie Powiatu Ciechanowskiego: 
Inne miejsca na terenie Powiatu Ciechanowskiego:  

 wspólnie z Powiatową Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Krasińskiego                           
w Ciechanowie zorganizowaliśmy przed jej siedzibą, przy ul. Warszawskiej, 
wystawę fotografii - zdjęcia z ostatniej drogi Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
“Doświadczyć wspólnoty – Nieznane fotografie“ autorstwa dr. Jana Marii 
Jackowskiego Senatora RP. Wernisaż z udziałem autora prac odbył się 6 
września; 

 16 września w Oranżerii Muzeum Romantyzmu im. Zygmunta Krasińskiego                
w Opinogórze odbył się wernisaż wyjątkowej i prestiżowej wystawy „Beksiński 
w Opinogórze… Romantyzm nieoczywisty” . Obok 55 obrazów olejnych, 
zarówno z okresu fantastycznego, jak i ostatnich dekad życia Mistrza, wystawa 
obejmowała również fotografie artystyczne – subtelne portrety ukochanej 
małżonki malarza - Zofii. Wystawa czynna była dla zwiedzających od 17 
września do 3 listopada włącznie, gdzie ostatniego dnia miał miejsce finisaż 
wystawy, podczas którego obecny był dr Jarosław Serafin – Dyrektor Muzeum 
Historycznego w Sanoku. Tego dnia rozstrzygnięto również Konkurs Plastyczny 
inspirowany twórczością Beksińskiego dla osób powyżej 15 roku życia.  
Inicjatorem wystawy była Starosta Ciechanowski – Pani Joanna Potocka-Rak. 
Organizatorem – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, a Partnerami: PCKiSz 
oraz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.  
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W trakcie trwania wystawy odwiedziło ją 4 tyś. osób, nie tylko z Powiatu 
Ciechanowskiego, ale całej Polski.  

Konkursy: 
KONKURSY:  
Styczeń  

 Konkurs na Najlepszy Cosplay w 3 kategoriach:  
najlepszy strój, najlepsze foto, najlepszy TikTok  
Konkurs skierowany był do uczniów i studentów od 13 do 25 roku życia.  
Konkurs odbył się drogą online, a nagrody wręczono 5 lutego;  

 Konkurs Plastyczny na Maskę Karnawałową  
Konkurs skierowany był do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych                   
z pow. ciechanowskiego. Rozdanie nagród odbyło się 4 lutego.  

 Konkurs Przedstawień Kolędniczych JASEŁKA  
Konkurs teatralny skierowany był do przedszkolaków z pow. ciechanowskiego.  
Konkurs odbył się drogą online, a nagrody wręczono 4 lutego.  

 Konkurs literacki „Zimowe bajanie na ekranie” Konkurs skierowany był do 
przedszkolaków i uczniów ze szkół podstawowych z pow. ciechanowskiego.  
Konkurs odbył się drogą online, a nagrody wręczono 12 lutego.  

 Konkurs „Wirtualna laurka dla Babci i Dziadka”  
Konkurs skierowany był do przedszkolaków i uczniów ze szkół podstawowych 
z pow. ciechanowskiego. Konkurs odbył się drogą online, a nagrody wręczono  
12 lutego.  

Luty  
 Konkurs kostiumowy dla dzieci „Księżniczka i pirat”  

Konkurs skierowany był do przedszkolaków i uczniów ze szkół podstawowych 
z pow. ciechanowskiego. Konkurs odbył się drogą online, a nagrody wręczono  

          9 lutego.  
Marzec 

 23 marca odbył się XLIII Konkurs Plastyczny „Najładniejsza Marzanna”,                       
w ramach świętowanego Pierwszego Dnia Wiosny. Skierowany był on do 
przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Prace prezentowane były 
jak co roku na zewnętrznej balustradzie PCKiSz do czasu ich nieuniknionego 
zniszczenia przez warunki atmosferyczne.  

 Konkurs fotograficzno-literacki „Budzi się wiosna” skierowany był do 
przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Konkurs odbył się drogą 
online, a nagrody wręczono 25 marca.  

Kwiecień 
 W kwietniu odbył się XXXIV Konkurs „Pisanki, Kraszanki, Palmy”. Skierowany 

był on do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Ze względu na 
obostrzenia prace prezentowane były dla zwiedzających w oknach Galerii im. 
Bolesława Biegasa. Wręczenie nagród odbyło się 23 kwietnia.  
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Maj 
 W maju odbył się Konkurs Plastyczny „Pocztówka z Janem Pawłem II” z okazji 

101. rocznicy urodzin Papieża Polaka. Wręczenie nagród odbyło się 11 
czerwca.  

 W maju odbył się Konkurs Plastyczny „Miłością Podszyty” z okazji Dnia Matki.  
Konkurs odbył się drogą online, a nagrody wręczono 11 czerwca.  

Czerwiec 
• 18 czerwca odbył się Konkurs teatralny „Opowiem Ci bajkę , wierszem lub 

prozą”. Skierowany był on do przedszkolaków oraz uczniów szkół 
podstawowych.  

 21 czerwca odbył się Konkurs „Na najładniejszy wianek świętojański”                       
w ramach imprezy „WIANKI 2021” z Ludowym Zespołem Artystycznym 
„Ciechanów”, w okolicach mostu na Kargoszynie.  

Sierpień 
 14 sierpnia, w ramach SanRemo nad Łydynią odbył Konkurs Piosenki 

Włoskiej. W Jury zasiadł m. in. Włoch – Marco Antonelli, który wraz z Haliną 
Benedyk wystąpił tego dnia w Koncercie Gwiazd. Grand Prix Konkursu                               
i nagrodę w wysokości 1.000 zł otrzymał duet – rodzeństwo Natasza i Norbert 
Pepłowscy.  

Listopad 

 3 listopada, podczas finisażu wystawy Zdzisława Beksińskiego w Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze rozstrzygnięto również Konkurs Plastyczny 
„Beksiński w Opinogórze” inspirowany twórczością Beksińskiego dla osób 
powyżej 15 roku życia. Organizatorem było Starostwo Powiatowe                                      
w Ciechanowie.  

 17 listopada odbył się XVIII Konkurs Recytatorski Poezji Romantycznej.  
Skierowany był on do młodzieży ze szkół podstawowych i średnich Powiatu  
Ciechanowskiego. W Jury zasiadła m. in. aktorka – Elżbieta Romanowska.  

 20 listopada w ramach Jubileuszu 55-lecia Kina „Łydynia” odbył się Konkurs 
Filmowy „Filmowanie z Łydynią, którego Laureatem został Dawid Jezierski.  
Nagrodzony film „Spotkajmy się w kinie” był prezentowany przed seansami,                  
w ramach nagrody.  

Konkursy Bożonarodzeniowe:  
 XXXV Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”  
 XIII Konkurs „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”.  

Skierowane były one do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. 
Wręczenie nagród odbyło się 15 grudnia. 
 
Koncerty i wydarzenia kulturalne: 
wydane: 
Styczeń 

 21-22 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Korzystając                                        
z zalegającego jeszcze śniegu zaprosiliśmy babcie, dziadków razem z wnukami 
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do wspólnej zabawy białym puchem. Było wspólne lepienie bałwana, zabawa 
śnieżkami oraz tworzenie tzw. “orła” . W Kawiarence Iluzjon można było kupić 
płytę Danuty Błażejczyk i Kamila Bijosia, a także gorącą kawę herbatę, popcorn 
na wynos .  

 23 – 24 stycznia odbyły się pierwsze zajęcia nauki kubańskich tańców (bachata, 
salsa, reegaeton) z Natalią Andres i rodowitym Kubańczykiem Raydelem 
Zaldywarem.  

 29 stycznia odbyło się spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o...” , które 
poprowadził Artur Orzech. Rozmawiano o wyjątkowej płycie wydanej przez 
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, a także o trudnościach z jakimi zmagają 
się artyści w dobie pandemii. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Ciechanowski 
Joanna Potocka-Rak, wokaliści Danuta Błażejczyk i Kamil Bijoś, kierownik 
muzyczny Mariusz Dubrawski. 

Luty 

 13 lutego wyruszyła “Walentynka w trasie”, która odwiedziła wszystkie ośrodki 
kultury na terenie powiatu ciechanowskiego (Glinojeck, Sońsk, Opinogórę 
Górną, Gołymin Ośrodek oraz Grudusk). Trasa liczyła przeszło 150 kilometrów. 
Pomimo zimowej aury w każdej z nich zostaliśmy przywitani z radością                              
i uśmiechem. Była walentynkowa ramka do zdjęć, słodkie upominki, a także 
promocja płyty Danuty Błażejczyk i Kamila Bijosia.  

 Z okazji Walentynek, 12 lutego, słuchacze z Powiatowego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku wzięli udział w specjalnym „wykładzie". Starosta 
Ciechanowski - Joanna Potocka-Rak sprezentowała Koncert Andrzeja 
Rybińskiego - najbardziej uśmiechniętego wokalisty, kompozytora, muzyka. 
Akompaniował jego syn - Kacper Rybiński.  

 27 lutego odbyła się charytatywna licytacja “Anioły dla Aniołka”. Ponad 4.000 zł, 
zostało wylicytowane ze sprzedaży “retro” foteli z Kina “Łydynia”. Cel był jeden 
– pomoc małej Laurze chorej na SMA.  

Marzec 
 W dniach 8-9 marca, z okazji Dnia Kobiet, w Kinie “Łydynia” odbyły się seanse 

polskiej komedii romantycznej “Jak poślubić milionera? Organizatorem było 
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Na przybyłe Panie czekały upominki, 
wspaniały słodki poczęstunek, a po zakończeniu seansów piękne czerwone 
goździki;  

 19 marca udostępniono online nagranie video z koncertu zespołu WGCiech 
Band. To 6 utalentowanych muzyków, w różnym wieku, działających przy 
PCKiSz. Nagrali cover „Zanim pójdę”.  

Kwiecień 
 12 kwietnia zapoczątkowaliśmy cykl projektu online w wykonaniu artysty, barda 

Wojtka Gęsickiego. „Huncwoty językowe” to muzyczne wyjaśnienie                         
w zabawny sposób znaczenia polskich przysłów takich jak: „Baba z wozu, 
koniom lżej”, czy „co ma wisieć, nie utonie”. Do miesiąca maja wyemitowaliśmy 
3 odcinki.  
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 22 kwietnia odbyło się spotkanie w ramach projektu "Czwartki z kulturą", 
zainicjowanym przez Starostę Powiatu Ciechanowskiego Joannę Potocka-Rak. 
Organizatorem wydarzenia byli PCKiSz oraz Danuta Błażejczyk Fundacja 
Apetyt na Kulturę. Gośćmi Danuty Błażejczyk były Beata Kawka i Zuzanna 
Bernat. Wydarzenie było transmitowane online.  

 Również w kwietniu, w związku z lockdownem zapoczątkowaliśmy cykl projektu 
online „Kulturalnie zaplątani”. To warsztaty DIY, dzięki którym odbiorcy mogli 
wykonać las w słoiku, makramę, czy wielkanocny wianek i wiele innych. Zajęcia 
te prowadzone były przez instruktorki: Martynę Kuchtę i Monikę Chmielewską. 
Warsztaty znalazły później też swoje miejsce w ofercie kulturalnej PCKiSz na 
żywo.  

 26 kwietnia ukazał się online muzyczny projekt Teatru "Rozmyty Kontrast". 
Powstał teledysk coveru piosenki "Trudno tak", w wykonaniu Edyty 
Szwejkowskiej i Filipa Czyżykowskiego, przy akompaniamencie Piotra Lusawy 
w którym wystąpili także Kinga Szpojankowska i Mikołaj Zelech. Była to okazja 
do wspomnienia zmarłego wtedy artysty Krzysztofa Krawczyka.  

 Sejm RP na rok 2021 wybrał kilku patronów, jednym z nich był Cyprian Kamil 
Norwid. 29 kwietnia online ukazał się literacko – filmowy projekt, poświęcony 
właśnie jemu. Utwór poety czytał Kamil Szczyglak z Teatru "Rozmyty Kontrast" 
z PCKiSz.  

Maj 
 Trwający przez cały maj Projekt "Z Historią przez Powiat" okazał się 

ogromnym sukcesem. Podróże po naszym powiecie piętrowym, czerwonym, 
angielskim autobusem to strzał w dziesiątkę inicjatorki Starosty 
Ciechanowskiego – Pani Joanny Potockiej-Rak.  
Bilety w promocyjnej cenie rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, bo i takie można 
było zjeść na trasie. Podczas przejazdów, oprócz części historycznej na 
wszystkich turystów czekało ognisko z kiełbaską. Dodatkowym atutem było 
towarzystwo przewodników o bardzo szerokiej wiedzy o powiecie, 
kompetencjach i humorze oraz cierpliwości do zwiedzających. Cieszymy się, że 
przez blisko miesiąc z naszych wycieczek historycznych skorzystało ok. tysiąca 
uczestników, w różnym wieku.  
Nasz Powiat kryje wiele ciekawostek, ale wiemy, że jest jeszcze wiele do 
pokazania i odkrycia na nowo.  

 5 maja, odbyło się warsztatowe spotkanie młodych pisarzy z poetką Ewą 
Stangrodzką-Kozłowską. Cykl ten to porady literackie dla dzieł młodych 
talentów z Powiatu Ciechanowskiego.  

 26 maja, dokładnie w Dzień Matki, podczas wizyty w PCKiSz można było zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie na tle efektownej scenerii z balonów. Na każdego 
czekał też słodki upominek.  

 30 maja odbył się pierwszy spektakl muzyczny z cyklu „Swing Club na 
Mazowszu”. Był on poświęcony Louisowi Armstrongowi – wybitnemu 
amerykańskiemu trębaczowi jazzowemu, kompozytorowi i wokaliście, znanemu 
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jako Satchmo.”. W Muzyczny świat Louisa Armstronga, wprowadził słuchaczy 
zespół The Warsaw Dixielanders. Wydarzenie było współorganizowane                       
z Mazowieckim Instytutem Kultury w Warszawie.  

Czerwiec  
 Międzynarodowy Dzień Dziecka  

Dzień Dziecka świętowaliśmy aż 2 dni, 31 maja i 1 czerwca. Przed PCKiSz 
odbył się wielki festyn z atrakcjami. Nasi najmłodsi korzystali ze specjalnych 
przejazdów czerwonym, angielskim, piętrowym autobusem pod hasłem                      
“Z Uśmiechem przez Powiat”. W ramach festynu odbyły się warsztaty 
plastyczne na świeżym powietrzu. W Kina „Łydynia” uczniowie korzystali                     
z seansów zorganizowanych, a przed budynkiem miały miejsce zabawy                          
z postaciami z bajek. Gry, konkursy, zabawy oraz animacje prowadziła agencja 
JO ART. SHOW  

 9 czerwca na scenie Kawiarni Artystycznej wystąpili uczniowie z Akademii 
Dźwięku pod kierownictwem Roberta Mirońskiego, Pawła Stawińskiego, 
Marcina Grochowskiego oraz muzyka – Andrzeja Butryna. Na zakończenie 
zaprezentował się również ciechanowski zespół KOP. Podczas wydarzenia 
trwała zbiórka dla chorego na artrogrypozę Filipka Bugajewskiego.  

 10 czerwca odbyło się drugie spotkanie z cyklu “Czwartek z Kulturą”. Gościem 
Danuty Błażejczyk był wokalista zespołu Papa Dance- Paweł Stasiak, który 
opowiadał o swoim życiu oraz przebiegu kariery muzycznej. Zaśpiewał także 2 
utwory z repertuaru zespołu. W czasie spotkania zaprezentował się także młody 
wokalista - Hubert Lubecki.  

 18 czerwca w ogródku Kawiarni Artystycznej, w ramach Kina Leżakowego 
odbyła się projekcja niemego filmu ”Bestia” z Polą Negri i muzyką na żywo,             
w wykonaniu Orkiestry Ludwika Sarskiego. Projekcję poprzedził koncert 
zespołu WGCiechBand. W trakcie koncertu prowadzono kwestę na leczenie 
Filipka Bugajewskiego.  

 Dzień Ojca świętowaliśmy 22 czerwca. Tematycznie nawiązaliśmy do Euro 
2020. Wraz z APC Akademią Piłkarską w Ciechanowie przygotowaliśmy 
sportowe popołudnie. Były zawody sportowe, ćwiczenia, sztuczki piłkarskie. 
Odbyły się również warsztaty plastyczne. Zaprezentowano auta Jarzyński – 
Auto Serwis Sp. zo.o, a także wystawę motocykli z Grupą Motocyklową – Moto 
Friends oraz Freewind Glinojeck.  

 21 czerwca przy moście na Kargoszynie miały miejsce WIANKI nad Łydynią. 
Wraz z Ludowym Zespołem Artystycznym „Ciechanów” można było zaśpiewać, 
zatańczyć i wziąć udział w Konkursie na najładniejszy wianek świętojański. 
Przy okazji tej imprezy, symbolicznie otwarto nowo wyremontowany most. Na 
koniec wianki rzucono w nurt rzeki.  

 24 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego w Ludowym Ognisku 
Tanecznym “Iskierka”. Mali tancerze uczyli rodziców kroków Krakowiaka, 
Poleczki czy Kujawiaka. Dzieci otrzymały także pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki.  
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 25 czerwca miała miejsce Gala Serc, która była okazją do podziękowań tym, 
którzy pomagali nam podczas pandemii, szczególnie w pierwszych miesiącach 
jej trwania. Starosta Ciechanowski Joanna Potocka-Rak wraz z Marszałkiem 
Województwa Mazowieckiego Panem Adamem Struzikiem wręczyli 
wyróżnionym statuetki w kształcie serca.  
Tytuł Zasłużonego dla Powiatu Ciechanowskiego otrzymał Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. Medal Pro Masovia za zasługi 
i całokształt działań na rzecz województwa mazowieckiego otrzymała Starosta 
Joanna Potocka-Rak, Tradycją Gali były występy młodych artystów, którzy 
prezentowali swoje muzyczne, taneczne i wokalne umiejętności.  
Na scenie towarzyszyła im Danuta Błażejczyk. W drugiej części Gali odbył się 
koncert w wykonaniu Danuty Błażejczyk i Kamila Bijosia wraz z Orkiestrą pod 
kierownictwem Mariusza Dubrawskiego. Była to okazja do promocji płyty 
wydanej przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Galę poprowadzili 
Małgorzata Milewska i Maciej Orłoś.  

 27 czerwca zainaugurowano Letnie Rozgrywki Szachowe Grand Prix, które 
co dwa tygodnie trwały przez całe wakacje. Zawodnicy konkurowali ze sobą                 
w 3 kategoriach: do lat 9, do lat 14, od lat 15. Zwycięzcy otrzymywali nagrody 
rzeczowe i puchary. Rozgrywki prowadził Marian Rutkowski.  

Lipiec 
 Pierwsza letnia potańcówka na świeżym powietrzu okazała się niezwykłym 

sukcesem. Bawiliśmy się w rytmach swingowo-jazzowych, które zapewnił nam 
zespół The Warsaw Dixielanders. Odbyła się ona 3 lipca na wyremontowanej 
do tego celu powierzchni - miejscu przy rampie PCKiSz z zadaszoną sceną.  

 5, 7 i 9 lipca odbyły się wakacyjne warsztaty. Dzieci biorące w nich udział 
korzystały z zajęć w dziedzinie :teatru, tańca śpiewu, perkusji, zumby, filmu czy 
plastyki. Większość z nich działa się na świeżym powietrzu.  

 9 lipca na naszej scenie w Kawiarni Artystycznej odbyła się Letnia Scena 
Muzyczna. Wystąpił znany już ciechanowskiej publiczności zespół Maciej 
Komorowski Band w składzie: Maciej Komorowski – gitara wokal, Arek 
Otłowski – bas, Adam Bochenek – perkusja. Letnia Scena Muzyczna 
przyciągnęła wielu fanów bluesowo-rockowej muzyki. 

  16 lipca wystąpił zespół „GrandFathers”. Muzycy zagrali w składzie: 
Waldemar Szwejkowski – lider zespołu, perkusja, Krzysztof Anusiewicz – 
wokal, gitara, Wiesław Szczechowicz – gitara, Andrzej Nawotczyński – gitara, 
Wiesław Koziatek – bas, Daniel Sienkiewicz – harmonijka.  

 17 lipca bawiliśmy się przy gorących kubańskich rytmach. Byłą to kolejna 
potańcówka na świeżym powietrzu, na której zabawę prowadził duet 
AloCubano – Raydel&Natalia. Muzykę oraz kolorowe drinki zapewnił na 
Kubańczycy mieszkający w Polsce .  

 18 lipca przed PCKiSz było bardzo wesoło i kolorowo. Całe rodziny bawiły się 
podczas Dnia Baniek Mydlanych i Festiwalu Kolorów. Była to świetna 
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impreza dla małych i dużych. Do tego stoiska ze słodkimi przekąskami                                
i dmuchańce.  

 23 lipca upłynął w lirycznej i nastrojowej atmosferze, w którą wprowadził 
naszych gości Jakub Jeskie. Młody wokalista zachwycił zgromadzoną 
publiczność, swoją wrażliwością i talentem. Kuba jest również aktorem Teatru 
„Klaps”.  

 30 lipca na schodach PCKiSz w ramach Letniej Sceny Muzycznej wystąpiła 
ciechanowska grupa rockowa SUCZYSTY.  

 Nasz pierwszy event z muzyką elektroniczną – KONTRAST odbył się 31 lipca. 
Impreza skierowana była do młodego pokolenia, słuchającego techno. Zagrali: 
Sienn, Taka, Two Faces. Oczywiście miejscem spotkania była nasza rampa.  

Sierpień 
 2, 4, 6 sierpnia w PCKiSz odbyły się kolejne wakacyjne warsztaty. Dzieci brały 

udział w zajęciach z gitary, perkusji, tańca, plastyki śpiewu, teatru, techniki 
estradowej, czytania bajek, a także miały możliwość obejrzenia filmu w Małym 
Kinie „Łydynia”.  

 6 sierpnia przybyła duża grupa fanów muzyki szantowej i żeglarskiej. To 
wszystko za sprawą zespołu Załoga Szklanego Jasia. Były chóralne śpiewy                
i wspólny taniec żeglarski.  

 San Remo nad Łydynią zorganizowane 14 sierpnia to HIT wszechczasów. 
Był to wyjątkowy dzień i wieczór. Mogliśmy poczuć prawdziwy klimat Włoch. 
Cała przestrzeń wokół PCKiSz zamieniła się we włoskie miasteczko, gdzie 
znalazły się przystanki – Wenecja, Koloseum czy Krzywa Wieża w Pizie, włoska 
kuchnia, warsztaty plastyczne, zabawy, konkursy oraz atrakcje dla dzieci.  
Na pamiątkę można było zabrać ze sobą magnez lub breloczek Największym 
zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki ogórkiem CABRIO, w których wzięło 
udział prawie 600 mieszkańców. W ramach imprezy odbył się Konkurs Piosenki 
Włoskiej, w którym Grand Prix zdobyli Natasza i Norbert Pepłowscy.  
Wieczorem publiczność bawiła się podczas koncertu naszych gwiazd Stefano 
Terrazzino z zespołem oraz Haliny Benedyk i Marco Antonelliego. We 
wspaniały klimat wprowadzili nas również prowadzący – Piotr Gąsowski i Edyta 
Kolak. W imprezie wzięło udział ok. 2 tys. mieszkańców. 

 20 sierpnia w ramach kolejnej Letniej Sceny Muzycznej mieliśmy okazję 
wysłuchać koncertu Damiana Lange. Wokalista stworzył niezwykły klimat, 
który udzielił się zebranej publiczności. Artystę mieliśmy okazję poznać bliżej 
dzięki wywiadowi w ramach projektu “Aleją gwiazd z Powiatu 
Ciechanowskiego”.  

 27 sierpnia w Kawiarni Artystycznej bawiliśmy się w rytmach DISCO DANCE. 
Taneczną muzykę zapewniły nam Zespół WooW oraz Grupa Active.  

 To był ostatnia potańcówka w ramach wakacji.  
 Swoje 10 – lecie świętował 28 sierpnia zespół Żywioły ART. Muzycy zagrali                

w składzie: Anna Rzeczkowska, Julia Zajkowska, Natalia Jakubowska – wokal, 
Piotr Rzeczkowski – gitara akustyczna, Olaf Rzeczkowski – drums/perc, Jan 
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Lipski – gitara elektryczna, Andrzej Górski – gitara basowa. Gościnnie na basie 
wystąpili również Łukasz Milewski oraz Jan Gajewski.  

 Na zakończenie wakacji, 30 sierpnia wystąpił aktor i piosenkarz – Paweł 
Domagała. Artysta wystąpił wraz z zespołem. Zachwycona publiczność nie 
chciała wypuścić artysty ze sceny. Po koncercie można było nabyć płyty oraz 
gadżety związane z twórczością artysty.  

Wrzesień 
 4 września czytaliśmy po raz 10. podczas kolejnej odsłony “Narodowego 

Czytania”. Ludzie kultury, bibliotekarze, artyści i młodzież czytali fragmenty 
“Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Wydarzenie zostało wspólnie 
zorganizowane z Powiatową Biblioteką Publiczną w Ciechanowie oraz Miejską 
Biblioteką Publiczną w Ciechanowie.  

 6 września, po otwarciu plenerowej wystawy fotografii autorstwa dr. Jana Marii 
Jackowskiego odbył się koncert słowno-muzyczny “Polskę mam w sercu”. 
Myśli i rozważania kardynała Stefana Wyszyńskiego recytował Jerzy Zelnik               
z kwartetem smyczkowy.  

 12 września odbyła się premiera dwóch spektakli muzyczno – tanecznych: 
“Reality Check”, “High School Musical”, w wykonaniu Zespołu Tanecznego 
“Noise” Pauliny Mączyńskiej.  

 13 września w Galerii im. B. Biegasa odbyło się spotkanie z Robertem 
Ostaszewskim, autorem książki “Zginę bez ciebie”. Wydarzenie 
współorganizowane było z Radiem 7 – Północne Mazowsze                                                   
i Działdowszczyzna.  

 20 września w Sali widowiskowej zebrana publiczność wysłuchała kolejnego 
koncertu “Swing Club na Mazowszu”. “Chopin na strunach” to właśnie ten 
projekt muzyczny zaprezentowało trzech wspaniałych muzyków: Maciej 
Strzelczyk – skrzypce, Romuald Erenc – gitara klasyczna oraz Piotr Rodowicz 
– kontrabas. 

 26 września w Hali Sportowej przy ul. Kraszewskiego odbyła się impreza 
charytatywna “Gramy dla Mii”. Na scenie wystąpili Zespół KOP, Weronika 
Goździewska, Hubert Lubecki, Jakub Jeskie, Marta Skibińska, Aleksandra 
Kołecka, Zespół Taneczny “NOISE”, QUINTET z GOK w Opinogórze. Całość 
poprowadził Wojtek Garliński . PCKiSz było współorganizatorem wydarzenia.  

 27 września gościliśmy niezwykłą kobietę- Agnieszkę Perepeczko, aktorkę, 
pisarkę, osobę o niewyczerpanych pokładach energii, młodą duchem. 
“Spotkanie z kulturą” poprowadziła Danuta Błażejczyk, a muzycznie 
wydarzenie uświetnił młody wokalista Jakub Jeskie. Na zakończenie była też 
chwila na krótką rozmowę z artystką.  

 29 września w PCKiSz miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – XXII Edycja 
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Podczas Gali Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wręczył nagrody ludziom 
pracującym na rzecz mazowieckiej społeczności, kultury czy sztuki.  



167 
 

Wśród laureatów tej wspaniałej nagrody znalazł się Ludowy Zespół 
Artystyczny “Ciechanów”. Imprezę uświetnił zespół TRE VOCI,                                              
a poprowadził Tomasz Kammel. Było to dla nas niezwykłe wyróżnienie gościć 
w swoich progach wszystkich laureatów i być częścią tego wydarzenia.  

Październik 
 10 października odbył się koncert promocyjny płyty “Ostatnie piwo” zespołu 

Why Ducky?, wydanej dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego 
w Ciechanowie. Organizatorem wydarzenia prócz PCKISZ , było PSYCHOART. 
13 października w Galerii Bolesława Biegasa po krótkiej przerwie odbyło się 
spotkanie młodych pisarzy z poetką Ewą Stangrodzką – Kozłowską. Mamy 
nadzieję, że Jej porady literackie zaowocują prezentacją dzieł młodych 
talentów.  

 17 października odbył się trzeci koncert w ramach Swing Club na Mazowszu. 
Tym razem gościliśmy wspaniałych muzyków z kwintetu New Bone                      
z koncertem “Longing”. Muzycy wystąpili w składzie: Tomasz Kudyk – trąbka, 
flugelhorn, Bartłomiej Prucnal – saksofon altowy, Dominik Wania – fortepian, 
Piotr Narajowski – kontrabas, Patryk Dobosz – perkusja.  

 Przez trzy dni 15-17 października w siedzibie PCKiSz odbywały się wyjątkowe 
warsztaty „Z potrzasku dostępności” do przyjemności włączania czyli:                              
o dostępności dla dyrektorów instytucji kultury”. W roku 2021 byliśmy partnerem 
projektu „Kultura włączania”, realizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury, 
którego ideą jest identyfikowanie potrzeb oraz inicjowanie i wzmocnienie 
współpracy podmiotów kultury jednostek samorządowych, na polu edukacji 
włączającej oraz zmiana społecznego modelu postrzegania 
niepełnosprawności oraz podniesienie kompetencji kadr z terenu Mazowsza               
w tym zakresie.  

 24 października zabraliśmy wszystkich w podróż po Układzie Słonecznym. To 
wszystko za sprawą przedstawienia “Kosmoprzygoda”, w wykonaniu Teatru 
Duże Dzieci. Familijny Teatr dla Rodziny cieszy się dużym zainteresowaniem.  

 25 października gościliśmy Zespół Pieśni i Tańca “Warszawianka”. Zespół 
dał nam godzinny występ pełen tańca, śpiewu i muzyki. Wszystko było 
dopracowane w najdrobniejszym szczególe.  

 27 października zainaugurowaliśmy rok akademicki w naszym Powiatowym 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Na inauguracji obecny był Pan Rektor dr 
Grzegorz Koc i Władze Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 
Mościckiego w Ciechanowie.  
Pouczający wykład wygłosiła Pani dr n. med. Ewa Wiśniewska – Dziekan 
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych PUZ. Mieliśmy okazję zobaczyć 
efekty pierwszych zajęć – na scenie zaprezentował się chór składający się                     
z naszych studentek. Na zakończenie wystąpili muzycy z zespołu James B. & 
Friends.  

 27 października mieliśmy okazję zobaczyć wyjątkowy mecz. W ramach projektu 
“Kultura Włączania” realizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury, został 
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zorganizowany pokazowy Mecz Rugby na wózkach inwalidzkich w wykonaniu 
Warszawskiego Stowarzyszenia Rugby na Wózkach “Four Kings”. Po meczu, 
publiczność mogła spróbować swoich sił w tej dyscyplinie. Mecz odbył się w SP 
nr 4 w Ciechanowie. 

Listopad 
 2 listopada odbył się XVI Zaduszkowy Wieczór z Poezją organizowany 

wspólnie z Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich. 
Wspominaliśmy H. Tybuchowską, J. Paprocką, K. Kowalskiego oraz poetów: 
W. Gołębiewską, a szczególnie byłego dyrektora PCKiSz i Wicestarostę 
Stanisława Kęsika. Ten nostalgiczny wieczór uświetnił recital Jarosława 
Chojnackiego.  

 Drugi Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości organizowany przez Starostwo 
Powiatowe w Ciechanowie odbył się 4 listopada. Docenieni zostali 
Przedsiębiorcy z Powiatu Ciechanowskiego. Galę poprowadzili M. Milewska                   
i Artur Andrus, a całość uświetnił występ Haliny Frąckowiak.  

 Na naszej scenie 8 listopada wystąpił Andrzej Piaseczny. Wokalista zaśpiewał 
swoje największe hity. Publiczność została oczarowana muzyką, światłem,                   
a przede wszystkim śpiewem artysty.  

 9 listopada mogliśmy podziwiać „Jezioro łabędzie”, w wykonaniu Lwowskiego 
Teatru Narodowego. Piękne kostiumy, utalentowani soliści, muzyka przeniosły 
nas w inny świat.  

 11 listopada wyjątkowo uczciliśmy Święto Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Najdłuższy Polonez w wykonaniu mieszkańców pow. 
ciechanowskiego wyruszył spod siedziby Starostwa Powiatowego                                    
w Ciechanowie ulicą Warszawską do PCKiSz i już na stałe zostaje wpisany                  
w kalendarz naszych wydarzeń. Tanecznym krokiem, z flagami i uśmiechem na 
twarzach można świętować, jednocześnie tworząc naszą małą, lokalną 
wspólnotę.  
W sali widowiskowej odbył się wspaniały koncert patriotyczny, w którym udział 
wzięli: Jakub Jeskie, LZA Ciechanów, Ludowe Ognisko Taneczne “Iskierka”,  
Zespół Taneczny “Noise”, wokalistki z STO, Paulina Borden, Ania i Basia 
Smolińskie, WgCiechBand. Koncert poprowadziła Barbara Kolak  
Na wszystkich zmarzniętych podczas marszu czekała też gorąca grochówka.  

 13 listopada w Kawiarni Artystycznej odbyła się upragniona dyskoteka z DJ.  
 17 listopada świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Studenta. Starosta 

Ciechanowski - Joanna Potocka-Rak wraz z władzami uczelni doceniła 
najlepszych studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 
Mościckiego w Ciechanowie. Na wszystkich czekała również filmowa 
niespodzianka.  

 18 listopada w ramach projektu "Kultura włączania" odbył się specjalny pokaz 
filmu "Zimna wojna" z audiodeskrypcją oraz z tłumaczem języka migowego. 
Uczniowie szkół średnich dzięki opaskom na oczy oraz stoperom mogli 
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doświadczyć tego jak osoby niewidome i głuchonieme uczestniczą w seansach 
filmowych.  

 PCKiSz zamieniło się w Hollywood. 20 listopada świętowaliśmy cudowny 
Jubileusz 55 – lecia Kina Łydynia. Moc przeżyć wzruszeń filmowej muzyki                       
i żywiołowego tańca. Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa 
Mazowieckiego Mazowsze oraz Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. To 
wszystko dzięki młodym i niezwykle utalentowanym artystom.  
Były nagrody “Łydynia Movies Awards”, rozstrzygnięcie konkursu filmowego, 
a także luksus, sława, pieniądze, piękne stroje.Scenariusz i reżyseria koncertu 
-Agnieszka Grzejda, Kierownik sceny-Małgorzata Dzilińska. Wystąpili: Edyta 
Szwejkowska, Daria Piotrowska, Małgorzata Dzilińska, Adrianna Betlińska, Trio 
z GOK w Opinogórze Górnej, Filip Czyżykowski, Piotr Lusawa, Marta Skibińska, 
Jakub Jeskie, Alicja Stypik, Łukasz Tatarek, Agnieszka Grzejda, Tancerze                      
z Formacji Artystycznej FreakShow. Przygotowanie artystów: Małgorzata 
Dzilińska, Robert Bartołd, Łukasz Juszkiewicz oraz Agnieszka Grzejda. 
Jubileuszowy Koncert poprowadził Marcin Pilitowski.  

 22 listopada odbył się wspaniały koncert “Nie żałuję” w wykonaniu Edyty 
Szewczyk. Przez godzinę ze sceny dobiegały cudowne jazzujące dźwięki do 
mniej lub bardziej znanych tekstów Agnieszki Osieckiej. Edycie towarzyszył 
zespół w składzie: Grzegorz Fiedorowicz – instrumenty klawiszowe, Maciej 
Komar – gitara basowa, Dariusz Zarzycki – saksofon, Szymon Gwóźdź – 
trąbka, Jarosław Gaś – perkusja.  

 27 listopada odbył się już 39. Blues na Dołku Jak zwykle sala wypełniła się 
miłośnikami muzyki bluesowej. Hasło tegorocznych spotkań “Tribute to…” 
Wspominaliśmy naszych przyjaciół, którzy odeszli w tym roku. Na scenie 
zaprezentowali się: ATLE BLUES BAND, DEMOBIL BLUES, MACIEJ 
KOMOROWSKI BAND oraz GARY MOORE TRIBUTE BAND.  

Grudzień 

 W dniach 3-5 grudnia po raz drugi w Powiat Ciechanowski wyruszył „Zaprzęg 
św. Mikołaja”, który odwiedził razem 21 miejscowości, pokonując łącznie prawie 
300 km. Radość i uśmiech setek najmłodszych mieszkańców wynagrodził 
jednak wszystkie trudy. W piątek zawitał do ciechanowskich szkół i przedszkoli, 
a także gminy Glinojeck. W sobotę św. Mikołaja i jego pomocników można było 
spotkać w gminach Ciechanów, Gołymin-Ośrodek, Ojrzeń i Sońsk, a w niedzielę 
spotkał się z najmłodszymi z gmin Opinogóra Górna, Grudusk oraz Regimin. 
Atrakcją dla najmłodszych nie było spotkanie tylko ze św. Mikołajem, 
Mikołajową oraz omocnikami.  

 W Mikołajki nie mogło zabraknąć przed PCKiSz św. Mikołaja. 6 grudnia 
zorganizowany „Przystanek św. Mikołaja” to czas spotkania nie tylko z nim, 
ale jego pomocnikami. Każdy kto nas odwiedzić mógł liczyć na słodki upominek, 
zdjęcie w saniach, a przede wszystkim na radość i uśmiech.  

 10 grudnia odbył się Koncert “Onlinowo na Ludowo”. Danuta Błażejczyk 
wraz z zespołem oraz LZA „Ciechanów” wystąpili we wspólnym projekcie. Była 



170 
 

to również niezwykła okazja do złożenia podziękowań Panu Jerzemu 
Szpojankowskiemu za wieloletnią pracę. Jako Kierownik Muzyczny przyczynił 
się do rozwoju artystycznego Zespołu.  

 Przystanek Święta – to dwa dni (11-12 grudnia) podczas, których przy 
Starostwie Powiatowym w Ciechanowie odbywały się konkury, koncerty. Był też 
oczywiście prawdziwy św. Mikołaj.  
Swoje stoisko miała również Kawiarnia Artystyczna PCKiSz. Hitem okazało się 
nasze grzane wino i gorąca czekolada. Na scenie zaprezentował się również 
nasz zespół WGCiechBand ze świątecznym repertuarem.  
Koncertowała także Edyta Szewczyk i inni młodzi artyści. Można było 
skosztować pierogów i kwaśnicy, a także zakupić regionalne produkty na święta 
jak pieczywo, miody, sery i rękodzieło.  
Na najmłodszych czekały niespodzianki, a uzdolnieni wokalnie wzięli udział                   
w Konkursie Kolędowym.  

 12 grudnia odbył się spektakl “To już święta”, który wprowadził nas w niezwykły 
świąteczny nastrój. Widowisko Teatru “Klapsik” oraz Zespołu Tanecznego 
„Noise”, w którym wystąpiło ok. 100 młodych artystów. Przedstawienie 
przygotowały Edyta Bojkowska-Kolak i Paulina Mączyńska.  

 15 grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży do 
lat 18. Organizatorami Turnieju byli: Pan Marian Rutkowski prowadzący Sekcję 
Szachową TKKF w Ciechanowie oraz PCKiSz. Uczestnicy zmierzyli się 
intelektualnie, grając o Grand Prix.  

 19 grudnia Zaprzęg św. Mikołaja gościł w Raciążu na zaproszenie Urzędu 
Miejskiego oraz Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Tego dnia 
Mikołaj razem ze swoimi pomocnikami rozdawał na ulicach miasta słodkie 
zaproszenia na lokalną VIII Wigilię Miejską.  

Rok 2021 zakończyliśmy wspaniałym koncertem “Johann Strauss Show”. Była to 
muzyczna podróż do baśniowej krainy walca, którą zapewnili nam Soliści 
Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru, Opery i Baletu na czele                          
z Royal Vienna Orkiestra. Koncert podzielony był na dwie części. Pierwsza została 
zakończona lampką szampana i toastem z życzeniami na Nowy Rok.  
Był to zdecydowanie jeden z tych niezapomnianych wieczorów. Z tej okazji w holu 
pojawiła się okazjonalna specjalna ścianka, na której można było zrobić pamiątkowe 
zdjęcie.  

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.  Znaczenie dochodów z kina i ich wpływ 
na ofertę kulturalną oraz bieżące funkcjonowanie, szczególnie okazało się w okresie 
pandemii, kiedy to kino zostało zamknięte.  

Wpływ w okresach otwarcia miały też obostrzenia nakładające limity widzów              
w kinie 50% obłożenia Sali, czy też w grudniu 30% dla osób niezaszczepionych i tych, 
którzy odmówili okazania certyfikatu o zaszczepieniu (przy jednoczesnym zachowaniu 
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dystansu co drugie miejsce, czyli faktycznie z tej puli do sprzedaży było 15% miejsc)                
i 70% sali dla osób zaszczepionych.  

Wpływ na liczbę widzów miały również informacje o ilości zakażeń w kraju, im 
większa liczba zakażeń tym mniejsza frekwencja w kinie. Zawieszeniu uległy 
komercyjne projekcje ale też realizowane programy z zakresu edukacji filmowej oraz 
imprezy skierowane do poszczególnych grup wiekowych i zainteresowań.  
Okresy funkcjonowania kina:  

 od 1 stycznia 2021r. do 11 lutego 2021r. zamknięte pandemia  
 od 12 lutego do 19 marca 2021r. otwarte  
 od 20 marca do 20 maja 2021r. zamknięte pandemia  
 od 21 maja 2021r. otwarte  

             
     ZESTAWIENIE 2021 ROK      

Ilość tytułów     160 

Ilość tytułów w polskich/ procent filmów polskich    61  38,12% 

Ilość premier polskich     28 

Liczba seansów     1331 

Ilość seansów filmów polskich     478 

Ilość seansów filmów europejskich   455 

Ilość seansów - pozostałe kraje   398 

Ilość widzów ogółem   32.666 

Ilość widzów studyjna   2.456 

Ilość widzów Łydynia   30.210 

Ilość widzów na seansach polskich   16.054 

Ilość filmów europejskich/ procent filmów 
europejskich  

55 34,38% 

Ilość widzów na seansach europejskich   3.828 

Ilość widzów na seansach – pozostałe kraje   12.184 

Ilość filmów – pozostałe kraje/ procent  44 27,5% 

wpływy z kina (brutto)   515 546,00 

Edukacja Ilość widzów / seanso w  1.245 27 
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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  0                                               0,00  

Luty (od 12)  995  16.468,00  

  

12 , 38   

38 , 34   

2 , 26   

3 1 ,   

Udział filmów według produkcji   

filmy polskie filmy europejskie filmy  USA pozostałe (Azja, Afryka Am. Pł Australia) 

  

,30% 42   

,20% 19   

36 ,90%   

,27% 1   

Udział filmów w przychodach kina wg. produkcji   

filmy polskie filmy europejskie USA pozostałe 
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Marzec (do 19)  1.518  12.582,00  

Kwiecień  0  0,00  

Maj (od 21 maja)  501  7.498,00  

Czerwiec   2.711  48.160,00  

Lipiec   2.911  43 674,00  

Sierpień  4.018  62 770,00  

Wrzesień  4.131  70 178,00  

Październik  7.073  106 103,00  

Listopad  4.973  90 591,00  

Grudzień  3.835  57 522,00  

 Liczba widzów i wpływy kina Łydynia w latach 2018-2021   

2018 

2019 

2020 

2021 

 0 5000001000000 15000002000000 

widzowiewpływy 

 75012      

1452131  
   123502

1 
   

 88190  

    

29606  

459105  

515546  

 

  

32666  
 

  
  
Odbudowa widowni 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. W 2020r. 
nowych tytułów filmowych wprowadzonych na rynek było tylko 14. Natomiast w roku 2021 
premier „dużych tytułów” było 29. Dystrybutorzy polskich filmów mimo obostrzeń wprowadzali  
polskie tytuły filmowe szczególnie  w okresie wrzesień-grudzień 2021.   
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  W roku 2021 Kino „Łydynia” obchodziło 55-lecie swego istnienia. Obchody 
przypadały na dzień 22 lipca (dzień otwarcia kina) zostały ze względu na pandemię 
zrealizowane 20 listopada. W ramach obchodów odbyła się Gala Jubileuszowa 
podczas, której wręczono „Ciechanowskie Oscary” i przypomniano historię kina. Krótki 
spot prezentujący dzieje kina „Łydynia” wyświetlano do końca roku przed wszystkimi 
seansami, do spotu dołączono również nagrodzony film promujący chodzenie do kina 
(w ramach konkursu filmowego). Natomiast 21 listopada kino bezpłatnie prezentowało 
film „Na noże”.  
 W roku 2021 kino otrzymało pięć grantów finansowych:  

• z Sieci Kin Studyjnych w ramach dopłat do seansów studyjnych – 4.000 zł  
• z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach projektu „promocja Filmu 

Polskiego – 180.000 zł  
• z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach projektu „Filmowe Inicjatywy 

Lokalne – działalność DKF – 5.000 zł  
• z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach projektu „Modernizacja Kin” –               

100.000 zł  
• z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach projektu ”Cyfryzacja Kin”- 

101.000 zł  
• z dwóch ostatnich grantów PCKiSz zrezygnowało, ze względów 

ekonomicznych  i zbliżającej się rozbudowy placówki.   
•  

 Kino Łydynia realizuje następujące programy i cykle filmowe:  
 
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej  - odbywały się tylko w I kwartale, późniejsze 
terminy zostały odwołane ze względu na pandemię. Powrót do edukacji filmowej  
zaczął się z nowym rokiem szkolnym i był realizowany w IV kwartale. Projekt skałda 
się z  projekcji kinowych dla uczniów, realizowanych w ramach cykli tematycznych, 
dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedzała 
prelekcja multimedilna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym 
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filmie. Cały program jest zgodny z podstawą programową MEN. Odbyły się projekcjje 
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. Natomiast od października do 
grudnia odbyły się wszystkie planowane lekcje filmowe (18-22 października) 6 
projekcji, (22-26 listopada) – 7 projekcji oraz (7-20 grudnia)- 7 projekcji.  
Maratony:  
W dniu 11 czerwca odbyła się Maraton Filmów Grozy, w ramach której pokazaliśmy 
wszystkie trzy części filmu „Obecność”.  Pokaz był dedykowany do młodzieży i ściągnął 
dużą grupę fanów horrorów (67 osób).    
Następna „Noc grozy”  odbyła się 31 lipca w ramach której pokazaliśmy dwa filmy 
„Brahms.The Boy” i „Come play” – 127 widzów. Ostatni, trzeci maraton odbył się 30 
października i w ramach niego pokazaliśmy „Az do śmierci”, „Prodigy. Opetany”, 
„Candyman”. Ten maraton zgromadził 141 widzów.   
18 czerwca w ramach kina na leżakach odbył się pokaz filmu niemego z muzyką na 
żywo „Bestia” z 1919 r. z Polą Negri w rolą głównej. Tak jak w epoce kina niemego 
dźwięk zapewniła „Orkiestra Ludwika Starskiego”. Seans był bezpłatny i ściągnął 
kilkadziesiąt osób.  
Cykl „Seans z gwiazdką” 
Pokazy w ramach tego cyklu odbywają się raz w kwartale. Ich ideą jest spotkanie                           
z bohaterką/em pokazywanego filmu. Rozmowę z nim prowadzi zawsze Łukasz  
Maciejewski.   
W czerwcu (24) odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie, na które przybyła  Eliza 
Rycembel (aktorka) i Łukasz Maciejewski (krytyk filmowy, wykładowca w szkole 
filmowej w Łodzi) Po spotkaniu odbyła się projekcja filmu „Boże Ciało”, w którym                     
E. Rycembel grała główną rolę kobiecą.  
W październiku (12) gościem był Łukasz Simlata bohater  filmu „Furioza” a 2 grudnia 
odbyło się spotkanie z Małgorzatą Kożuchowską i pokaz filmu „To musi być  miłość ”.  
  
W Małym Kinie realizowane były następujące cykle i wydarzenia filmowe:  
  
Rodzina w kinie – jeden raz w miesiącu w sobotę - projekcje filmów dla 
najmłodszych połączone z warsztatami plastycznymi i tanecznymi tematycznie 
powiązanymi z obejrzanym filmem. W tym roku odbywały się tylko w okresie wrzesień 
– grudzień.  
  

Data  Tytuł filmu  Zajęcia towarzyszące  

17.09  Czarny młyn  Warsztaty plastyczne  

10.10  Rodzinka rządzi  Warsztaty taneczne  

14.11  Pszczólka maja. Mały, wielki skarb  Warsztaty taneczne  

11.12  Gwiazdka Klary Muuu  Warsztaty plastyczne  

  
Seans przyjazny sensorycznie - raz w miesiącu (niedziela) - cykl realizowany wraz 
z Fundacją Pomoc Autyzm dedykowany był widzom, którzy z powodu swoich trudności 
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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. W 2021 roku odbyło się 8 pokazów, głównie w drugiej połowie 
roku. W pierwszym półroczu nie odbywały się ze względu na obostrzenia związane                
z pandemią.  
  

Data  Tytuł filmu  

21.02  Wiking Tappi cz. I  

7.06  Mój przyjaciel wamipr  

21.07  Elfinki  

15.08  Wyrolowani  

24.09  Auta 2  

9.10  Wilczy gang  

14.11  Rodzinka rządzi  

12.12  Gwiazdka Klary Muuu  

  

Festiwale i retrospektywy  

• Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci - wrzesień  (4 filmy polskie)   
• Grand Off Festiwal - lipiec   
• Pokaz Filmów Krótkometrażowych Szorty - czerwiec   
• Polski film krótkometrażowy pokazy debiutów reżyserskich z PWSTiF w Łodzi 

– sierpień  (pokaz 3 filmów)   
  

Festiwal Filmów Krótkometrażowych SHORTFILM 

- luty pokaz filmów krótkometrażowych - dokumentalnych, fabularnych i animowanych  

  prezentujących kino całego świata.  

Retrospektywa Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFFIFEST w dniu 11 
marca 2021 r połączona z prelekcją którą wygłosił  Jarosław Jarry Jaworski dyrektor 
Festiwalu (37 widzów).  
Cykle filmowe we współpracy z Siecią Kin Studyjnych w pierwszym półroczu nie odbyły 
się ze względu na brak dofinansowania i nieogłoszeniu przez SKS programów dla cykli 
filmowych.   
Bajkowy Dzień Dziecka w kinie  odbył się w Kinie Łydynia 31 maj i 1 czerwca, w tych 
dniach odbyło się :  
9 projekcji dla dzieci w ramach których zaprezentowano dwa filmy:  

• „Balerina”   
• „Krudowie  Nowa era”  
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 Dzięki firmie reklamowej KinAds, z którą współpracujemy w zakresie reklamy w kinie 
przed filmami, dzieci uczestniczące w tych dniach w seansach otrzymały słodkie 
upominki.  
W ramach realizacji zaplanowanych cykli dedykowanych określonym grupom 
zaprezentowano:  
Kino z dokumentem 

• 27 luty – film „Ściana cieni”  
• 21 czerwca – film „Po złoto. Historia Władysława Kozakiewicza”  
• 22 lipca – film „Reset”  
• 25 sierpnia – film „Creation stories”  
• 21 września -  film „A-HA”  
• 17 października – film „Polański, Horowitz, Hometown”  
• 21 listopada – film „ Wyspa Bergmana”  

 Kino seniora 
W ramach cyklu zaprezentowaliśmy następujące filmy, w 
pokazach brali udział głównie słuchacze Powiatowego 
Uniwersytetu III Wieku. Wszystkie poakzy w ramach cyklu 
były bezpłatne.  

• 27 luty         – „Zieja”   
• 21 czerwca – „Pamiątki Claire Darling”   
• 12 sierpnia – „Poznajmy się jeszcze raz”  
• 20 września – „Wyszyńskie – zemsta czy przebaczenie”  
• 30 listopada – „Moje wspaniałe życie”  

Kino na obcasach  
W lutym (28) w ramach „Kina na Obcasach” pokazaliśmy film „1800 gramów”                          
Od czerwca ponownie wróciliśmy do cyklu filmów dla kobiet „Kino na obcasach”                
z filmem dedykowanym kobietom. W czerwcu (24) odbyło się  spotkanie z Elizą 
Rycembel (aktorka) i Łukaszem Maciejewskim (krytyk filmowy, wykładowca w szkole 
filmowej w Łodzi) Po spotkaniu odbyła się projekcja filmu „Boże Ciało”, w którym E. 
Rycembel grała główną rolę kobiecą. W drugim półroczu 2021 r zaprezentowano                     
w ramach cyklu następujące tytuły filmowe: 10 lipca – „Usłane różami”; 12 sierpnia 
„Sweet”; 28 września „Annette”; 13 października „Fantazje”; 23 listopada „Spencer”                 
i 18 grudnia „Biały potok”.  Przed seansami w ramach cyklu odbywa się  spotkanie                   
z kosmetyczką, fryzjerką wizażystką itp.. Podczas seansu losowane są nagrody                      
w ramach zabawy „Szczęśliwy fotel” a nagrodami są kosmetyki fundowane przez firmę 
KinAds z Warszawy.  
W Małym Kinie w marcu była planowana (23) retransmisja opery  „Romeo i Julia)                   
z Metropolitan Opera z Nowego Jorku, lecz ze względu na ponowne zamknięcie kin 
została odwołana. Natomiast w drugim półroczu  zaprezentowano dwie retransmisje 
baletu z Teatru Bolszoj z Moskwy:  

• 16 lipca – Bajdera  
• 18 grudnia - Dziadek do orzechów  
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Kinoferie w kinie – nie odbyły się ze względu, że ich termin (4-17 stycznia 2021) 
przypadł w okresie zamknięcia kin. Natomiast w okresie wakacji wprowadzono tanie 
seanse filmowe dla dzieci w ramach projektu „Wakacyjne Kino Dzieci”.  
Zaprezentowano cztery tytuły filmowe, które nie tylko miały za zadanie bawić ale 
również edukować:  

• 14-18 lipca – Podróż księcia  
• 28 – 31 lipca – Fritzi – przyjaźń bez granic   
• 11-15 sierpnia – Ella, Bella, Bingo  
• 25-29 sierpnia – Kraina smoków  

Kino na leżakach 
W 2021r. wprowadziliśmy projekcje bezpłatne w ramach cyklu “Kino na leżakach” 
odbyły się w sumie 8 projekcji:   

• 21 maja - Futro z misia  
• 26 maja - Dzień Matki (projekcja z okazji Święta Mamy)  
• 28 maja – Na noże  
• 18 czerwca – Bestia połączony z muzyką na żywo w wykonaniu Orkiestry  

                      Ludwika Starskiego  
• 10 lipca – Moje wielkie greckie wesele 2  
• 24 lipca – Alibi.com  
• 7 sierpnia – Bodyguard. Zawodowiec  
• 20 sierpnia – Raz się żyje  
• 1 września – Kronika z oblężonego miasta  

 W ramach współpracy w 2021 roku zrealizowano następujące zadania:   
• 11 listopada – “Święto Kina Polskiego” i pokaz przedpremierowy filmu 

“Chrzciny” współpraca z Siecią Kin Studyjnych; 
• 14 listopada  – “Europejski dzień Kina Artystycznego” i pokaz przedpremierowy                              

filmu “Wszystko zostaje w rodzinie”; współpraca z European  Arthouse Cinema 
Day w Paryżu;   

• 18 listopada – projekt “Kultura włączania” i pokaz filmu “Zimna wojna”             
współpraca z Narodowym Centrum Kultury.  

 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 
rozdawaliśmy słodycze przekazane przez KinAds dzieciom w ramach obchodów 
Dnia dziecka (31.05 I 1.06) oraz Mikołajek (6.12) oraz wszystkim widzom przy 
projekcjach 14 lutego z okazji “Walentynek”.  

W ramach kina ŁYDYNIA działa Dyskusyjny Klub Filmowy, który skupia 26 
osób. Projekcje w ramach DKF odbywają się jeden raz w miesiącu i połączone są                       
z prelekcjami i dyskusją. W 2021 roku na działalność DKF PCKiSZ otrzymał 5.000 zł.                       
z PISF – umowa została zrealizowana i rozliczona.  
W ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego "jak uważasz...""  w 2021 roku działania 
były skierowane do młodzieży i dorosłych zainteresowanych sztuką filmową, służyły 
do popularyzacji polskiego i europejskiego, współczesnego kina, a także prezentacji 
filmów debiutujących polskich reżyserów, których filmy bardzo często ciekawe, 
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poruszające wiele istotnych problemów egzystencjalnych i społecznych bywają 
pomijane  w repertuarach kin, ze względu na niską wartość  komercyjną. Celem była 
prezentacja tego typu sztuki filmowej i jej twórców odbiorcom lokalnym, pozbawionym 
możliwości kontaktu z kinem artystycznym i niszowym. Seanse DKF, odbywały się  raz 
w miesiącu, towarzyszyły im prelekcje prowadzone przez filmoznawcę i dziennikarza 
Marka Żbikowskiego.   
W ramach działalności pokazano następujące obrazy filmowe:   

• styczeń : kino nieczynne pandemia;   
• luty: kino nieczynne pandemia;   
• 4 marzec: „Ułaskawienie” (Polska);   
• kwiecień : kino nieczynne pandemia;   
• 29 maj: kino nieczynne pandemia do 20.05; "Bestia"(Niemcy 1919) prelekcja i 

muzyka Tomala Piotr;   
• 14 czerwiec: „Każdy ma swoje lato” (Włochy);  
• 17 lipiec: „Ostatnia rodzina” (Polska);   
• 11 sierpień : „Szarlatan” (Czechy);   
• 27 wrzesień : DNA (Francja);   
• 20 październik: „Aida” (Francja);    
• 9 listopad: „Nowy porządek” (Francja);  
• 15 grudzień : "Poufne lekcje perskiego"(Niemcy/Rosja).   

   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. Za emisję reklam firma KinAds zapłaciła w 2021 roku kwotę: 
12.287,91 zł. 
Przy kinie Łydynia działa Kawiarenka Cafe „Iluzjon ” 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, pop corn, prażone orzeszki 
itp. Kawiarenka kinowa  Cafe „Iluzjon ”  jest czynna codziennie, oprócz poniedziałków, 
w godzinach pracy kina (13.00-21.00). Obrót w kawiarence w 2021 r. wyniósł 
177.577,41zł.    

 ZESTAWIENIE MIESIĘCZNE  

MIESIĄC  PRZYCHÓD  

Styczeń  2.933,00  

Luty  2.697,00  

Marzec (od 1 do 13)  1.565,84  

Kwiecień  296,30  

Maj  907,50  

Czerwiec (od 6 do 30)  16.409,27  

Lipiec  18.704,80  

Sierpień  25.964,40  
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Wrzesień  29.794,20  

Październik  29.530,20  

Listopad  26.813,00  

Grudzień  21.961,90  

Razem  177.577,41  

  
Dla porównania w 2020 r wpływy z Kawiarenki Iluzjon wyniosły 97.127,65 zł a 2019 r. 
251.116,40 zł  

   
 
Zmiany w Infrastrukturze w Powiatowym centrum Kultury i sztuki im. Mari Konopnickiej 
w Ciechanowie 
W 2021 roku kontynuowano prace remontowe , aby dostosować  infrastrukturę do 
potrzeb mieszkańców oraz pracowników. W związku z tym, zostały wyremontowane    
i doposażone  następujące pomieszczenia:  
Kawiarnia artystyczna:  

• Malowanie  
• Wymiana Baru  
• Nowa podłoga - panele  
• W miejsce pustej niewykorzystanej dotychczas przestrzeni zabudowane 

zostały podwyższenia na którym powstały loże, które zostały oddzielone 
przepierzeniami, całość   wprowadza klimatyczny nastrój .                            

• Powstała salka VIP w której odbywać  się  mogą imprezy okolicznościowe 
takie jak urodziny dla dzieci z możliwością zwiedzania kina oraz animacji .  

Kawiarnia Iluzjon:  

• Malowanie oraz  wymiana mebli dostosowana do kolorystyki sali 
widowiskowej   

  

251116,4   

97127,65   

177577,41   
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Część administracyjna  

• Malowanie  klatki schodowej od strony sceny ,    

• Malowanie , wymiana mebli oraz cyklinowanie podłogi   

• Sekretariat,  
• Gabinet Dyrektora oraz Zastępcy ,  
• Pokój Kierownika Działu Kina. 

 
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 
trzy 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 2018 r. 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. 
          Trzecia nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Warszawskiej 54. Na potrzeby 
Biblioteki lokal ten przekazany został przez Powiat Ciechanowski umową użyczenia z dnia 7 
grudnia 2021 r na okres do 6 grudnia 2022 r. Powierzchnia wszystkich użyczonych 
pomieszczeń wynosi 898 m kw. i będą one przeznaczone na działalność wypożyczalni. 
 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, 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) 
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) 
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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 2021 roku Biblioteka przeznaczyła ze środków własnych 37 787,99 zł, wysokość 
dotacji celowej Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego wyniósł 18 846,00 zł, w tym 
450,00 zł dostęp do e-booków na platformie LEGIMI. 
 W roku 2021 zakupiono ogółem 2 042 woluminów książek za kwotę 51 794,04 
zł, w tym ze środków własnych zakupiono 1 280 książek za kwotę 33 005,51 zł,                           
z dotacji 592 książki za kwotę 16 446,53 zł. Za pozostałą kwotę zakupiono audiobooki 
(220 szt. za 4 031,95 zł.), kody LEGIMI (210 szt. za 3 150,00 zł.) oraz zbiory specjalne. 
 Księgozbiór uzupełniany jest darami otrzymywanymi od czytelników, 
wydawnictw, autorów i instytucji. W 2021 roku podarowano Bibliotece 170 
egzemplarzy książek o wartości 2 342,00zł. Do zbiorów bibliotecznych zaliczane są 
również różnego rodzaju wydawnictwa periodyczne. W Bibliotece są to głównie 
czasopisma. Biblioteka w 2021 r. prenumerowała 31 tytułów czasopism za kwotę 
7 792,00 zł. 
 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                       
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i udostępniana jest na stronie internetowej Biblioteki. Katalog centralny liczy obecnie 
72 862 opisów książek oraz 2 156 opisów audio 
 Następnym statutowym zadaniem Biblioteki jest udostępnianie zbiorów. Na 
koniec grudnia 2021 roku zarejestrowano ogółem 2566 czytelników, którym 
wypożyczono do domu ogółem 51 376 jednostek zbiorów, w tym: 50 067 wol. książek, 
23 czasopism oprawnych, 556 czasopism nieoprawnych, 709 audiobooków, 4 
jednostek zbiorów specjalnych i 17 dokumentów elektronicznych. Korzystającym ze 
zbiorów na miejscu czytelnikom udostępniono ogółem 4 109 jednostek zbiorów, w tym; 
1 788 wol. książek i 182 czasopism oprawnych, 2 064 czasopism nieoprawnych i 255 
dokumentów życia społecznego. 
 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 77 135 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 63 
instruktaże drogą emaliową i telefoniczną. Przeprowadzono 3 szkolenia stacjonarne               
i 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. 
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 Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/27/201/2020 z dnia 28.12.2020 r. dotacja 
podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie im. Z. Krasińskiego 
w Ciechanowie została zaplanowana na kwotę 1.220.000,00 zł. 
Uchwałą Nr VI/39/276/2021 z dnia 27.09.2021 r. zwiększono dotację o kwotę 
15.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pracowniczych w związku                     
z odejściem pracownika na emeryturę. Dotacja po powyższej zmianie wyniosła 
1.235.000,00 zł.                                          
z działalności Sprawozdanie z działalności Kino rok  
Zadania z zakresu dróg powiatowych wykonywane są przez: 
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie 
 

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   l. 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, ochroną pasów ruchu drogowego, 
wykonywaniem zadań przewidzianych w Powiatowym Programie Zapobiegania 
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu 
Ciechanowskiego na lata 2020-2023, mających na celu wzrost poziomu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz realizacją inwestycji drogowych, remontów 
dróg oraz opracowywaniem dokumentacji projektowej.  
 Zgodnie z planem budżetowym na rok 2021 Powiatowy Zarząd Dróg                                     
w Ciechanowie posiadał środki finansowe przeznaczone na inwestycje i zadania 
remontowe  w kwocie 7 504 197,23 zł. 
Zrealizowane zostały następujące zadania: 

1) Rozbudowa DP nr 1237W Ciechanów - Opinogóra – Długołęka - Zielona na 
odcinku od m. Opinogóra do m. Długołęka o długości 4170 mb. - Gmina 
Opinogóra Górna 

Główne założenia wykonawcze : 
 poszerzenie jezdni do 6,0m, 
 wykonanie warstwy wiążącej grub. 4 cm i ścieralnej grub. 4 cm 
 wykonanie odwodnienia (rowy drogowe), 
 wykonanie obustronnych poboczy szer. 1,0m, 
 przebudowa istniejących zjazdów,  
 wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego w technologii 

grubowarstwowej. 
Wartość zadania wynosi 4 115 696,95 zł. (w tym: środki własne powiatu 1 041 349,72 
zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 724 347,23 zł, Urząd Gminy Opinogóra Górna 
350 000,00 zł). 

2) Rozbudowa DP nr 1237W Ciechanów - Opinogóra – Długołęka - Zielona na 
odcinku w m. Opinogóra Górna o długości 680 mb - Gmina Opinogóra Górna 

Główne założenia wykonawcze:  
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 poszerzenie jezdni do 6,0m, 
 wykonanie warstwy wiążącej grub. 4 cm i ścieralnej grub. 4 cm 
 wykonanie chodnika na całym odcinku (strona lewa), 
 wykonanie pobocza szer. 1,0m (strona prawa), 
 wykonanie odwodnienia (rowy drogowe), 
 przebudowa istniejących zjazdów, 
 wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego w technologii 

grubowarstwowej. 
Wartość zadania wynosi 989 827,62 zł (w tym: środki własne powiatu 488 077,62 zł, 
Urząd Gminy Opinogóra Górna 485 000,00 zł, właściciele posesji sąsiadujących                      
z drogą - partycypacja w nowych zjazdach do posesji 16 750,00 zł). 
3) Przebudowa DP 1239W na odcinku od ul. Willowej w Kargoszynie do mostu na 

rzece Łydynia w miejscowości Kargoszyn o długości 740 mb. - Gmina Ciechanów  
Główne założenia wykonawcze:  
 poszerzenie jezdni do 5,5 m, 
 wykonanie warstwy wiążącej grub. 4 cm, 
 wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm, 
 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, 
 przełożenie nawierzchni na zjazdach do posesji sąsiadujących z drogą,  
 odwodnienie jezdni poprzez wykonanie muld trawiastych oraz przez istniejące 

rowy przydrożne (do oczyszczenia), 
 budowę kanału technologicznego. 

Wartość zadania wynosi 464 199,74 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze 
środków własnych powiatu. 
4) Przebudowa DP 3428W na odcinku od m. Ślubowo do m. Koźniewo o długości 1200 

mb. - Gmina Sońsk 
Główne założenia wykonawcze:  

 poszerzenie jezdni do 4,5 m, 
 wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,75 cm, 
 wykonanie warstwy wiążącej grub. 4 cm i ścieralnej grub. 4 cm 
 przebudowa istniejących zjazdów do posesji sąsiadujących z drogą,  
 odwodnienie jezdni poprzez wykonanie obustronnych muld trawiastych, 
 budowa kanału technologicznego. 

Wartość zadania wynosi 611 383,89 zł (w tym: środki własne powiatu 361 383,89 zł, 
dofinansowanie związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – dawny FOGR 
250 000,00 zł).  
5) Remont DP 1228W w miejscowości Ruszkowo 890 mb. - Gmina Gołymin 
    Główne założenia wykonawcze:  

 wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 4,5 m. 
 uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, 
 regulacja wysokościowa istniejących zjazdów. 

Wartość zadania 302 143,35 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków 
własnych powiatu. 
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6) Remont DP 1248W Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto na odcinku od 
skrzyżowania z DP 2421W do ul. Piwnej w Gołotczyźnie o długości 670 mb. - Gmina 
Sońsk 

Główne założenia wykonawcze:  
 wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m. 
 uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, 
 oczyszczenie rowu po lewej stronie wraz z profilowaniem skarpy, 
 regulacja istniejących zjazdów, 

Dodatkowo w ramach realizacji zadania został utwardzony teren przy bocznym 
wejściu do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie wraz z wymianą 
krawężników. 

Wartość zadania 316 466,70 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków 
własnych powiatu. 
W trakcie realizacji są wieloletnie zadania inwestycyjne: 

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na 
odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80 o długości 581 mb - Gmina Sońsk.  

Zakres przebudowy: 
 poszerzenie jezdni do 7,0 m, 
 wykonanie obustronnych chodników o szer. 2,0 m, 
 wykonanie pobocza szer. 1,0m, 
 budowa kanalizacji deszczowej na całym odcinku, 
 przebudowa istniejących zjazdów, 
 wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego w technologii 

grubowarstwowej. 
Wartość zadania 1 825 092,99 zł (w tym: środki własne powiatu 547 527,90 zł, 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 277 565,09 zł). Termin wykonania zadania 
30.07.2022 r. 

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów – Młock – Wola Młocka – 
Luszewo przejście przez Wolę Młocką odcinek od km 16+805,00 do km 
17+547,00 o długości 742 mb - Miasto i Gmina Glinojeck. 

Zakres zadania przewiduje: 

 poszerzenie jezdni do 6,0 m, 
 wykonanie obustronnego chodnika o szer. 2,0 m, 
 wykonanie pobocza szer. 1,0 m, 
 budowa kanalizacji deszczowej na całym odcinku, 
 przebudowa istniejących zjazdów, 
 wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego w technologii 

grubowarstwowej. 
Wartość zadania 2 238 637,07 zł (w tym: własne środki powiatu 190 337,16 zł, 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 548 299,91 zł, Urząd Miasta i Gminy Glinojeck 500 
000,00 zł) . Termin wykonania zadania 15.10.2022 r. 
Zadania projektowe których proces projektowy został zakończony: 
1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy – Bądkowo na odcinku od 
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skrzyżowania z drogą krajową nr 50 do pomnika w miejscowości Sarnowa Góra o 
długości o 4281 mb. 

    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226W Żochy – Sarnowa Góra – Gołotczyzna na    
    odcinku od miejscowości Sarnowa Góra do miejscowości Gołotczyzna o długości  
    3780 mb.  Gmina Ojrzeń/Gmina Sońsk 
Wartość dokumentacji projektowej wyniosła 196 800,00 zł. 
Zakres wykonawczy zadania przewiduje: 

 poszerzenie jezdni do 6,0 m, 
 wykonanie chodnika o szer. 2,0 m (w zwartej zabudowie), 
 wykonanie pobocza szer. 1,0 m, 
 wykonanie rowów przydrożnych (na odcinkach szlakowych), 
 budowa kanalizacji deszczowej (w zwartej zabudowie), 
 przebudowa istniejących zjazdów, 
 wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego w technologii 

grubowarstwowej. 
Szacunkowa wartość zadania ok. 14 000 000,00 zł. 
2)Rozbudowa drogi powiatowej nr 1206W Grudusk – Łysakowo o długości 4550 mb.  
    Rozbudowa drogi powiatowej nr 2319W Przywilcz – Zakrzewo – Żmijewo Kuce    
    przejście przez Łysakowo o długości 1213 mb. Gmina Grudusk 
Wartość dokumentacji projektowej wyniosła 174 660,00 zł. 
Zakres wykonawczy zadania przewiduje: 

 poszerzenie jezdni do 6,0 m, 
 wykonanie chodnika o szer. 2,0 m ( w zwartej zabudowie), 
 wykonanie pobocza szer. 1,0 m, 
 wykonanie rowów przydrożnych ( na odcinkach szlakowych), 
 budowa kanalizacji deszczowej (w zwartej zabudowie), 
 przebudowa istniejących zjazdów, 
 wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego w technologii 

grubowarstwowej. 
Szacunkowa wartość zadania ok. 8 000 000,00 zł. 
3)Przebudowa jednego mostu oraz remont drugiego mostu nad rzeką Sona  
   w m. Sońsk wraz z drogami dojazdowymi o długości około 800 m. 

Wartość dokumentacji projektowej wyniosła 86 100,00 zł. Dokumentacja została 
sfinansowana w pełni ze środków Gminy Sońsk.  

Zakres wykonawczy zadania przewiduje: 

 nową nawierzchnie jezdni o szerokości 6 m,  
 obustronne chodniki o szerokości 2 m,  
 wykonanie zatok autobusowych i parkingów,  
 przebudowę zjazdów do posesji 

Szacunkowa wartość zadania 2 640 000,00  zł.  
4)Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów –  
   Romanowo na odcinku ul. Leśna w Ciechanowie do m. Rutki Marszewice o długości  
   ok. 3550 mb Gmina Ciechanów – termin wykonania dokumentacji 4.04.2022 r. 
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Wartość dokumentacji wynosi 199 260,00zł. Natomiast szacowana wartość realizacji 
zadania wynosi ok. 5 500 000,00 zł. 
Główne założenia projektowe: 

• jezdnia o szerokości 6 m, 
• ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 3 m (po stronie południowej), 
• pobocze o szerokości 1 m (po stronie północnej), 
• na odcinku miejskim kanalizacja deszczowa, 
• na pozostałym odcinku rowy przydrożne, 
• oświetlenie uliczne w zwartej zabudowie, 
• kanał technologiczny, 
• minimalizacja wywłaszczeń gruntów sąsiadujących z drogą, 
• budowa sieci gazowej od pętli miejskiej do m. Gąski -  inwestycja PSG 

Powiat Ciechanowski otrzymał promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych o wartości 5 225 000,00 zł na realizację tego 
projektu (dofinansowanie na poziomie 95% wnioskowanej wartości). Rozpoczęcie 
zadania planuje się w maju 2022 roku poprzez ogłoszenie przetargu nieograniczonego 
wyłaniającego wykonawcę rozbudowy. 
 W ramach pełnienia obowiązków z zakresu Organu Zarządzającego Ruchem                          
na drogach powiatowych i gminnych w 2021 roku przeanalizowano i zatwierdzono                           
130 projektów czasowej oraz 68 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 16 wniosków dotyczących 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.  

Zaopiniowano pozytywnie 9 projektów 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 w ruchu 
drogowym 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 gminnych realizowane są zgodnie z § 12 
ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. Nr. 177, 
poz. 1729 ze zm.) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.  
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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.  

Sukcesywnie wymieniane i uzupełniane było oznakowanie pionowe znakami 
E17a i E18a z nazwą miejscowości. Uwzględniając potrzebę czytelnego i wyrazistego 
oznakowania pionowego znakami nowej generacji w roku 2021 zakupiono 74 szt. 
znaków drogowych, 52 szt. luster drogowych, 62 szt. słupków drogowych oraz 
tymczasowe bariery drogowe.  

W 2021 roku zrealizowano zadanie związane z wykonaniem oznakowania 
poziomego w technologii grubowarstwowej na drogach powiatowych. Oznakowanych 
zostało około 27 km (6265,10 m2) dróg powiatowych. Dużo uwagi w tym zakresie 
zwrócono również na oznakowanie przejść dla pieszych, a w szczególności tych                 
w sąsiedztwie szkół. Wszystkie przejścia wykonane w technologii grubowarstwowej (w 
2020 roku).  
 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                                    
i przepustach). 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, 
• 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 
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planowania drobnych remontów doraźnych oraz planowania większych remontów 
poza bieżącym utrzymaniem.  
 W ciągu ubiegłego roku odnotowano 25 przypadków potrącenia zwierząt na 
drodze. Padłe zwierzęta są niezwłocznie uprzątane z drogi przez specjalistyczną firmę. 
Zderzenia samochodów ze zwierzętami występują na odcinkach dróg przebiegających 
przez tereny leśne. 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 2022 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 2021 roku Powiatowy Zarząd Dróg 
prowadził postępowania administracyjne, efektem których było wydanie: 

• 49 decyzji dotyczących lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami (w tym 5 decyzji 
odmownych); 

• 65 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego celem prowadzenia robót; 
• 43 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego celem umieszczenia urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego; 

• 35 decyzji dotyczących lokalizacji zjazdów do posesji  (w tym 2 decyzje 
odmowne). 

Łącznie w 2021 roku wydano 199 decyzji administracyjnych, dotyczących ochrony 
pasa ruchu drogowego. 
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Zadania powiatu z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego 
rynku pracy wykonywane są przez: 
 

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. 
Urząd realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 t.j.  
z późn. zm.) oraz innych ustaw.  
 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.  
 
Realizacja zadań w zakresie Ewidencji i Świadczeń  

1) Stopa bezrobocia i struktura osób zarejestrowanych        
Stopa bezrobocia (udział osób bezrobotnych w stosunku do osób aktywnych 
zawodowo) na koniec grudnia 2021 roku w powiecie ciechanowskim wynosiła 8,3%.                                            
Powiat Ciechanowski cechuje niska dynamika zmian w kształtowaniu stopy 
bezrobocia.  
Stopa bezrobocia w latach 2019-2021 

Stopa bezrobocia 
Miesiąc Powiat Ciechanowski Województwo mazowieckie Kraj 
 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Styczeń 10,4 9,5 9,8 5,1 4,6 5,3 6,1 5,5 6,5 
Luty 10,4 9,6 9,9 5,0 4,6 5,4 6,1 5,5 6,6 
Marzec 9,7 9,1 9,8 4,9 4,5 5,3 5,9 5,4 6,4 
Kwiecień 9,2 9,4 9,6 4,7 4,7 5,2 5,6 5,8 6,3 
Maj 9,0 9,6 9,1 4,6 4,9 5,1 5,4 6,0 6,1 
Czerwiec 8,8 9,7 8,6 4,5 5,1 5,0 5,3 6,1 6,0 
Lipiec 8,6 9,8 8,6 4,5 5,1 4,9 5,2 6,1 5,9 
Sierpień 8,6 9,6 8,7 4,5 5,2 4,9 5,2 6,1 5,8 
Wrzesień 8,4 9,3 8,4 4,4 5,1 4,8 5,1 6,1 5,6 
Październik 8,4 9,0 8,0 4,3 5,1 4,6 5,0 6,1 5,5 
Listopad 8,6 9,0 8,2 4,3 5,1 4,6 5,1 6,1 5,4 
Grudzień 8,9 9,4 8,3 4,4 5,2 4,6 5,2 6,2 5,4 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zarejestrowało się ogółem 3 879 
osób bezrobotnych (100%), w tym: kobiet 1 915 tj. 49,4 %:  
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 621 (16,0 %)       -     zarejestrowanych po raz pierwszy,    
 535 (13,8 %)       -     dotychczas niepracujących,           
 195   (5,0 %)  - zwolnionych z przyczyn zakładu pracy,    
 1192 (30,7% ogółu bezrobotnych) - osób z prawem do zasiłku, w tym                             

kobiet: 672 ( 17,3 %). 

Z ewidencji wyłączono 4 308 osób, z czego największą grupę stanowiły: 
 osoby podejmujące zatrudnienie   -  2728 (63,3 %) 
 osoby, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia zatrudnienia - 635 (14,7%),         
 osoby, które odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniej 

pracy lub innej formy pomocy –272 (6,3 %). 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba osób bezrobotnych wynosiła: 2 802 
(100%)  w tym kobiet: 1 393 tj.  (49,7%). Wśród zarejestrowanych było: 

 uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych  - 537 (19,2 %);      
w tym kobiet:    -   277 (51,6 % );  

Mieszkańcy wsi stanowili 47,3 % ogółu zarejestrowanych tj. 1 326, w tym 652 kobiety              
(tj. 23,3 %). 
Największą grupę stanowiły osoby: 

 długotrwale bezrobotne                                 - 1570 osób (56 %);       
 bez kwalifikacji zawodowych                          - 982 osoby (35 %);   
 do 30 roku życia                                             - 633 osoby (22,6 %),  
 powyżej 50 roku życia                                    - 775 osób (27,6 %), 
 posiadające co najmniej jedno                       - 421 osób (15%) 
      dziecko do 6 roku życia. 

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. zarejestrowane były 132 osoby niepełnosprawne,                          
tj. 4,7 % ogółu bezrobotnych.  

Bezrobotni w poszczególnych gminach Powiatu Ciechanowskiego  
w latach 2020 – 2021 

 
 

 

Lp. 

 

 

Gminy 

Stan na 31.12.2020 Stan na 31.12.2021  
Wzrost/spadek 

bezrobocia  Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych 

Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych 

w liczbach 
bezwzględ

nych 

% do 
ogólnej 
liczby 

bezrobotnyc
h  

w liczbach 
bezwzględn

ych 

% do 
ogólnej 
liczby 

bezrobotnyc
h 

w liczbach  

1. M.Ciechan
ów 

1663 51,5% 1390 49,6% -273 

2. M  i G 
Glinojeck 

272 8,4% 254 9,1% -18 

3. Opinogóra 
Górna 

205 6,3% 178 6,4% -27 

4. Gmina 
Ciechanów 

219 6,8% 204 7,3% -15 

5. Sońsk 228 7,1% 197 7,0% -31 

6. Ojrzeń 162 5,0% 151 5,4% -11 
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7. Regimin 212 6,6% 203 7,2% -9 

8. Grudusk 118 3,7% 104 3,7% -14 

9. Gołymin-
Ośrodek 

150 4,6% 120 4,3% -30 

10. Inne gminy 2 0,06% 1 0,03% -1 

Razem 3231 100 2802 100 -429 

 

Największą liczbę bezrobotnych w 2021 roku stanowili mieszkańcy M. Ciechanów                     
1 390 osób  tj. 49,6 % ogółu bezrobotnych. Spadek liczby osób bezrobotnych wystąpił 
we wszystkich gminach powiatu ciechanowskiego. 
Decyzje administracyjne 
Wydano 10 111 decyzji, 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 550 decyzji: 
 po wszczęciu postępowania administracyjnego – 363; 
 gdy wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe 

dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał 
decyzję – 60; 

 dotyczących umorzenia postępowania – 109; 
 uchylonych lub zmienionych na wniosek strony  - 10; 
 po odwołaniu się strony – 8. 

Elektroniczna weryfikacja ubezpieczeń  
Raport ZUS- U1 Prawo wygenerowano 8 187 raportów - dane niezbędne przy 
rejestracji osoby bezrobotnej do ustalenia statusu i prawa do zasiłku, a także do 
analizy w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej. 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 8 187 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 
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sprawy i podjęcia odpowiednich działań w celu wyeliminowania zbiegów tj. wszczęcie 
postępowania administracyjnego. W 2021 roku raporty wykazały, iż 623 osoby były 
zarejestrowane jako bezrobotne mając jednocześnie inny tytuł do ubezpieczenia.                  
W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego status osoby 
bezrobotnej utraciło 458 osób. Natomiast do ZUS wysłano 165 wniosków                                     
o uporządkowanie konta ubezpieczonego. 
 Ogółem wysłano do ZUS za pośrednictwem systemu Płatnik 13 761 
dokumentów, w tym: 

 zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych ZUS –  1 680 
 zgłoszenia do ubezpieczeń zdrowotnych ZZA  -  3 887 
 wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych  ZWUA – 5 920 
 zgłoszenia i wyrejestrowania członków rodziny ZCNA – 1 743 
 dokumenty korygujące dane identyfikacyjne ZIUA – 108 
 dokumenty rozliczeniowe (DRA, RCA,RZA) – 423 

 
Sporządzanie list wypłat osób zarejestrowanych w Urzędzie   

 
Ogółem sporządzono 535 list, w tym: 

 listy wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych, ze stypendium stażowym                                         
i szkoleniowym, dodatków aktywizacyjnych  -  306 

 korygujące listy wypłat zasiłków (np.  niezgłoszenie w terminie  renty, 
emerytury, świadczenia z pomocy społecznej, nieprawidłowo zgłoszenie 
podjęcie pracy ) - 34 

 listy korygujące składki na ubezpieczenie zdrowotne niezgłoszenie w terminie 
przyznania prawa do renty, emerytury, świadczenia z pomocy społecznej, 
nieprawidłowe zgłoszenie podjęcia pracy itp. - 195 

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 – 1 861 
 rocznych raportów składek społ. i zdrowotnych dla osób z prawem do zasiłku – 

1 861 
 rocznych raportów składek społecznych i zdrowotnych dla osób pobierających 

stypendia stażowe, szkoleniowe  -  177 

Zaświadczenia 

Zaświadczenia dotyczą potwierdzenia okresów posiadania statusu osoby bezrobotnej, 
poszukującej pracy, pobierania zasiłku i innych świadczeń, wysokość  wypłaconego 
zasiłku, zgłoszenie  do ubezpieczenia zdrowotnego. 
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Wydano 4 034 zaświadczenia, w tym 1 597 w systemie SEPI – w ramach 
elektronicznej wymiany danych i bez udziału klienta pomiędzy Urzędem Pracy                           
a Ośrodkami Pomocy Społecznej. 
 
Realizacja zadań w ramach aktywizacji zawodowej  

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 skorzystały 103 osoby bezrobotne, w tym: ze szkoleń 
grupowych – 88 osób, bonów szkoleniowych -  8 osób, szkoleń indywidualnych – 7 
osób. 

W celu sporządzenia planu szkoleń na 2021 rok zgodnego z oczekiwaniami 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz uwzględniając potrzeby lokalnego 
rynku pracy tutejszy Urząd w grudniu 2020 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 – 1200 
 zaktywizowanych osób – 103 
 przyjętych i rozpatrzonych wniosków - 116 
 zawartych umów cywilnoprawnych – 24 
 wydanych skierowań  

(do jednostek szkoleniowych, na badania lekarskie) – 184 (w tym 103 
skierowania na szkolenia + 56 skierowań na badania lekarskie + 25 skierowań 
do pracodawców) 

 wydanych decyzji – 4 (decyzje dotyczące zwrotu za szkolenia) 
 sporządzonych dokumentów realizowanego zadania – 420 (m.in.345 

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  
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(dot. m.in. Policji, MOPS/GOPS,) – 73 (w tym 9 - pism do GOPS-ów, 30 - druki 
do wyłączeń, 5 - wniosków o udostępnienie danych,  29 - np. referencje, 
odpowiedzi na  e-mail, itp.) 

 
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 2021 r. do urzędu wpłynęło 1051 ofert pracy na  1 563 miejsca pracy, w tym 
ofert pracy subsydiowanej 692 oraz ofert pracy niesubsydiowanej 871. W porównaniu 
do 2020 roku, liczba ofert i miejsc pracy zwiększyła się, w tym ofert pracy o 218, miejsc 
pracy o 283  (w 2020 r. – 833 oferty na 1 280 miejsc pracy).  

Skierowania do pracy otrzymało 1 199 osób bezrobotnych, zatrudnienie podjęło                      
579 osób, tj. o 196 osób mniej niż w 2020 r. (w 2020 r.- zatrudnionych 775 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 2021 roku nie było zwolnień grupowych.  

 
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 2021 roku poprzez sieć EURES do tut. Urzędu wpłynęło 151 ofert pracy na                            
917 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 oświadczenia o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy.  W 2021 roku zostało zarejestrowanych 485 oświadczeń                            
o powierzeniu pracy cudzoziemcom,  z czego najwięcej obywatelom Ukrainy.  
W ramach realizacji zadań związanych z zatrudnieniem cudzoziemców na terytorium 
RP:               

 przyjęto i zrealizowano 718 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę 
sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 wydano 638 decyzji – zezwoleń dotyczących powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi, 

 umorzono 406 postępowań  dot. powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi. 
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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. Wpłynęły 43 oferty pracy 
na 247 miejsc 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. 

 
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 1 112 osób bezrobotnych, w tym 
zrealizowano: 

 porady indywidualne  dla 204 osób, 
 porady grupowe dla 25 osób w 5 grupach, 
 informację indywidualną dla 585 osób, 
 informację grupową dla 365 osób w 46 grupach. 

W wyniku powyższych działań 319 osób podjęło pracę lub samozatrudnienie. 
Dla każdego klienta opracowywany jest Indywidualny Plan Działania. W 2021 

roku doradcy klienta opracowali 3 482 Indywidualne Plany Działania.  
W ramach współpracy w zakresie poradnictwa zawodowego w 2021 roku w PUP                                 
w Ciechanowie odbyły się zajęcia dla uczniów: 

 02.11.2021 r.– zajęcia informacyjne z grupą uczniów ze Szkoły  
          Podstawowej Nr  5 w Ciechanowie –18 uczniów z kl. VII i jeden opiekun grupy; 

 23.11.2021 r.– zajęcia informacyjne z grupą uczniów klas ósmych ze Szkoły 
Podstawowej w Gumowie – 30 uczniów  i 2 opiekunów grupy. 

 
Bony na zasiedlenie 

Przyznano 37 bonów na zasiedlenie po średnio 8 300 zł 
Razem: 

 przyjętych interesantów –  88 
 zaktywizowanych osób – 37 
 przyjętych i rozpatrzonych wniosków - 41 
 zawartych umów cywilnoprawnych –  37 
 sporządzonych dokumentów realizowanego zadania – 681 

 
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych                                 

W analizowanym okresie zaktywizowano 30 osób niepełnosprawnych, 
poszukujących pracy, w tym z finansowych form pomocy w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (PRO WM), Programu 
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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/31/229/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 marca 2021 roku. 
Urząd posiadał 31 ofert na 33 miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. 

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 2021 r. zadania w ramach programu  Ochrony zdrowia 
Psychicznego, to m.in: 

 Kompleksowa obsługa osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie 
poradnictwa zawodowego -7 osób, 

 Objęcie zainteresowanych osób z zaburzeniami psychicznymi usługą 
pośrednictwa pracy -7 osób, 

 Roboty publiczne – 1 osoba. 

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 243 
osoby, w tym 228 pracowników i 15 pracodawców.  
Razem: 

 przyjętych interesantów – 150 
 zaktywizowanych osób – 243 
 przyjętych i rozpatrzonych wniosków - 50 
 zawartych umów cywilnoprawnych – 44 
 wydanych zaświadczeń -59  
 sporządzonych dokumentów realizowanego zadania – 500 

 
Studia podyplomowe 

Umożliwiają pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu 
osoba poszukująca pracy może zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. 
Dofinansowanie skierowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych                                   
w powiatowym urzędzie pracy. Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą są 
przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje uzyskane na studiach 
pierwszego stopnia, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub 
inżyniera potwierdzone odpowiednim dyplomem. 

W 2021 roku z dofinansowania studiów podyplomowych skorzystało 5 osób 
bezrobotnych  w nw. zakresach: 

• Administracja systemami i aplikacjami – 1 osoba; 
• Przygotowanie pedagogiczne – 1 osoba; 
• Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne (profilaktyka i terapia    
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     systemów rodzinnych) Terapeuta rodzinny z elementami Poradnictwo  
     psychologiczne i interwencja kryzysowa – 1 osoba; 
• Kontroler finansowy – 1 osoba; 
• Bezpieczeństwo i higiena pracy – 1 osoba. 

 
Razem: 

 przyjętych interesantów – 15 
 zaktywizowanych osób – 5 
 przyjętych i rozpatrzonych wniosków - 6 
 zawartych umów cywilnoprawnych – 5 
 sporządzonych dokumentów realizowanego zadania – 25 

 
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz Barometr zawodów  

W PUP w Ciechnowie 28 września 2021 roku wytypowani pracownicy  
wzięli udział w panelu konsultacyjnym dotyczącym badania „Barometr zawodów – VI 
edycja”, spotkanie odbyło się pod przewodnictwem pracowników WUP w Warszawie 
Filia w Ciechanowie.     
 
Zadania realizowane w związku z pandemią koronawirusa w ramach tzw. tarczy 
antykryzysowej 

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej w 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy                            
w Ciechanowie realizował nw. zadania:  

 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 41 wniosków, wszystkie rozpatrzono, w tym 27 pozytywnie, 
wypłacając środki  finansowe w wysokości 1 431 274,51 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), 
- wpłynęło 179 wniosków, łączna liczba wniosków rozpatrzonych 179, w tym 
liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 126 wydatkowano 656 880,00 zł. 

 jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - do wysokości 5 tys. zł                         
(art. 15 zzd ww. ustawy), 

     - wpłynęły 84 wnioski, 18 rozpatrzono pozytywnie, wydatkowano  90 000,00 zł. 
 jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców lub małych 
przedsiębiorców (art. 15 zze4 ww. ustawy), 
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W okresie do 02.03.2021 r. wpłynęło 227 wniosków, pozytywnie 
rozpatrzono 161 wniosków, zaangażowano środki w wysokości   
805 000,00 zł, 

 jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców lub 
małych przedsiębiorców (art. 15 zze4 - rozporządzenie), 
Wpłynęło 1095 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 975 wniosków, 
zaangażowano środki  w wysokości   4 875 000,00 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 

 jednorazowa pożyczka 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), 
- wpłynęły 3 wnioski pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski, zaangażowano 
środki  w wysokości   5 617,00 zł. 

 
Łącznie w 2021 r. w ramach tarczy antykryzysowej wpłynęło 1 626 wniosków, 

pozytywnie rozpatrzono 1 307, zaangażowano 7 858 154,51 zł. 
 

Projekty i programy realizowane przez PUP w Ciechanowie 

1) „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy                            
w powiecie ciechanowskim (IV)” – Działanie 8.1 Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM).    

Działania zrealizowane w 2021 roku:  
 57 osób skierowano na 5  miesięczne staże, 
 39 osób skierowano na szkolenia grupowe, 
 52 osobom przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, 
 19 osób skierowano na prace interwencyjne. 

Działaniami aktywizacyjnymi objęto łącznie 167 osób bezrobotnych. 
Wartość projektu 3 799 410,20 zł (lata 2021/2022) na 2021 r. 1 893 754,18 zł – 100% 
dofinansowania, realizacja od  01.01.2021 r. - 31.12.2022 roku. 

 

Wyszczególnienie Szkolenia Staże 
Dotacje  na podjęcie 
działalności 
gospodarczej 

Prace 
interwencyj
ne 

Liczba osób uczestniczących   w 
danej formie 

39 57 52 19 

Udział osób bezrobotnych                                  
w poszczególnych formach 

23,4% 34,1% 31,1% 11,4% 
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Wydatki w tys. zł na 
poszczególne formy 

147,2 519,7 1 091,9 116,1 

Udział wydatków na 
poszczególne formy w programie 

7,9% 27,7% 55,3% 6,2% 

 
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 2021 roku:  
 56 osób skierowano na 6 miesięczne staże, 
 49 osób skierowano na szkolenia grupowe, 
 36 osobom przyznano bon na zasiedlenie, 
 51 osobom przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, 
 32 osoby skierowano na prace interwencyjne. 

Działaniami aktywizacyjnymi objęto łącznie 224 osoby bezrobotne. 
Wartość projektu 7 300 485, 66 zł (lata 2020/2022) na 2021 r. 2 354 762,77 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 

49 56 51 36 32 

Udział osób 
bezrobotnych                    
w poszczególnych 
formach 

22,0% 25,0% 22,8% 16,1% 14,3% 

Wydatki w tys. zł na 
poszczególne formy 

221,5 540,2 1 071,0 296,0 215,8 

Udział wydatków na 
poszczególne formy w 
programie 

9,4% 23,0% 45,7% 12,6% 9,2% 

 
3) „Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  
      i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi”  

Pozyskano środki finansowe w kwocie – 460 000,00 zł,  
Działania zrealizowane w 2021 roku: 
 8 osób skierowano na staże, 
 12 osób skierowano do pracy w ramach robót publicznych, 
 3 osoby skierowano do pracy w ramach refundacji kosztów 

doposażenia stanowiska, 
 13 osobom przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej. 
Działaniami aktywizacyjnymi objęto 36 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, 
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Działania zrealizowane w 2021 roku: 
 21 osób skierowano na staże, 
 25 osób skierowano do pracy w ramach robót publicznych, 
 11 osób skierowano do pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia 

stanowiska, 
 6 osobom przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej. 
Działaniami aktywizacyjnymi objęto łącznie 63 osoby bezrobotne. 
Ilość sporządzonych dokumentów w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa 

osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (IV)” 
– Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 (RPO WM)  – 167. 

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) – 149.  

Ilość sporządzonych dokumentów w ramach programów finansowanych ze 
środków rezerwy Funduszu Pracy (REZERWY) – 24. 

Rok 2021 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. 
 
Zestawienie usług i instrumentów rynku pracy realizowanych w 2021 roku 

 

Lp. Cel/Zadanie 

Liczba 
przyjęty
ch 
interesa
ntów 

Liczba      
zakty-
wizow
anych                   
osób 

Ilość 
przyję
tych 

wnios
ków/      
ofert 

Ilość 
zawart

ych 
umów 

Ilość 
wydanych 

zaświadczeń 
łącznie                   

z pomocą                
de minimis 

Ilość 
wydan

ych 
skiero
wań 

1 Organizacja szkoleń 1200 103 116 24 - 184 

2 Pośrednictwo pracy 28 288 3 246 1 051 - - 1 199 

3 EURES 812 - 1 203 - - - 

4 Poradnictwo zawodowe 1112 319 - - 25 - 

5 Bony na zasiedlenie 88 37 41 37 - - 

6 
Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy 
150 243 50 44 59 - 

7 Studia podyplomowe 15 5 6 5 - - 
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8 
Jednorazowe środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej 

2800 122 133 122 194 - 

9 

Refundacja kosztów 
wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska 
pracy dla skierowanego 
bezrobotnego 

950 59 66 50 87 - 

10 Organizacja staży 2 281 195 211 169 162 316 

11 
Organizacja prac 

interwencyjnych 
2 088 143 120 112 172 183 

12 
Organizacja robót 

publicznych 
2 322 241 164 144 23 289 

13 Organizacja prac 
społecznie użytecznych 

198 55 3 3 - 60 

14 Wizyty monitorujące 117 - - - - - 

Razem 42 421 4 768 3 164 710 722 2 231 

Obsługa klienta 

W  ramach  obsługi klientów zrealizowano/wydano: 
 Decyzje administracyjne – 10 758 
 Zaświadczenia – potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej, pobierania zasiłku, 

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego – 4 034 
 Ilość spraw związanych  z dochodzeniem należności – 92 
 Ilość dochodzonych należności na drodze postępowania sądowego – 3 
 Liczba przyjętych interesantów w Centrum Aktywizacji Zawodowej – 42 421 

 
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 (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1100                           
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 2011r.                        
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (t. j. Dz.U.                 
z 2016r. poz. 472). Środki pieniężne zgromadzone są na wyodrębnionym rachunku 
bankowym Funduszu Pracy  prowadzonym przez Urząd.  
Powiat w 2021 roku otrzymał z Funduszu Pracy kwotę 368 tys. 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 – 329,3 tys. zł 

- na  koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i 15zze 2 oraz art. 15zze  
  ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych    
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  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób  
  zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2095  
  z późn. zm.).  – 38,7 tys. zł 

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy  w Ciechanowie w tys. zł. 

Wyszczególnienie 2021 

1. Budżet podstawowy (powiat)  

a) limit na wydatki ogółem 3 166,0 

b) realizacja wydatków ogółem 3 162,0 

z tego:  

- wynagrodzenia i pochodne 2 885,0 

- wydatki rzeczowe 277,0 
2. Wydatki dotyczące opłacania składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do 

zasiłku (budżet państwa) 

     a) limit na wydatki ogółem 2 668,6 

b) realizacja wydatków ogółem 2 668,6 

3. Wydatki Funduszu Pracy 

1)  limit na wydatki ogółem 18 252,8 
w tym:  

a) aktywne 9 111,3 

b) fakultatywne 621,5 

c) Wsparcie przedsiębiorców i samozatrudnionych   COVID 19 8 520,0 

2) realizacja wydatków limitowanych                                          
i nielimitowanych ogółem 

27 053,2 

z tego:  

a) aktywne 8 966,3 

b) obligatoryjne 9 756,2 

d) fakultatywne 517,1 

e) Wsparcie przedsiębiorców i samozatrudnionych                      
COVID 19 

7 813,6 

4. Wydatki z PFRON   

     a) limit na wydatki ogółem 64,9 

b) realizacja wydatków ogółem 64,9 

5. Wydatki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  

     a) limit na wydatki ogółem 518,2 

b) realizacja wydatków ogółem 518,0 

RAZEM WYDATKI 33 466,7 

 

W 2021 roku Urząd dysponował środkami  Funduszu Pracy w kwocie 9 111 380,87 
zł. z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  - z tego: 
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1) wg algorytmu    –  kwota  3 788 563,92 zł, 
2) na  realizację  projektu  w  ramach  Poddziałania  1.1.1  Programu Operacyjnego  

Wiedza Edukacja Rozwój PO WER współfinansowanego z Europejskiego  
Funduszu  Społecznego –  kwota 2 354 762,77 zł, 

3)  na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego RPO WM  współfinansowanego z  Europejskiego  
Funduszu  Społecznego –  kwota 1 893 754,18 zł, 

4) na realizację Rezerwy Ministra - aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących 
na wsi – kwota 460 000,00 zł  

5) na realizację Rezerwy Ministra - aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących 
na terenach wysokiego bezrobocia – kwota 614 300,00 zł  

 
Realizacja wydatków na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 

2021r. 

 
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  

 
Z budżetu państwa 
 Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób 
bez prawa do zasiłku 
Ze środków PFRON 

 
18 722,5 
  9 756,2 

 
  8 966,3 

 
 

2 668,6 
 
       

64,9 

 
      3 038 
      2 024 

 
       1 014 

 
 

30 993 
(średniomiesięcznie 

2 582 osoby) 
3 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 518,0 243  

Wsparcie przedsiębiorców i 
samozatrudnionych                      COVID 19 

7 813,6 
Ilość podmiotów 

1 171  
 

 
Środki na realizację projektów EFS stanowiły w 2021 roku 46,63%, pozyskane 

w ramach programów   z rezerwy Ministra 11,79%,  środków będących w dyspozycji. 
W części podstawowej (algorytm) środki stanowiły 41,58% całości środków Funduszu 
Pracy.  

Składkę zdrowotną za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku  w 2021 roku 
opłacono za 30 993 osób. Średnio miesięcznie ubezpieczeniem zdrowotnym objętych 
było 2 582 osób  t. j. o 9,52% więcej w stosunku do 2020 roku. 
Dzięki zagospodarowaniu dostępnych funduszy możliwe było skierowanie na różnego 
rodzaju działania aktywizacyjne ok. 1 014 osób. 

Liczbę osób skierowanych na podstawowe formy aktywizacji zawodowej oraz 
wydatki w 2021 roku przedstawia poniższa tabela: 
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Wyszczególnien
ie 

Roboty 
publiczn
e 

Prace 
interwencyjn
e 

Szkoleni
a 

Staże 

Refundacja 
kosztów 
wyposażeni
a lub 
doposażeni
a 
stanowiska 

Dotacje                    
na podjęcie 
działalności 
gospodarcz
ej 

Liczba osób 
uczestniczących       
w danej formie 

283 148 103 196 48 122 

Udział osób 
bezrobotnych                    
w 
poszczególnych 
formach 

31,5% 16,4% 11,4% 21,8% 5,3% 13,6% 

Wydatki w tys. zł 
na poszczególne 
formy 

2 061,6 998,3 431,5 
1 540,

8 
966,7 2 561,9 

Udział wydatków 
na poszczególne 
formy 

24,1% 11,7% 5,0% 18,0% 11,3% 29,9% 

 
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 
31.12.2021 r. wynosi 67,82%.  
Efektywność kosztowa (ogół wydatków przez liczbę podejmujących zatrudnienie/ 
samozatrudnienie przez okres co najmniej 30 dni)  na dzień 31.12.2021 r. wynosi 
17 435,50 zł. 
Ostateczny pomiar efektywności zatrudnieniowej i kosztowej nastąpi po 31.03.2021 r. 
Koszt aktywizacji jednej osoby wynosi 9 512,03 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 
31.12.2021 roku zatrudnionych było 46 pracowników w tym 2 osoby zatrudnione na 
zastępstwo za pracowników długotrwale nieobecnych z przyczyn 
usprawiedliwionych.  

Z wyższym wykształceniem   jest 38 pracowników, co stanowi 82,60 % ogółu 
zatrudnionych. 
Łączna liczba szkoleń w 2021 roku, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu 
to 23. W szkoleniach wzięło udział 37 pracowników. 

2) Kontrole zewnętrzne 
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie przeprowadzono 3 kontrole 
zewnętrzne w następujących zakresach: 
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 przeprowadzenie kontroli problemowej w przedmiocie prowadzenia 
postępowań  i wydawania decyzji w trybie art. 151 i art. 162 kodeksu 
postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), 

 przeprowadzenie kontroli planowej zdalnej projektu nr POWR.01.01.01-14- 
          0018/20 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie  
          Ciechanowskim (IV)”, 

 przeprowadzenie wizyty monitoringowej stażu organizowanego w ramach  
          projektu nr POWR.01.01.01-14-0018/20 pn. „Aktywizacja osób młodych  
          pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (IV)”. 
 

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 dla osób bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku, 
 poprawność prowadzenia dokumentacji w zakresie poradnictwa 

indywidualnego, 
 poprawność prowadzenia dokumentacji w zakresie przyznania jednorazowych 

środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
 poprawność prowadzenia dokumentacji w zakresie rejestracji oświadczeń 

dotyczących powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie RP. 
 

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 trwającą pandemię Covid-19 Urząd stosuje 
procedury bezpieczeństwa zmniejszające ryzyko zakażenia chorobami wirusowymi 
w Urzędzie. Wśród pracowników przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej. 

 
5) Składnica akt jednostki  

W Urzędzie funkcjonują pomieszczenia z przeznaczeniem na składnicę akt.  
Stan na dzień 31.12.2021 r.  – 44 749 akt osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 
W 2021 roku przeprowadzono 4 procedury dotyczące brakowania dokumentacji 
niearchiwalnej obejmujące swoim spisem 2550 teczek i pozyskano zgody na 
brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B z archiwum Państwowego                      
w Warszawie Oddział w Mławie. Finalnie ww. dokumentację wybrakowano w 2022 
roku. 

6) Korespondencja ogółem 

W dzienniku korespondencyjnym zostało zarejestrowanych 23 535 dokumentów,  
co daje średnio 1962 miesięcznie. W książce nadawczej zarejestrowano przesyłki 
wychodzące z Urzędu w ilości 17 746 co daje średnio 1480 miesięcznie. 
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7) Rozpatrywane odwołania od decyzji Starosty Ciechanowskiego wydane 
za pośrednictwem Urzędu 

 
Wydano 10 111 decyzji administracyjnych, do Urzędu wniesiono 2 odwołania 
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Ciechanowie. Wskutek wniesionych odwołań w jednym przypadku 
uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia 
przez organ I instancji, zaś w jednym przypadku zaskarżoną decyzję utrzymano                  
w mocy.  

 
8) Organizacja zamówień publicznych 

 
PUP w Ciechanowie przeprowadził 12 postępowań (w tym 2 postępowania 

unieważniono) o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi 
unijne w ramach trybu podstawowego bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 
ustawy Pzp) na usługi (zawarto 10 umów) oraz szereg postepowań o udzielenie 
zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł.  

 
9) Sprawozdawczość 

 
W 2021 roku Urząd realizował sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Miesięcznie Urząd sporządza średnio  4 sprawozdania. Rocznie  około 60. 
 

VII. ADMINISTRACJA POWIATOWA – DZIAŁALNOŚĆ KOMÓREK  
      ORGANIZACYJNYCH  STRAOSTWA POWIATOWEGO 
 

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 2021 roku 
realizowane w ramach następującej struktury organizacyjnej: Wydział Organizacyjny, 
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Wydział Administracyjny, Wydział zamówień Publicznych, Wydział Kontroli, Geodeta 
Powiatowy, Wydział Geodezji, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 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, Audytor Wewnętrzny, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, Pełnomocnika do spraw Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych, Pion Ochrony Informacji Niejawnych. 
 
Wydział Organizacyjny 
 
Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego realizował w 2021 roku zadania 
związane między innymi z remontami w budynku Starostwa Powiatowego , zakupem 
wyposażenia, utrzymaniem czystości w budynku i dbałością o tereny  zielone, 
archiwizacją dokumentów a także obsługą informatyczną Starostwa. 
 
 Zadania Wydziału Organizacyjnego realizowane były przez: 

 Referat Obsługi Starostwa  
 Referat Informatyzacji Starostwa. 
 Referat ds. Archiwum 

 
Referat Obsługi Starostwa zrealizował w 2021 roku  następujące zadania: 

 
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 prace 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 czasie 2021 roku udało się 
pracownikom Referatu zrealizować wiele zadań podnoszących komfort pracy 
pracowników, estetykę pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego jak również  
przed budynkiem.  
Wykonanie poszczególnych zadań Referatu Obsługi przedstawia się następująco:  
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1) Remont pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze w budynku 
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 przeprowadzony 
przez firmę zewnętrzną. (przygotowanie zapytania ofertowego). 
Wyremontowano oraz wymieniono wykładzinę w następujących 
pomieszczeniach: 109; 110; 115a; 115b; 116; 117; 117a. 

2) Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych znajdujących się na II piętrze 
w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, 
przeprowadzony przez firmę zewnętrzną. (postępowanie przetargowe) 
Wyremontowano oraz wymieniono wykładzinę w następujących 
pomieszczeniach: 201; 201a; 201b; 205; 206; 208; 208a; 208b; 209a; 209b; 
210; 210a; 210b; 211; 212; 213; 213a; 214; 215; 216; 216a; 216b; 217; 218; 
222; 222a. 

3) Zakup mebli i wyposażenia do w/w pomieszczeń biurowych.(meble pod 
zabudowę oraz wolnostojące). 

4) Sala konferencyjna nr 205 zyskała nowoczesny wygląd, zakupiono do jej 
wyposażenia  stoły konferencyjne, nowoczesny sprzęt do przeprowadzania 
wideokonferencji  
i oświetlenie. 

5) Montaż rolet w wyremontowanych pomieszczeniach, znajdujących się po 
stronie południowej. 

6) Zagospodarowanie pomieszczenia nr 209 na Salę Edukacyjną – wyposażenie 
w sprzęt i meble. 

7) Zakup roweru elektrycznego dla Gońca – w celu usprawnienia pracy. 
8) Podniesienie standardu Sali konferencyjnej nr 15 na parterze w budynku 

Starostwa Powiatowego poprzez: 
 zamontowanie na ścianie podświetlanego logo Powiatu Ciechanowskiego 

oraz wykonania przenośnej ścianki z logo Powiatu Ciechanowskiego; 
 położenie wykładziny dywanowej (w wyznaczonym odcinku) 
 doposażenie w dodatkowe stoliki koktajlowe oraz pokrowce i obrusy. 

9) Aktualizacja tablicy informacyjnej, znajdującej się na parterze budynku przy 
windach. 

10) Wyremontowano własnymi siłami pomieszczenie serwerowni (207) – wymiana 
odpowiedniej wykładziny pcv.  

11) Pracownicy gospodarczy, zatrudnieni w Starostwie Powiatowym                                   
w Ciechanowie, wyremontowali następujące pomieszczenia: 309; 310; 312; 
313; 317; 319;025; 012; 022; A07. Wymiana wykładziny/paneli w w/w 
pomieszczeniach. 

12) Wykonanie i zamontowanie nowego blatu do łazienki damskiej na III i II piętrze                      
w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7. 

13) Zaadaptowanie pomieszczenia 012 na „warsztat” dla pracowników 
gospodarczych Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 

14) Zakup nowych regałów do Archiwum Zakładowego Wydziału Komunikacji                              
i Transportu. 
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15) Zakup szorowarki do czyszczenia podłóg w celu podniesienia standardu 
utrzymania porządku i czystości w budynku Starostwa Powiatowego                                
w Ciechanowie. 

16) Zakup serc na nakrętki plastikowe do 5 szkół, w celu zaangażowania się                          
w zbiórkę charytatywną dla potrzebujących dzieci. 

17) Zakup i przekazanie do użytkowania odzieży roboczej dla pracowników 
gospodarczych. 

18) Wyposażenie Powiatowego Ośrodka Felinoterapii oraz zakup roślin do 
nasadzeń wokół tego budynku. 

19) Zakup i nasadzenie roślin w celu zagospodarowania terenów zielonych przed 
budynkiem Starostwa Powiatowego ul. 17 Stycznia 7 oraz z tyłu budynku. 

20) Zakup szafy na dokumenty niejawne oraz zamków do Kancelarii Tajnej                         
w Starostwie Powiatowym. 

21) Zakup i zamontowanie czwartego masztu przed budynkiem Starostwa 
Powiatowego  w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 w związku z koniecznością 
umieszczenia Flagi Mazowsza. Zakup flag na maszt, stojaków na flagi, 
drzewców oraz flag. 

22) Dokupienie oświetlenia świątecznego. 
23) Oświetlenie flagi/budynku przy ul. 17 Stycznia 7, podczas świąt: dnia Autyzmu,                    

1,2,3-go Maja, 11 Listopada. 
24) Uprzątnięcie garaży przy ul. 17 Stycznia 7 a, w związku z rozpoczęciem 

budowy Centrum Administracyjnego. 
25) Wykonanie okablowania oświetlenia parkingu z tyłu budynku Starostwa 

Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7. 
26) Reorganizacja parkingów Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy                                      

ul. 17 Stycznia 7 w związku z rozpoczęciem inwestycji: Budowy Centrum 
Administracyjnego. Zamontowanie dwóch szlabanów na pilot. 

27) Remont instalacji sanitarnej w budynku Starostwa Powiatowego                                       
w Ciechanowie przy   ul. 17 Stycznia 7. 

28) Przeprowadzenie corocznych badań : hydrantów, gaśnic, przewodów 
kominowych i wentylacyjnych oraz technicznych budynków Starostwa 
Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7, Wyzwolenia 10 A, 17 Stycznia 49. 

29) Zmiana numeracji pomieszczeń biurowych na I oraz II piętrze w budynku 
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, w konsekwencji 
przeprowadzonych zmian podczas remontów. 

30) Bieżąca konserwacja wind. 
31) Zakup wykładziny do wymiany na hol na I piętrze w budynku Starostwa 

Powiatowego w Ciechanowie przy  ul. 17 Stycznia 7. 

 
Referat ds. Archiwum Zakładowego w szczególności realizował zadania dotyczące:  

1) Przejmowania dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych 
Starostwa zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Zarządzenia 
Starosty Ciechanowskiego nr 21/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku. 
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 W 2021 r. na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych przejęto blisko 70,07 
metrów bieżących dokumentacji to jest 3131 teczek aktowych. Porządkowanie 
dokumentacji i sporządzenie spisów zdawczo odbiorczych zostało wykonane 
głównie przez pracowników archiwum; 

2) Udostępniania i wypożyczania dokumentacji pracownikom Starostwa; 
3) Wybrakowano dokumentację niearchiwalną w ilości 81,92 metrów bieżących co 

stanowi 2865 jednostek archiwalnych; 
4) Porządkowano dokumentację najwyższej kategorii archiwalnej, która została 

przyjęta na stan archiwum zakładowego w latach wcześniejszych w stanie nie 
spełniającym wymogów ustawowych; 

5) Przeprowadzono konsultacje z kierownikami poszczególnych komórek 
organizacyjnych w celu wyrażenia zgody na brakowanie kolejnej dokumentacji 
najniższej kategorii; 

6) Przygotowano i opisano część dokumentacji do brakowania, które 
zaplanowano na 2022 rok; 

7) Przeprowadzono kilkanaście instruktaży dla pracowników Starostwa 
dotyczących praktycznego stosowania zapisów instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej; 

8) Zostały przeprowadzone kwerendy archiwalne w poszukiwaniu dokumentacji;   
 

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 2021 zrealizowano w ramach Referatu m.in.: 
1) Wymianę 18 najbardziej wyeksploatowanych komputerów na nowoczesne 

zestawy; 
2) Zakupiono nowe drukarki, kopiarki, telefony i zasilacze awaryjne do komputerów; 
3) Wyposażono salę konferencyjną 205 w system do wideokonferencji; 
4) Zakupiono dwa serwery, które zastąpią stare serwery wykorzystywane do pracy                 

w tym jeden przeznaczony dla Wydziału Geodezji  Starostwa Powiatowego                         
w Ciechanowie; 

5) Zakupiono i zainstalowano monitoring wizyjny parkingu Starostwa jak również holu 
wejściowego w budynku; 

6) Przeprowadzono modernizację sieci komputerowej drugiego piętra budynku 
Starostwa i wyposażono serwerownię ( pokój 207)  w nowy przełącznik sieciowy; 

7) Nadzorowano naprawy i przeglądy drukarek, kopiarek i komputerów; 
8) Zakupiono oprogramowanie biurowe dla trzydziestu stanowisk komputerowych; 
9) Zakupiono podpisy elektroniczne dla upoważnionych pracowników Starostwa; 
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10) Utrzymywano łącze internetowe i połączenie światłowodowe z budynkiem na ulicy 
Wyzwolenia; 

11) Nadzorowano umowy z dostawcami usług telekomunikacyjnych; 
12) Utrzymywano i nadzorowano systemy informatyczne Starostwa; 
13) Administrowano stroną www i BIP oraz pocztą elektroniczną; 
14) Obsługiwano sesje Rady Powiatu pod względem nagrywania sesji i udostępniania 

nagrań w internecie. 
15) Nadzorowano Audyt Bezpieczeństwa zgodny z Krajowymi Ramami 

Interoperacyjności. 
 
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, obsługa 
punktu informacyjnego   w Starostwie, 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 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 123 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 2021r. do 
Starostwa wpłynęły 3 petycje i 3 skargi, do Rady Powiatu wpłynęło 6 petycji i 9 skarg. 

W zakresie  kadr i szkolenia prowadzono sprawy osobowe pracowników 
Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz służb i inspekcji, 
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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. 
Referat ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi prowadzi rejestr zarządzeń Starosty, 
rejestr wydanych upoważnień, rejestr delegacji służbowych,, dokonuje  zgłoszeń do 
ZUS osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło, prowadzi 
dokumentację PPK, sprawy związane z PFRON, sprawozdawczość statystyczną.                   
W roku 2021 Starosta Ciechanowski wydał 97 zarządzeń.  

W zakresie spraw kancelaryjno-biurowych prowadzono obsługę kancelaryjną 
Starostwa w systemie elektronicznym. W 2021 roku wpłynęło do Starostwa 72 000 
sztuk korespondencji a wysłano 21 888  przesyłek oraz  około 10 000 przesyłek zostało 
doręczonych na terenie miasta przez pracownika Starostwa Powiatowego. 
 
Wydział Zamówień Publicznych 

W ramach Wydziału Zamówień Publicznych w 2021 r. przygotowano i przeprowadzono 
procedury związane z wyłonieniem  wykonawców i udzieleniem następujących 
zamówień: 

1) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: 
„Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek 
organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego               
– „Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie”  

2) Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu. 
3) Remont pomieszczeń biurowych na drugim piętrze w budynku Starostwa 

Powiatowego w Ciechanowie. 
4) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 poprzez 

dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7                          
w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa  
– powtarzane pięciokrotnie - postępowanie unieważnione z uwagi na ceny ofert 
przewyższającej kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia lub ze względu na brak ofert. 

5) Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z niezbędną instalacją - 
Etap II 

6) Prace rozbiórkowe i porządkowe w celu poprawienia zagospodarowania dz. nr 
41/9 przy ul. Kruczej. 

7) Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkól Technicznych im. 
Stanisława Płoskiego w Ciechanowie” w ramach programu „Mazowiecki 
Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021”  

8) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: 
„Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie – Nowoczesna placówka 
opieki dla najmłodszych”  

9) Adaptacja parteru budynku przy ul. Warszawskiej 34 w celu utworzenia Klubu 
Polonia  

10) Infrastruktura towarzysząca ścieżki rowerowej Ciechanów - Gołotczyzna 
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11) Sukcesywne wykonywanie i dostawa tablic rejestracyjnych, w tym stałych                         
i tymczasowych, a także odbiór oraz kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych 
z użytku. 

12) Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 
2022. 

13) Sukcesywne wykonywanie, dostawa, odbiór oraz kasacja tablic rejestracyjnych 
wycofanych z użytku dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Ciechanowie wraz z ich nieodpłatnym transportem. 

14) "Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych na pierwszym 
piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 
7, w podziale na części:  
Część nr 1: wykonanie prac remontowo – budowlanych, 
Cześć nr 2: wykonanie podłogi ze specjalistycznej wykładziny" 

15) Wykonywanie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego operatów 
szacunkowych z wycen nieruchomości dla potrzeb gospodarki 
nieruchomościami w Powiecie Ciechanowskim w 2021. 

16) Pakiet oprogramowania biurowego do tworzenia i edycji tekstu, arkuszy 
kalkulacyjnych oraz prezentacji  multimedialnych. Microsoft Office Home & 
Buisness 2019 BOX. 

17) Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków obrębu ŚMIECIN, miasto 
Ciechanów. 

18) Wykonanie numerycznej obiektowej mapy glebowo-rolniczej oraz mapy typów 
i podtypów gleb w skali 1:5000 dla Gminy Ciechanów, Powiatu 
Ciechanowskiego. 

19) Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury 
i Sztuki w Ciechanowie m.in. poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót 
budowlanych – Etap II. 

20) Konwersja danych wektorowych EGiB do bazy obiektowej EGiB oraz założenie 
bazy BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT dla gminy Ojrzeń Powiatu 
Ciechanowskiego. 

21) Aktualizacja baz EGiB, BDOT500, GESUT oraz warstw mapy zasadniczej dla 
pięciu jednostek ewidencyjnych powiatu ciechanowskiego o treść zawartą                      
w udostępnionych operatach jednostkowych oraz danych przekazanych przez 
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami. 

22) „Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum 
Kultury i Sztuki w Ciechanowie m.in. poprzez wykonanie niezbędnych instalacji 
i robót budowlanych – Etap II”. Wykonanie stałej zabudowy z mebli 
tapicerowanych oraz elementów wykończeniowych drewnianych wg. projektu 
nowej aranżacji wnętrza. 

23) Prowadzenie nadzoru archeologicznego dla zadania inwestycyjnego pn: 
„Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek 
organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego 
–  „Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie”. 
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24) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi  branży 
drogowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „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”. 

25) Dostawa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie dwóch serwerów wraz z 
serwerowymi systemami operacyjnymi. 

26) Prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich 
wyników dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Administracyjnego 
w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa 
Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego” – Budowa nowoczesnego 
Centrum Administracyjnego  w Ciechanowie. 

27) Wykonanie czynności  konserwacyjnych systemu alarmu pożaru (SAP)                        
w  budynkach  przy ul. 17 Stycznia 7 oraz  przy ul. Wyzwolenia 10a                                 
w Ciechanowie. 

 
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 kontroli, przekazuje 
informacje o wynikach kontroli Staroście, wykonuje zadania z zakresu kontroli 
zarządczej.  
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W 2021 roku zostały przeprowadzone  2 kontrole kompleksowe - planowe, 1 
kontrola kompleksowa - doraźna, 1 kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji 
uzyskanej z powiatu ciechanowskiego - planowa, 1 kontrola w zakresie sposobu 
wyliczania godzin ponadwymiarowych - doraźna, 3 kontrole w zakresie prowadzenia 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy - doraźne. Kontrolą objęto 
następujące jednostki: 
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. 
2. Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie. 
3. Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie, 
4. Zespół Szkół nr 3 im. St. Staszica w Ciechanowie. 
5. Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Płoskiego 

w Ciechanowie. 
6. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie. 
7. Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32. 
8. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kałęczynie. 
9. Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie. 
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 28 kontroli ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów. 
 

Geodeta Powiatowy 

 Zadania należące do kompetencji Starosty jako organu administracji 
geodezyjnej i kartograficznej wykonuje Geodeta Powiatowy przy pomocy Kierownika 
Wydziału Geodezji i Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                     
i Kartograficznej. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w 
Ciechanowie Geodeta Powiatowy sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału 
Geodezji, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Realizacją prac w w/w komórkach 
organizacyjnych w 2021 roku zajmowało się 18 osób, w tym Geodeta Powiatowy. 

 

Do zadań Geodety Powiatowego należy w szczególności: 

 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu  geodezji i kartografii 

wykonywanych przez Wydział Geodezji i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 

 Koordynowanie działań komórek organizacyjnych realizujących zadania                     
z dziedziny geodezji i kartografii w tym również Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami. 
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 Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań Wydziału 
Geodezji, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

 Prowadzenie postępowań dotyczących zakładania i modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków. 

 Kontrola i  przyjmowanie do zasobu geodezyjno-kartograficznego opracowań  
wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 

 Sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej geodezji i kartografii. 
 Przygotowywanie analiz, ocen i bieżących informacji dotyczących spraw                           

z zakresu geodezji i kartografii. 
 Ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną 

modyfikacją. 
 Programowanie, planowanie, organizacja, zlecanie i odbiory prac 

geodezyjnych  realizowanych ze środków działu 710, 010 i budżetu powiatu. 
 Współpraca z organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz innymi 

organami administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie niezbędnym 
do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków. 
 

Wydział Geodezji wykonuje w szczególności zadania związane z: 

 Bieżącą aktualizacją baz danych ewidencji gruntów i budynków, w tym 
prowadzenie zbiorów dowodów zmian dla każdej jednostki ewidencyjnej. 

 Ochroną danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną   
modyfikacją. 

 Wydawaniem wypisów, wykazów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów                          
i budynków. 

 Sporządzaniem zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów                        
i budynków, sporządzanie niezbędnych analiz i syntez z zakresu ewidencji. 

 Programowaniem prac geodezyjnych dotyczących modernizacji i aktualizacji 
danych ewidencji gruntów i budynków. 

 Wydawaniem licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące 
możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu. 

 Udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń dotyczących ewidencji gruntów 
i budynków.  

 Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów.  

Wydział Geodezji w 2021 roku pod względem ilości wykonanych czynności 
przedstawia się następująco: 

 ilość wydanych wypisów -  6224 
 ilość wyrysów – 366 
 Ilość wydanych wykazów – 200 
 Ilość wydanych zaświadczeń na podstawie danych z operatu egib – 129 
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 Ilość udzielonych informacji z zakresu egib- 323 
 Ilość wprowadzonych zmian w bazie egib - 5393 
 Ilość zmian miasto Ciechanów- 2017 
 Ilość zmian miasto Glinojeck - 102 
 Ilość zmian gmina Ciechanów – 727 
 Ilość zmian gmina Glinojeck – 362 
 Ilość zmian gmina Gołymin-Ośrodek  - 278 
 Ilość zmian gmina Grudusk – 168 
 Ilość zmian gmina Ojrzeń – 275 
 Ilość zmian gmina Opinogóra Górna- 465 
 Ilość zmian gmina Regimin – 301 
 Ilość zmian gmina Sońsk-  698 

Łączna liczba wprowadzonych zmian w 2021 roku   5393 

 Ilość udostępnianych danych osobowych z operatu egib ( sądy, komornicy, 
urzędy skarbowe, ZUS, KRUS itp.) – 1374 

 Ilość zawiadomień o sprostowaniu działu I KW w wyniku niezgodności danych 
egib z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej – 1801 

 ilość decyzji w zakresie egib-10 
 Ilość decyzji w prawie aktualizacji i klasyfikacji użytków- 219 
 Liczba wpisów do RCiWR - 1384 

W 2021 r. wdrożono moduł „Zapytania Komornicze” umożliwiający internetową 
obsługę Kancelarii Komorniczy z wykorzystaniem geoportalu powiatowego. 
Wyżej wymienione czynności wykonywane były przez 6 osób w tym kierownika 
Wydziału Geodezji . 

 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonuje 
zadania z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego                                                   
i kartograficznego w szczególności związane z: 
 

 Tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem 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. 

 Prowadzeniem 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,  

 Udzielaniem informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania   
i udostępniania. 

 Tworzeniem, prowadzenie i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów 
geodezyjnych. 

 Przyjmowaniem i ewidencjonowaniem zgłoszeń robót geodezyjnych                                 
i kartograficznych. 
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 Uzgadnianiem z wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych listy 
materiałów - Udostępnianie danych z zasobu. 

 Klauzulowaniem dokumentów zasobu na potrzeby postępowań 
administracyjnych, sądowych lub czynności cywilno-prawnych. 
 Wydawaniem licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące 

możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu. 
 Weryfikacją przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych lub 

kartograficznych. 

 Oceną stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonywania prac. 
 Wyłączaniem materiałów z zasobu i przekazywanie do archiwum 

państwowego. 
 Tworzeniem i aktualizacją zasobu zabezpieczającego. 
 Ochroną znaków geodezyjnych. 
 Tworzeniem i udostępnianiem standardowych opracowań kartograficznych,             

w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, a dotyczących mapy ewidencyjnej                     
i mapy zasadniczej.  

 Uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na 
obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub 
projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich. 

 Uzgadnianiem 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.  

 Organizowaniem narad koordynacyjnych. 
 Współdziałaniem z podmiotami które władają sieciami uzbrojenia terenu                    

w procesie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu. 

 Wydawaniem na wniosek podmiotu władającego siecią, decyzji 
administracyjnych o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu danych o sieciach. 

 Zapewnieniem samorządom gminnym bezpośredniego, biernego, dostępu do 
bazy ewidencji gruntów i budynków. 
 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonał        w 2021 
r. pod względem ilości wykonanych czynności przedstawia się następująco: 
 

 przyjęto i obsłużono 2872 zgłoszeń robót geodezyjnych w tym 2714  zgłoszeń 
zostało złożonych drogą elektroniczną poprzez uruchomiony w tym celu 
specjalny portal dla geodetów; 

 Przeprowadzono 2810 weryfikacje operatów geodezyjnych przekazanych 
przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego ; 

 przyjęto do powiatowego Zasobu 2810 operatów geodezyjnych oraz 
zaktualizowanie baz graficznych powiatu o treść przekazanych opracowań; 
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 przeprowadzono 349 uwierzytelnień dokumentów z operatów przyjętych do 
Zasobu; 

 przyjęto i zrealizowano 2559 wniosków dotyczących udostępnienia materiałów 
pzgik; 

  przyjęto i obsłużono 264 wniosków o przeprowadzenie koordynacji 
usytuowania sieci uzbrojenia terenu; 

 wykonano skanowanie 1227 geodezyjnych operatów. Pliki zostały zaczytane 
do odpowiedniego oprogramowania w celu ich udostępniania. 

Prace wykonywane były przez 7 osób w tym Kierownika. 
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) w 2021 roku wyniosły 996 915,47 zł. 

   Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykonuje zadania z zakresu  
gospodarki nieruchomościami w szczególności związane z: 
 

 Gospodarowaniem powiatowym zasobem nieruchomości oraz Zasobem 
Gruntów Skarbu Państwa. 

 Regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa                                           
i nieruchomości powiatu. 

 Opiniowaniem projektów podziałów nieruchomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa i Powiatu. 

 Ustalaniem odszkodowań za grunty przejęte w trybie przepisów ustawy                            
o szczególnych zasadach przygotowywania inwestycji w zakresie dróg 
publicznych i ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 Wywłaszczaniem i zwrotem wywłaszczonych nieruchomości. 
 Udzielaniem i wydawaniem zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości dla 

celów przeprowadzenia lub założenia podziemnych lub nadziemnych urządzeń 
technicznych. 

 Przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 
gruntów Skarbu Państwa. 

 Ustaleniem stanów prawnych wspólnot gruntowych. 
   Przekształcaniem prawa służebności w prawo własności do działek  

  siedliskowych i działek dożywotniego użytkowania na rzecz byłych właścicieli  
  lub ich spadkobierców. 

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu w 2021 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 

384 
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mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości 
Skarbu Państwa i Powiatu oraz zaświadczenia o 
spłacie jednorazowej 

2.  

Zgoda na płatność jednorazową/ustalenie wysokości 
opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości Skarbu Państwa 

64 

3.   

Pozostałe sprawy z zakresu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości Skarbu Państwa (informacje, 
sprawozdania, itp.) 

13 

4.  

6843 

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego w związku ze zmianą stawki procentowej 

7 

5.  
Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego w związku ze zmianą wartości 
nieruchomości 

48 

6.  

Pozostałe sprawy z zakresu użytkowania wieczystego 
nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu (raty, 
bonifikaty, zaświadczenia, informacje dla nabywców, 
pomoc de minimis i COVIDowa, itp.) 

54 

7.  6810.4 
Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa (w tym 
zasiedzenia, zakładanie ksiąg wieczystych, 
sprawozdania itp.) 

66 

8.  6810.4.1 
Ewidencja nieruchomości Powiatu (w tym regulacja 
stanu prawnego, sprawozdania itp.) 

35 

9.  6810.6 
Nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie agencji 
rządowych 

20 

10.  6820 Przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 2 

11.  6824 
Komunalizacja majątku Skarbu Państwa na rzecz 
Powiatu 

7 

12.  683.1 
Ustalanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w 
trybie art. 73 ustawy „przepisy wprowadzające…” i art. 
98 UGN 

4 

13.  683.2 
Ustalanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi 
powiatowe w trybie „specustawy” 

0 

14.  683.3 
Ustalanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi 
gminne w trybie „specustawy” 

44 

15.  6840 
Zbywanie/nabywanie nieruchomości Skarbu Państwa i 
Powiatu 

32 

16.  6844 
Trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i 
Powiatu 

22 

17.  6845 
Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa i 
Powiatu do korzystania (w tym dzierżawy i najem) 

64 

18.  6853 
Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i 
wykorzystanie na nieruchomościach Skarbu Państwa i 
Powiatu urządzeń technicznych 

32 

19.  6821.3 Zwroty nieruchomości wywłaszczonych 2 
20.  6821.2 Wywłaszczenie nieruchomości 1 

21.  6821.2 
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w 
trybie art.124 i 124a ,124b ugn 

37 

22.  6846.2 Mienie gromadzkie 4 
23.  6846.4 Działki siedliskowe i dożywotniego użytkowania 5 

  SUMA 947 
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Łącznie 947 spraw w tym zaświadczeń, decyzji, informacji, wniosków i inne prace 
realizowane były przez 4 pracowników w tym kierownika  wydziału. 

 
Szkolenia pracowników w 2021 roku 
 Pracownicy i kierownicy Wydziału Geodezji, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami odbyli 
szkolenia z zakresu:  

 podziałów nieruchomości zurbanizowanych, rolnych i leśnych, 
 nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków                                  

z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie standardów 
geodezyjnych i w sprawie BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków,  

 ustawy o gospodarce nieruchomościami po nowelizacji z lipca 2021 roku, 
      Ponadto kierownictwo wydziałów 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.  
 Geodeta Powiatowy, Wydział Geodezji, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                  
w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie w miarę możliwości finansowych                                   
i kadrowych podejmują takie działania.  
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Według stanu na koniec 2021 r.  
- kontynuowane działanie serwera usług WMS, który umożliwia przekazywanie  
  naszych danych „on-line”; 
- usługa WMS dostosowywana jest do najnowszych wytycznych Głównego Urzędu  
  Geodezji  i Kartografii (pełniejszy zakres danych); 
- utrzymywany jest własny Geoportal udostępniający dane EGiB wszystkim gminom  
  i niektórym jednostkom np. ZWiK, PINB zgodnie z zawartymi umowami      
 o udostępnienie możliwości korzystania z serwisu; 

W dalszym ciągu działania skierowane są na otwieranie kolejnych kanałów 
zdalnej obsługi interesantów drogą elektroniczną przez internet za pomocą usług 
sieciowych. 
 W 2021 roku został zakupiony i wdrożony moduł „Zapytania Komornicze” 
umożliwiający internetową obsługę Kancelarii Komorniczy z wykorzystaniem 
geoportalu powiatowego. Sytuacja trwającego zagrożenia epidemiologicznego 
(COVID 19) spowodowała dalszą rozbudowę oprogramowania o w/w usługę. Dzięki 
temu możliwa jest obsługa interesantów z pominięciem kontaktu bezpośredniego.  
Zakupiono również  w ramach udoskonalania istniejącego oprogramowania ryczałtową 
usługę asysty technicznej dla GeoPortalu Powiatu Ciechanowskiego. 
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 2021 roku dokonano zlecenia i odbioru następujących prac geodezyjnych: 
 W ramach limitu w 2021 roku przekazane z dotacji Wojewody środki w dziale 
710, rozdział 71012 w kwocie 106 810 zł wykorzystano na przeprowadzenie 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Smiecin, miasta Ciechanów. 
Zlecone prace miały na celu dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących 
budynków do wymogów rozporządzenia, doprowadzenie wartości OFU i OZU do 
zgodności z obowiązującą systematyką użytków gruntowych tak, aby aktualizacja 
danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków, umożliwiła zasilenie 
danymi z 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 
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.  
 W związku z powyższym w 2021 roku dokonano założenia bazy BDOT500 oraz 
inicjalnej bazy GESUT dla miasta Glinojeck, gminy Glinojeck, Regimin i Ojrzeń. 
Utworzone bazy jako zasadnicza część powiatowego zasobu geodezyjnego                              
i kartograficznego będą służyć realizacji celów określonych  w art.40 ust. 1 ustawy 
prawo geodezyjne i kartograficzne tj. potrzebom państwa i obywateli. 



225 
 

 W 2021 zlecono również aktualizacje baz EGIB, BDOT500 i GESUT na 
podstawie 225 opracowań jednostkowych z obszaru miasta i gminy Glinojeck, gminy 
Grudusk i Regimin. 
 W dalszym ciągu postępuje cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego.                  
W 2021 roku dokonano skanowania 1227 operatów geodezyjnych przyjętych do 
PODGiK. 
 W ramach limitu w 2021 roku w dziale 010, rozdział 01005 przekazane z dotacji 
Wojewody środki w kwocie 38 900 zł wykorzystano na wykonanie obiektowej mapy 
glebowo-rolniczej oraz mapy typów i podtypów gleb w skali 1:5000 dla obszaru gminy 
Ciechanów. Numeryczna mapa glebowo-rolnicze dla w/w obiektów zasiliła 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 2022 roku 

 
 W 2022 roku planowane są prace dotyczące modernizacji ewidencji gruntów                  
i budynków obrębu Podzamcze miasta Ciechanowa. 
 Planowana jest również aktualizacja i utworzenie numerycznych map glebowo-
rolniczych dla gminy Opinogóra Górna. 
 W bieżącym roku planowane jest podpisanie umowy dotyczącej realizacji 
projektu „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-
technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa 
mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 REACT-EU – Projekt SOD. Projekt realizowany jest 
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego wspólnie z powiatami województwa 
mazowieckiego. W ramach realizacji „Projektu SOD” planujemy wykonać prace 
związane z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT dla miasta i gminy 
Ciechanów. 

 
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. 
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OPIS ZADAŃ I ZAKRESU SPRAW PROWADZONYCH PRZEZ REFERAT 
ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ W 2020 r. 

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: 

• 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, 

• kontrola warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych 
w projektach budowlanych, 

• sprawdzanie zgodności projektów zagospodarowania terenu (działki) 
z przepisami obowiązującymi, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, 

• kontrola kompletności projektu budowlanego, w tym posiadania wymaganych 
przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń, 

• kontrola właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie w zakresie projektowania, 

• wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę) obiektów budowlanych 
oraz nakładanie na inwestorów obowiązków jakie są związane z prowadzeniem 
i zakończeniem budowy, 

• wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w sytuacji istotnego 
odstąpienia od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, 

• wydawanie  decyzji o przeniesieniu decyzji pozwolenia na budowę na inny 
podmiot, 

• rozpatrywanie zgłoszeń budowy obiektów budowlanych bądź wykonania robót 
budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, 
• nakładanie obowiązku wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

w przypadku budowy obiektów wymagających zgłoszenia, 
• 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, 

• wydawanie dzienników budowy, montażu lub rozbiórki, 
• wydawanie decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę oraz o wygaśnięciu 

pozwolenia na budowę w sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa, 
• wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 



227 
 

Do zadań Referatu należy ponadto: 
• przygotowywanie opinii dotyczących projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu ciechanowskiego, 
• przygotowywanie uzgodnień projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnień projektów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

• prowadzenie egzekucji administracyjnej wykonania obowiązków wynikających 
z decyzji i postanowień wydanych przez organy administracji 
architektoniczno- budowlanej, 

• wydawanie zaświadczeń wymaganych z przepisów prawa oraz na żądanie 
stron ze względu na ich interes prawny, 

• przeprowadzanie procedury „udziału społeczeństwa" w sprawach 
dotyczących przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na obszar 
„Natura 2000"w sprawach związanych z wydawanymi pozwolenia na budowę, 

• 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, 

• udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu 
Referatu oraz przeznaczonych do wykorzystania w sprawach prowadzonych 
przez Wydział lub Referat, 

• umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej wymaganych zawiadomień 
dotyczących spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 

• koordynowanie działań w sprawach dotyczących wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

• przygotowywanie wniosków do właściwego rzeczowo ministra oraz 
postanowień o zgodzie na odstępstwo od przepisów obowiązujących, 

• przygotowywanie rozstrzygnięć o niezbędności wejścia do sąsiedniego 
budynku lub na teren sąsiedniej nieruchomości dla wykonania robót 
budowlanych, 

• prowadzenie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej w zakresie 
spraw prowadzonych w Referacie, 

• przyjmowanie od gmin kopii uchwalonych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 

• opracowywanie sprawozdań dla GUS i organów nadrzędnych. 
Referat realizujący w imieniu Starosty zadania administracji architektoniczno-  
budowlanej: 

• 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); 

• przekazuje bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego: 
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             - 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; 

• uczestniczy, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach 
inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniają wszelkie dokumenty                            
i informacje związane z tymi czynnościami. 

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 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 856 

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.                

424 

3. Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych lub wykonania robót 
budowlanych - nie wymagających pozwolenia na budowę 

659 

4. Zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych lub wykonania robót 
budowlanych - nie wymagających pozwolenia na budowę 

66 

5. Postanowienia w sprawie uzupełnienia braków 607 

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 

232 

7. Zmiany sposobu użytkowania 10 

8. Wydane dzienniki budowy  1021 

9. Odstępstwa od warunków technicznych – przygotowanie wniosku do 
właściwego ministra o udzielenie zgody na odstępstwo oraz 
udzielenie w formie postanowienia zgody na odstępstwo  

10 

 
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 
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budowy lub prowadzenia robót budowlanych, skutecznego ubiegania się o wydanie 
zaświadczenia. 

- propagowaniem informacji w zakresie obowiązujących przepisów związanych 
z procesem budowlanym, w szczególności istotnymi dla Inwestorów zmianami                         
w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniach wykonawczych do 
tejże ustawy 

- edukacją w zakresie przepisów ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu               
i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym konsultacji związanych ze sporządzanymi 
przez osoby uprawnione projektami budowlanymi czy też projektami decyzji                                   
o warunkach zabudowy 

- analizowaniem aktualnych dla Gmin powiatu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Zestawiając ilość spraw prowadzonych w okresie 2020 roku z ilością spraw 
prowadzonych w 2021 r. należy zauważyć znaczący wzrost spraw dotyczących 
budowy obiektów budowlanych w tzw. „szybkim trybie”  to jest w trybie skutecznie 
dokonywanego zgłoszenia t.j. z ilości 172 spraw w 2020 r. do ilości 424 spraw w 2021r. 
– wzrost wynoszący ok. 147 %.  Sprawy rozpatrywane w tym trybie wymagają od 
pracowników organu dokonania takich samych czynności w zakresie sprawdzenia 
kompletności wniosku, projektu budowlanego i innych dokumentów jak w przypadku 
wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast w zakresie wydanych decyzji 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę wzrost był nieznaczny. 

Specyfiką a zarazem trudnością pracy w zakresie wypełniania obowiązków 
administracji architektoniczno-budowlanej w 2021 r. była kilkukrotnie zmieniana 
ustawa Prawo budowlane. Przepisy w wielu przypadkach sa niespójne, wręcz 
wewnętrzne sprzeczne, wymagają interpretacji lub jednoznacznej wykładni.  

Podsumowując należy stwierdzić, że pomimo trudności związanych z pandemią 
Covid-19 i ogólnym wzrostem cen w budownictwie, ruch budowlany mierzony ilością 
załatwianych spraw przez tut. organ z zakresu administracji architektoniczno-
budowlanej jest  większy jak w latach ubiegłych.  

Opis zadań i zakresu spraw prowadzonych przez Referat Inwestycji i Drogownictwa             
w 2021r. 
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; 
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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. 

 
      Zestawienie przeprowadzonych zadań inwestycyjnych w 2021 r.  

1) „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek 
organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu 
Ciechanowskiego" - Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego                     
w Ciechanowie. Zadanie współfinansowane z Województwem Mazowieckim, 
zostanie pokryte z budżetu zarówno Powiatu Ciechanowskiego jak                                     
i Województwa Mazowieckiego w proporcji, która została ustalona w ww. 
Porozumieniu tj. 15,75 % Powiat Ciechanowski i 84,25 % Województwo 
Mazowieckie zgodnie z Porozumieniem nr 104/UMWM/04/2019/NW-I-II/W 
zawartym w dniu 12.04.20219 r. wraz z aneksem nr 1 z 21.12.2020 r. i aneksem 
nr 2  z 10.06.2021r.   
Wartość inwestycji: 53. 375. 850, 00 zł brutto.  
Planowane zakończenie inwestycji 2023 r.  

2) „Prace rozbiórkowe i porządkowe w celu poprawienia zagospodarowania dz. nr 
41/9 przy ul. Kruczej.  
Wartość zadania: 88 793,96zł brutto 

3) "Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie - Nowoczesna Placówka 
opieki dla najmłodszych" . 
Wartość inwestycji: 1 500 000,00 zł.  
Planowane zakończenie inwestycji - 2022 r. 

4) Wykonanie Ośrodka Felinoterapii w ramach zadania pn.: Ośrodek Felinoterapii 
jako element „Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-
2022. Wartość zadania: 149 900,00 zł. 

5) „Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej – Wsparcie rodzin  
i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych”.  
 Wartość inwestycji : 2 800 000,00 zł.  
 Planowane zakończenie inwestycji: 2023 r.  

6) „Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z niezbędną instalacją”  
w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul.17 Stycznia 7. Etap 
II. Wartość zadania: 73 554,00 zł zł brutto. 

7) Podniesienie standardu funkcjonowania Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  
w Ciechanowie m.in. poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót 
budowlanych – Etap II. Wykonanie prac remontowo - budowlanych 
pomieszczeń kawiarni oraz wymiana nawierzchni z kostki betonowej i płyt 
chodnikowych wraz z obrzeżami . W ramach zadania zostały wykonane: roboty 
rozbiórkowe; roboty budowlano-remontowe; roboty elektryczne).  
Wartość zadania: 146 370,00 zł brutto  
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8) Podniesienie standardu funkcjonowania Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  
w Ciechanowie m.in. poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót 
budowlanych – Etap II. Wykonanie stałej zabudowy z mebli tapicerowanych 
oraz elementów wykończeniowych drewnianych wg. projektu nowej aranżacji 
wnętrza.  
Wartość zadania: 143 430,30 zł brutto 

9) ”Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów- Gołotczyzna” w ramach zadania pn: 
”Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem 
rekreacyjno – poznawczym”. 
Wartość inwestycji: 3 120 540,68 zł brutto 

10) „Budowa parku rekreacyjno-poznawczego w Gołotczyźnie” realizowanego                    
w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gołotczyzna 
wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym.  
Wartość inwestycji: 5 330 979,90 zł brutto 
Planowane zakończenie inwestycji 2022 r. 

11) „Infrastruktura towarzysząca ścieżki rowerowej Ciechanów –  Gołotczyzna”                  
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. 
Wartość zadania: 99 000,01 zł brutto 

12) „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkól Technicznych im. 
Stanisława Płoskiego w Ciechanowie” w ramach programu „Mazowiecki 
Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021”. W ramach 
zadania wykonano prace adaptacyjne:   
Wartość inwestycji: 560 000,00 zł  brutto 

13) "Adaptacja parteru budynku przy ul. Warszawskiej 34 w celu utworzenia Klubu   
 Polonia”. Wartość inwestycji: 170 970,00 zł brutto. 

14) „Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żędowe                             
w Powiecie Ciechanowskim”, polegające na zad 2 - budowie chodnika                             
w miejscowości Kownaty Żędowe.. Przebudowa w pasie drogowym przy                          
ul. Ciechanowskiej w miejscowości Kownaty Żędowe; (wybudowano odcinek 
ok. 270 mb ). 
Wartość inwestycji: 377 997,00 zł brutto. 

 
Wydział Rolnictwa 

Wydział Rolnictwa i Środowiska realizuje zadania z zakresu rolnictwa, 
ochrony gruntów rolnych, rekultywacji i zagospodarowania gruntów, ochrony 
środowiska, geologii surowcowej i inżynierskiej, hydrogeologii, ochrony powierzchni 
ziemi, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, leśnictwa                            
i łowiectwa. Zadania Wydziału realizowane są w dwóch referatach: w Referacie 
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Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody oraz w Referacie Geologii i Ochrony 
Środowiska. 

W 2021r. w ramach Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody 
prowadzone były sprawy dotyczące: 

1) ochrony gruntów rolnych (1182 sprawy, w tym wydano: 446 decyzji, 104 
zaświadczenia, uzgodniono 611 projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu 
publicznego), 

2) sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa, w szczególności sprawy związane z realizacją porozumień 
zawartych pomiędzy Powiatem Ciechanowskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw: 
Ciechanów, Płońsk i Przasnysz, w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką 
leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (nadzorem objęto 
8713,14 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa: Nadleśnictwo 
Ciechanów – 7361,20 ha, Nadleśnictwo Płońsk 1209,24 ha /część obrębów 
ewidencyjnych położonych na terenie gminy Ojrzeń i Glinojeck/ i Nadleśnictwo 
Przasnysz 142,70 ha /część obrębów ewidencyjnych położonych na terenie gminy 
Grudusk/. W skład lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa wchodzą lasy 
należące do: osób fizycznych, wspólnot gruntowych, spółdzielni, spółek prawa 
handlowego, lasy gminne, powiatu i województwa), 

3) sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych                          
i wspólnot gruntowych (sporządzono UPUL dla lasów położonych w 163 obrębach 
ewidencyjnych o ogólnej powierzchni 3179,1084 ha, w dziewięciu gminach: 
Ciechanów /21 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni 364,4298 ha/, Sońsk 
/22 obręby ewidencyjne o łącznej powierzchni         436,2557 ha/, Ojrzeń /8 obrębów 
ewidencyjnych o łącznej powierzchni 334,3103 ha/, Grudusk /15 obrębów 
ewidencyjnych o łącznej powierzchni 70,1898 ha/, Glinojeck /15 obrębów 
ewidencyjnych o łącznej powierzchni 602,8852 ha/, gmina miejska Ciechanów /5 
obrębów ewidencyjnych o powierzchni 42,5061 ha/, Gołymin - Ośrodek /27 obrębów 
ewidencyjnych o powierzchni 328,4261 ha/, Opinogóra Górna /26 obrębów 
ewidencyjnych o powierzchni 114,1145 ha/, Regimin /24 obręby ewidencyjne                       
o powierzchni 885,9909 ha/. Plany zostały wykonane w wyniku rozstrzygniętego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie 
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, przez firmę TAXUS UL 
Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ochocka 14, zgodnie z postanowieniami 
umowy z dnia 9.04.2021 r. nr WZP.273.5.2021. Całkowita wartość zadania brutto: 
88 857,36 zł. Pozyskane dofinansowanie ze środków funduszu leśnego                                  
w wysokości 50% wartości zadania netto, tj. 40 975,83 zł. Pozostała kwota                   
w wysokości 47 881,53 zł zapłacona została ze środków własnych powiatu. 
Opracowane UPUL zostały zatwierdzone Zarządzeniem Nr 92/2021 Starosty 
Ciechanowskiego z dnia 28.12.2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 3/2022 Starosty 
Ciechanowskiego z dnia 14.01.2022 r. Plany obowiązują od 01.01.2022 r. do 
31.12.2031r. 

4) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,                                  
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w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów (5 spraw), 
5) wydzierżawiania polnych obwodów łowieckich oraz ustalania rocznego czynszu 

dzierżawnego i rozliczania go między nadleśnictwami i gminami (24 sprawy), 
6) udzielania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z  terenu nieruchomości 

będącej własnością gminy oraz opiniowania wniosków dotyczących usuwania 
drzew z nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz stanowiących 
mienie powiatu (97 spraw), 

7) prowadzenia rejestru zwierząt przetrzymywanych lub hodowanych na terenie 
powiatu, należących do gatunków podlegających ograniczeniom przewozowym na 
podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczanych do płazów, gadów, 
ptaków lub ssaków    oraz wydawania zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru 
zwierząt (15 spraw), 

8) wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych 
gruntów  z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, 

9) oceny udatności upraw leśnych, założonych na gruntach rolnych objętych 
zalesieniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (1 sprawa – 
sprawdzono 0,39 ha gruntów zalesionych w 2017 r. w ramach PROW), 

10) wydawania zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu 
lub decyzją administracyjną (wydano 1190 zaświadczeń), 

11) prowadzenia bazy informacji o środowisku i jego ochronie, publicznie dostępnych 
wykazów. 

W 2021 r. w ramach Referatu Geologii i Ochrony Środowiska prowadzone były 
sprawy dotyczące: 
1) udzielenia pozwoleń zintegrowanych (8 spraw), 
2) udzielenia pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (3 sprawy), 
3) udzielenia zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu 

uprawnieniami do emisji (3 zmiany zezwoleń, 4 przyjęte raporty, w tym wydano 5 
decyzji) 

4) wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla instalacji (1 sprawa), 
5) udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania                                     

i przetwarzania odpadów (19 spraw), 
6) udzielenia pozwoleń na wytwarzanie odpadów (1 decyzja), 
7) wydawania decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów (15 

spraw), 
8) zatwierdzania projektów robót geologicznych (5 decyzji), 
9) zatwierdzania dokumentacji geologicznej, geologiczno–inżynierskiej                                            

i hydrogeologicznej (4 decyzje), 
10) udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż (8 spraw), 
11) wydawania decyzji zobowiązujących prowadzącego instalację negatywnie 

oddziaływującą na środowisko do ograniczenia jej negatywnego oddziaływania na 
środowisko (0), 

12) przyjmowania zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, 
mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (30 spraw), 

13) przyjmowania zgłoszeń projektów robót geologicznych (2 sprawy), 
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14) prowadzenia spraw  z zakresu ochrony powierzchni ziemi, w tym sporządzanie 
wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń (1 sprawa), 

15) opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                        
w zakresie osuwisk i geologii (8 spraw), 

16) opracowania Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 
ciechanowskiego do roku 2022 (raport za lata 2019-2020), 

17) opiniowania gminnych programów ochrony środowiska (1 sprawa), 
18) opiniowania w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko przedsięwzięć kwalifikowanych jako instalacje objęte pozwoleniem 
zintegrowanym (1 sprawa), 

19) sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych (18 spraw), 
20) rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (7 spraw), 
21) wystawiania legitymacji dla społecznych strażników straży rybackiej i wydawania 

kart wędkarskich (217), 
22) prowadzenia bazy informacji o środowisku i jego ochronie oraz publicznie 

dostępnych wykazów (221 spraw), 
23) udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie (40 spraw). 

 
Wydział Komunikacji 
 

Zadania z zakresu komunikacji i transportu w 2021 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; 
- transportu publicznego 
W zakresie rejestracji pojazdów wydano: 
- decyzji o rejestracji pojazdów ( bez wwtórników) - 11596 
- decyzji o czasowej rejestracji pojazdów – 12170 
- decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu -960 
- zawiadomień o zbyciu pojazdu (zgłoszenie sprzedaży ) - 5362 
-zawiadomień o przerejestrowaniu pojazdu – 4457 
- wygenerowanych potwierdzeń danych i właścicieli pojazdów dla innych starostw –  
  3514 
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- wydanych dowodów rejestracyjnych - 11905 
-wydanych kart pojazdu -4957. 
Ilość pojazdów zarejestrowanych na koniec roku 2021 -10536 i dokonano 4494 
modyfikacji danych w dowodach rejestracyjnych przez ich zmianę. 
W zakresie uprawnień kierowania pojazdem wydano:   
- akta kierowcy (przekazane)  -134, 
- otrzymanych akt kierowcy ( otrzymane z innych urzędów odpowiedzi  na żądanie   
  danego urzędu) – 24 
- przywróconych po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami – 183 
W 2021r. roku wprowadzono: 
- 216 ważne cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, 
- 249 ważne zakazy prowadzenia pojazdów, 
- 382 ważne zatrzymania prawa jazdy. 
W 2021 roku wydano 2101 wyprodukowanych praw jazdy , 34 oczekiwało na wydanie. 
Wysłano 50 zapotrzebowań na akta kierowcy ( wysłane żądania akt kierowcy) i 
zamówiono w PWPW 12581 sztuk praw jazdy. Zwrócono po zatrzymaniu – 227 prawa 
jazdy. 
W zakresie uprawnień przewozowych: 
- wypis z licencji na wykonywanie przewoźnika drogowego rzeczy -  18 
- wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy - 93 
- zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 26 
- zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne- 14 
- wypis z zaświadczenia drogowego na potrzeby własne- 268 
 
Wydział Promocji Powiatu i Polityki Społecznej 
 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego                                     
w Ciechanowie do zadań Wydziału Promocji Powiatu i Polityki Społecznej należą 
sprawy z zakresu polityki informacyjnej i promocji Starostwa i Powiatu. 

W 2021 roku Wydział Promocji Powiatu i Polityki Społecznej Starostwa 
Powiatowego w Ciechanowie działał zgodnie z zakresem obowiązków określonym                   
w w/w Regulaminie. Ponadto prace Wydziału były prowadzone na podstawie 
harmonogramu działań, a także w odpowiedzi na potrzeby wynikające z bieżącej 
działalności Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 

Pracownicy WPPS w sposób ciągły redagowali stronę internetową 
www.ciechanow.powiat.pl, a także stronę Starostwa na platformie społecznościowej 
Facebook – za pośrednictwem kanałów elektronicznych prowadzili politykę 
informacyjną dla mieszkańców powiatu. Regularny był także kontakt Wydziału                            
z lokalnymi mediami, które poprzez informacje prasowe przygotowywane przez 
pracowników WPPS dowiadywały się o bieżących wydarzeniach, które działy się                        
w powiecie. 

Wszystkie działania zewnętrzne, kierowane do mieszkańców powiatu, były 
odpowiednio nagłaśniane i promowane za pośrednictwem mediów lokalnych (radio, 
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prasa), mediów społecznościowych (Facebook), strony internetowej powiatu, plakatów 
i innych materiałów graficznych. 

W związku z trwającą epidemią SASR-COV 2 działania z zakresu promocji 
Wydziału były prowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego.  

W ciągu 2021 roku trwały nieprzerwane prace nad wydawnictwami ciągłymi,                         
tj. „Gazetą Urzędową” i „Bramami Powiatu”. Prasa była wydawana w wersji papierowej, 
a także udostępniana w wersji elektronicznej na stronie Starostwa Powiatowego                    
w Ciechanowie. 

Odbyły się imprezy cykliczne, m.in. Gala Serc, Gala Przedsiębiorczości, III 
Powiatowy Dzień Rolnika, III Powiatowy Turniej w Petanque o Puchar Starosty 
Ciechanowskiego, Przystanek Wielkanoc i Przystanek Święta, bardzo pozytywnie 
odebrane przez mieszkańców Powiatu. 

Wydział Promocji Powiatu i Polityki Społecznej wspierał również działania 
jednostek podległych i współpracujących, m.in. we współpracy z  Powiatowym 
Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie: 

 działania związane z Powiatowym Uniwersytetem Trzeciego Wieku i wydarzeń, 
mających na celu aktywizację i integrację środowiska seniorów z terenu 
Powiatu Ciechanowskiego. W programie PUTW oprócz wykładów znajdują się 
zajęcia w sekcjach zainteresowań: wokalnej, teatralnej, tanecznej, turystycznej, 
plastycznej, nordic walking, rekreacji w wodzie. Przy PUTW działa Zespół 
Wokalny FURRORA. Raz w miesiącu seniorzy spotykają się w Kinie Seniora. 
W 2021 roku został zorganizowany wyjazd do Warszawskiej Opery Kameralnej 
„Kwartet”; 

 współorganizacja Powiatowego Zaprzęgu Świętego Mikołaja; 
 współorganizacja San Remo nad Łydynią. 

Wydział Promocji Powiatu i Polityki Społecznej wspierał także działania podmiotów 
zewnętrznych, m.in. stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Ciechanowskiego, 
przekazując środki finansowe na organizację różnego typu wydarzeń, np. wsparcie 
finansowe Mistrzostw Powiatu Ciechanowskiego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w 2021 - 4 700,00 zł czy wsparcie 
finansowe uroczystości wręczenia dorocznej nagrody im. dr. Franciszka 
Rajkowskiego, przyznanej za rok 2020 – 2 000,00 zł. 

Wybrane działania organizowane przez Wydział Promocji Powiatu i Polityki 
Społecznej w 2021 roku: 
1) „Kobiety są Naj…” – obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet – dwie edycje 

uroczystego koncertu w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej  
w Ciechanowie, w którym wzięło udział prawie tysiąc kobiet z terenu Powiatu 
Ciechanowskiego (sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną, 
polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, 
działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury); 

2) Gala z okazji wręczenia nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 
oraz upowszechniania i ochrony kultury (sprawowanie mecenatu nad działalnością 
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kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty 
kulturalnej, działań inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury); 

3) III Powiatowy Turniej w Petanque o Puchar Starosty Ciechanowskiego – sportowe 
wydarzenie dla mieszkańców powiatu;  

4) III Powiatowy Dzień Rolnika – trzecie spotkanie branżowe, którego celem jest 
zwiększenie świadomości społeczeństwa o potencjale rolnictwa Północnego 
Mazowsza, pokazanie jego walorów i integracja lokalnych środowisk rolniczych. 
Podobnie jak w latach ubiegłych podczas uroczystości zostały wręczone 
wyróżnienia dla rolników powiatu ciechanowskiego (działania promujące 
działalność lokalnych twórców, wytwórców i przedsiębiorców oraz współpraca z 
partnerami Powiatu); 

5) Przystanek Wielkanoc oraz Przystanek Święta – dwa wydarzenia zorganizowane  
w okolicach Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia – przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego zostały zorganizowane stoiska handlowe za budynkiem Starostwa dla 
kupców, lokalnych przedsiębiorców, kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu oraz 
stoiska dla wolontariuszy działających w charytatywnej akcji zbierania funduszy na 
rzecz chorych dzieci. W okresie Bożego Narodzenia przygotowano także szopkę 
bożonarodzeniową, która stała przed budynkiem Starostwa w okresie 
bożonarodzeniowym (działania promujące działalność lokalnych twórców, 
wytwórców i przedsiębiorców); 

6) Gala Serc – uroczystość była okazją do podkreślenia ważnej roli tych osób, firm, 
organizacji i instytucji, które przyczyniając się do walki z pandemią COVID-19, mają 
ogromne zasługi w działaniach na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców powiatu. 

7) Plebiscyt na Najlepszy Salon Fryzjerki i Kosmetyczny w Powiecie Ciechanowskim 
skierowany był do sektora małych przedsiębiorców z terenu powiatu 
ciechanowskiego i miał na celu zaktywizowanie społeczności lokalną do zgłoszenia 
najlepszych salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz na podstawie głosowania 
wyłonienie, nagrodzenie i wsparcie w działaniach promocyjnych i reklamowych 
zwycięskich salonów w poszczególnych gminach powiatu ciechanowskiego 
(działania promujące działalność lokalnych twórców, wytwórców                                                
i przedsiębiorców). 

8) Konkurs literacki „Przygody kota Powiatka” 
9) Anioły dla Laury – zdobądź fotel i pomóż – akcja charytatywna na rzecz chorej na 

SMA Laury Paczuły; 
10) Konkurs fotograficzny „Powiat w wiosennym kadrze”; 
11) Konkurs plastyczny „Pisanki wiosną malowane”; 
12) Otwarcie Powiatowego Ośrodka Felinoterapii „Radosny Kot” – ośrodek otwarty                 

w ramach programu profilaktyki zdrowotnej w obszarze zdrowia psychicznego; 
13) Konkurs fotograficzny „Jemioła w obiektywie”; 
14) Wystawa w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz Konkurs plastyczny 

„Beksiński… Romantyzm nieoczywisty” – we współpracy z PCKiSz w Ciechanowie 
oraz CH Mrówka w Ciechanowie, który był sponsorem nagród rzeczowych                          
w konkursie plastycznym; 
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15) Forum Kół Gospodyń Wiejskich – wydarzenie, które miało na celu integrację 
środowiska członkiń kół gospodyń wiejskich i było dla nich okazją do wymiany 
doświadczeń; 

16) Konkurs piosenki świątecznej „Hej, kolęda!”; 
17) Konkurs plastyczny „Mikołajowa ozdoba choinkowa”; 
18) Wydawnictwa ciągłe (w formie papierowej i elektronicznej): 

„Gazeta Urzędowa”  
5 numerów 
nakład: 3 000 egzemplarzy 
Cele wydawnictwa: informowanie o bieżących wydarzeniach i inicjatywach Starostwa, 
przybliżanie historii „małej ojczyzny", prezentowanie sylwetek ciekawych mieszkańców 
powiatu, przedstawianie oferty kulturalnej. 
„Bramy Powiatu” 
4 numery 
nakład: 1500 egzemplarzy 
Cele wydawnictwa: utrwalenie historii „małej ojczyzny”, zachowanie pamięci 
najstarszego pokolenia, budowanie tożsamości lokalnej. 
W 2022 roku Wydział Promocji Powiatu i Polityki Społecznej zamierza kontynuować 
działania informacyjne i promocyjne, wynikające z zadań określonych w Regulaminie 
Organizacyjnym. 
 
Wydział Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju 
 

Wydział Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju w 2021 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 2021 r. na realizację 
projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków zewnętrznych 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji: 
Do zadań Wydziału w 2021 r. należało również: 

1) W ramach współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami 
pozarządowymi: 

 Zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert oraz 
„małych grantów”; 

 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 
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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 
2015r. 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 2021 wynosiła 
264.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). 
Lokale na cele prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udostępniły 
gminy: 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, 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.  

W związku ze zmianami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 
od września 2021 roku Wydział Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju 
prowadzi również sprawy związane z : 

1) nadzorem nad działalnością stowarzyszeń i fundacji; 
2)  prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie 

zaświadczeń o wpisie do ewidencji oraz decyzji o nadaniu uprawnień szkół 
publicznych; 

3) prowadzenie spraw związanych z funkcją organizatora powiatowych instytucji 
kultury.  
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Wykaz wniosków złożonych w 2021 roku: 
1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351 Unikowo i Modła, Sulerzyż przejście 

przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 -
ETAP I (długość 958,50m)”- wniosek o dofinansowanie w ramach „Instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa 
mazowieckiego”; 

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351 Unikowo i Modła Sulerzyż przejście 
przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+487,00 do km 6+070,50 -
ETAP II (długość 623,50m)”- wniosek o dofinansowanie w ramach „Instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa 
mazowieckiego”; 

3) Wykonanie prac restauratorskich pomieszczeń budynku dawnego hotelu 
„Polonia” przy ul. Warszawskiej 34”- wniosek złożony do Urzędu 
Marszałkowskiego o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

4) „Powiatowy Dzień Rolnika” – wniosek o dofinansowanie organizacji 
uroczystości złożony do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; 

5) „Powiatowe Forum Kół Gospodyń Wiejskich” - wniosek o dofinansowanie 
organizacji uroczystości złożony do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; 

6) „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych im. 
Stanisława Płoskiego w Ciechanowie” – wniosek o dofinansowanie złożony do 
Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego; 

7) „Oferta realizacji zadania zleconego w ramach programu SENIOR+ na lata 
2021-2025 złożona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego; 

8) „Projekt Ekologiczny – Pracownia Gospodarowania Odpadami” wniosek 
złożony do Ministerstwa Klimatu i środowiska” 

9) „Strzelnica w powiecie” – projekt złożony do Biura do spraw Programu „Zostań 
Żołnierzem Rzeczypospolitej” 

10) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 
personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, 
zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”- DPS 
Kombatant, wniosek o przyznanie grantu złożony do Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ w Warszawie; 

11) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 
personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, 
zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”- DPS 
ul. Krucza, wniosek o przyznanie grantu złożony do Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ w Warszawie; 

12) „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 
zdalnego” – wniosek złożony do Marszałka Województwa Mazowieckiego; 
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13) „Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki                                     
w Ciechanowie – etap I” - wniosek o dofinansowanie w ramach „Instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa 
mazowieckiego”; 

14) Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie 
powiatu ciechanowskiego” -  wniosek o dofinansowanie w ramach „Instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa 
mazowieckiego”; 

15) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku 
ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki – Marszewice”- wniosek                          
o dofinansowanie złożony do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach 
Polskiego Ładu. 

16) „Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki                                       
w Ciechanowie” - wniosek o dofinansowanie złożony do Programu Inwestycji 
Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. 

17) „Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie 
powiatu ciechanowskiego” - wniosek o dofinansowanie złożony do Programu 
Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. 

18) „Aktywna tablica 2021” – wniosek złożony do Kuratorium Oświaty w Warszawie; 
19) „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - wniosek 

złożony do Kuratorium Oświaty w Warszawie; 
20) „Powiatowe Centrum Opieki Wytchnieniowej” – wniosek złożony do 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Centra 
Opiekuńczo-mieszkalne”. 

21) Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Grudusk” – 
wniosek złożony do PFRON; 

22) „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się 
na wózkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy 
Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32” - – wniosek złożony do PFRON. 

 
W roku 2021 Powiat Ciechanowski pozyskał fundusze z Unii Europejskiej na realizację 
następujących projektów: 
 
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; 
Data zawarcia umowy: 12.06.2021 r. 
Łączna wysokość pozyskanego grantu wynosi 43 661,62 zł, z tego: 
- ze środków europejskich – 36 749,99 zł 
- ze środków dotacji celowej – 6 911,63 zł 
 
 



242 
 

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; 
Data zawarcia umowy: 21.06.2021 r. 
Łączna wysokość pozyskanego grantu wynosi 38 884,92 zł, z tego: 
- ze środków europejskich – 32 729,44 zł 
- ze środków dotacji celowej – 6 155,48 zł 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 Tytuł projektu: „Budujemy kadrę przyszłości” 
Realizator: Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego                                
w Ciechanowie 

Wartość projektu: 1 444 699,92 PLN,  
Dofinansowanie 1 217 749,92 PLN,  
Data zawarcia umowy: 25.01.2021 r.                                                                                               
Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 do 31.08.2022, 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 Tytuł projektu: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów 
do   nauczania zdalnego” 

Wartość projektu: 55 624 305, 00 zł, 
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł 
 
Ponadto z innych źródeł zewnętrznych pozyskano następujące środki: 
Środki Województwa Mazowieckiego 

1) „Mazowiecki Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 
województwa mazowieckiego” 

 Tytuł zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351 Unikowo i Modła, Sulerzyż 
przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 
5+447,00 -ETAP I (długość 958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351 
Unikowo i Modła Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od 
km 4+487,00 do km 6+070,50 -ETAP II (długość 623,50m)” 

Data zawarcia umowy: 30.04.2021 r. 
Całkowita wartość zadania: 5 123 917,79 zł 
Dofinansowanie: 3 074 350,67 zł 
Termin realizacji: lata 2022-2023. 

 Tytuł zadania: Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki 
w Ciechanowie -Etap I” 

Data zawarcia umowy: 01.12.2021 r. 
Całkowita wartość zadania: 6 666 670,00 zł 
Dofinansowanie: 4 000 000,00 zł 
Termin realizacji: lata 2023-2024. 
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2) Program dofinasowania zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych 

 Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – 
Kałęczyn od km 0+600,00 do km 1+200,00” 

Dofinansowanie:  150 000,00 PLN,  
Data zawarcia umowy: 01.07.2021 r. 

 Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – 
Kałęczyn od km 0+000,00 do km 0+600,00” 

Dofinansowanie:  100 000,00 PLN,  
Data zawarcia umowy: 01.07.2021 r. 
 

3) Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE  
     2021 
Nazwa zadania: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół 
Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie”. 

Dofinansowanie:  200 000,00 PLN,  
Data zawarcia umowy: 06.08.2021 r. 
 
Środki budżetu Państwa 

1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
 Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk- Gąsocin – 

Ciechanów na odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80” 
Dofinansowanie:  1 480 635,50 PLN,  
Data zawarcia umowy: 11.08.2021 r. 

 Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów – Młock-
Wola Młocka – Luszewo przejście przez Wolę Młocką odcinek od km 16+805,00 
do km 17+547,00” 

Dofinansowanie:  1 937 449 ,54 PLN,  
Data zawarcia umowy: 07.10.2021 r. 

2) Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych 

Tytuł projektu: „Aktywna tablica” 
Kwota wsparcia finansowego: 28 000,00 PLN, 
Data zawarcia umowy: 26.10.2021 r. 

3) Rządowy program Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-
2025 

Kwota wsparcia finansowego: 12 000,00 PLN, 
Data zawarcia umowy: 26.10.2021 r. 

Tytuł projektu: „Strzelnica w powiecie 2021” 
Data zawarcia umowy: 02.07.2021 r. 
Całkowita wartość zadania: 143 000 000,00 zł 
Dofinansowanie: 114 400,00 zł 

4) Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu wyrównywania różnic 
między regionami II 
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 Tytuł projektu: Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i 
poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32” 

Dofinansowanie:  160 000,00 PLN,  
Data zawarcia umowy: 20.10.2021 r. 

 Tytuł projektu: „Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie 
Gminy Grudusk” – wniosek złożony do PFRON 

Dofinansowanie:  86 592,00 PLN,  
Data zawarcia umowy: 20.10.2021 r. 
 
Wydział Profilaktyki Społecznej i Edukacji Zdrowotnej 
 
Wydział Profilaktyki Społecznej i Edukacji Zdrowotnej w 2021 roku realizował zadania 
związane ze współpracą z innymi Wydziałami Starostwa i jednostkami 
organizacyjnymi, m. in.: ze szkołami,  Domami Pomocy Społecznej, Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 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 i osób dorosłych, powodujących wyłanianie 
się potrzeb z zakresu opieki społecznej, terapii grupowej i indywidualnej oraz szeroko 
rozumianą problematyką promocji i ochrony zdrowia. W szczególności Wydział 
zajmuje się: 

 koordynacją przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do 
dzieci, młodzieży i seniorów w zakresie podniesienia świadomości prawnej, 
wyrobienia właściwych postaw i kształtowania pożądanych umiejętności                      
w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej; 

 popularyzacją wśród mieszkańców powiatu ciechanowskiego umiejętności 
zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia; 

 realizacją inicjatyw z zakresu profilaktyki zdrowotnej z uwzględnieniem działań 
określonych w Powiatowym Programie Profilaktyki Zdrowia Psychicznego; 

 koordynacją działalności Powiatowego Ośrodka Felinoterapii „Radosny Kot”                 
w  zakresie organizacyjnym, edukacji w odniesieniu do opieki nad zwierzętami, 
ochrony zdrowia psychicznego oraz rozwoju integracji społecznej; 

 kreowaniem i  koordynowaniem inicjatyw związanych z rozwiązywaniem 
problemów społecznych  związanych z nadmierną ilością i śmiertelnością 
wypadków drogowych; 

 zapobieganiem Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
Obywateli Powiatu Ciechanowskiego; 

 inicjowaniem międzywydziałowej i międzyinstytucjonalnej współpracy na rzecz 
bezpieczeństwa publicznego i zdrowotnego; 

 wdrażaniem celów Narodowego Programu Zdrowia oraz prowadzenie 
monitoringu i ewaluacji realizacji celów w nim zawartych; 
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 określanie kierunków działań w zakresie promocji zdrowia w powiecie; 
 prowadzeniem promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dla mieszkańców 

powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej oraz 
seniorów; 

 prowadzeniem postępowań w zakresie wydawania pozwoleń na sprowadzanie 
zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania; 

 koordynacją działalności Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

POWIATOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

 W celu realizacji przedsięwzięć dotyczących poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, wynikających z utworzenia Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w Ciechanowie, Wydział koordynował 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 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 roku 2021 Powiatowa Rada BRD odbyła 2 posiedzenia, na których omówiono m. 
in.: 

 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu ciechanowskiego 
w roku 2020, 

 Inwestycje zrealizowane w roku 2020 oraz rozwiązania inżynieryjne wpływające 
na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz planowane 
przedsięwzięcia w 2021 roku, 
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 Planowane działania profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego; 

 Zagrożenia w ruchu drogowym i identyfikację miejsc niebezpiecznych na 
terenie powiatu, 

 Bieżący stan zagrożenia w ruchu drogowym na terenie powiatu 
ciechanowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem drogi krajowej nr 7, 

 Przedstawiono również założenia do opracowania powiatowego programu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021-2030. 

W roku 2021 zorganizowane zostały 2 konkursy skierowane do uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie powiatu 
ciechanowskiego, a mianowicie konkurs na film profilaktyczno-edukacyjny z zakresu 
BRD pn. „Powiatowe drogowskazy 2021” oraz konkurs plastyczny pn. „Odblaski barwą 
bezpiecznej jesieni 2021”. Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów i młodzieży  z terenu powiatu ciechanowskiego, w konkursie filmowym wzięło 
udział 197 uczniów, natomiast w konkursie plastycznym wpłynęło 126 prac 
plastycznych.  

Ponadto w ramach działalności Rady Starosta Ciechanowski objął patronatem 
wydarzenie pn. „7th CarsLovers Tuner Meeting 2021”. Zarząd Powiatu wsparł 
finansowo inicjatywę w postaci wynajmu symulatora dachowania wraz                                          
z wyposażeniem. 

W dniach 16-22 września 2021 roku obchodzony był Europejski Tydzień 
Mobilności,  w ramach którego przeprowadzono akcję ROAD SAFETY DAYS – Dni 
Bezpieczeństwa Na Drogach. Celem projektu jest promowanie „wizji zero”, a więc 
ZERO ofiar śmiertelnych na drogach Unii Europejskiej w perspektywie do 2050 roku. 
Główne działania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie 
powiatu ciechanowskiego przeprowadzone zostały 18 września 2021 roku przy 
współpracy z KPP w Ciechanowie i ZS nr 1 im. J. Bema w Ciechanowie. Powiatowa 
Rada BRD skoncentrowała się głównie na egzekwowaniu prawa i zachęcaniu 
uczestników ruchu drogowego do rozważnej jazdy, stosowania się do ograniczeń 
prędkości, używania pasów bezpieczeństwa lub kasku, niekorzystania z telefonu 
komórkowego oraz unikania alkoholu i narkotyków niezależnie od kierowania 
pojazdem.  

Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Ciechanowie Starostwo Powiatowe 
wydało książeczkę edukacyjną „Bezpiecznie przez cały rok”, popularyzującą zasady 
bezpieczeństwa wśród najmłodszych. Jest to przewodnik dla najmłodszych 
mieszkańców powiatu, z przesłaniem na co zwracać uwagę i jak dbać o swoje 
bezpieczeństwo.  

 
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,  
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 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 Komisja 
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 2021 roku odbyły się 3 posiedzenia Komisji, na których Komisja rozpatrzyła 
informacje dotyczące: 

 stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu 
Ciechanowskiego w 2020 roku, 

 zagrożeń oraz działań ratowniczych jednostek straży pożarnej na terenie 
powiatu w 2020 roku, 
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 stanu sanitarnego na terenie powiatu ciechanowskiego w 2020 roku, 
 diagnozy przedsięwzięć prozdrowotnych w placówkach wypoczynku dzieci                   

i młodzieży w ramach akcji „Bezpieczne ferie” i "Bezpieczne wakacje 2020", 
 przeglądu dróg na terenie powiatu ciechanowskiego w 2021 roku, 
 analizy zadysponowań i podjętych zleceń wyjazdów oraz interwencji Zespołów 

Ratownictwa Medycznego Zakładu Pomocy Doraźnej Specjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego  w Ciechanowie za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 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 2020roku, 
 popularyzacja w zakresie ochrony ppoż. poprzez prowadzenie kampanii 

społecznych, 
 informacja PCPR o polityce rodzinnej i o wspieraniu osób niepełnosprawnych 

przez powiat, 

 informacja o realizacji zadań z zakresu polityki uzależnień w placówkach 
oświatowych, 

 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 9 miesięcy 2021roku, 

 realizacji wsparcia na rzecz osób bezdomnych, w szczególności w okresie 
zimy, 

 przygotowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie do sezonu 
zimowego, 

 zdarzeń związanych z obecnością tlenku węgla oraz działań profilaktycznych 
Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie w tym zakresie, 

 ponadto Komisja przyjęła Uchwałę nr 1/2021 Regulamin Organizacyjny oraz 
Uchwałą nr 2 dokonała wyboru zastępcy, 

 Komisja rozpatrzyła sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu 
Zapobiegania Przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020-2023” w ramach realizacji             
w 2020 roku, 

 sytuacji epidemiologicznej  na terenie Powiatu Ciechanowskiego związanej                
z pandemią wirusa  SARS – CoV – 2, 

Komisja zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok                      
w dziale 754, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 
oraz przyjęła Plan Pracy Komisji na 2022 rok. 

W związku z upływem 3 – letniej kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
Starosta Ciechanowski Zarządzeniem nr 20/2021 z dnia 26.03.2021 r. powołał Komisję 
na nową 3-letnią kadencję. 
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Z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021 zostało przedstawione 
sprawozdanie Radzie Powiatu Ciechanowskiego, która przyjęła je na sesji w dniu                    
31 stycznia 2022 roku. 

Jednym z przedsięwzięć realizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego była realizacja Powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 
2020 – 2023.  

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, 
 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 2021 r. 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, 

 przeprowadzono legalizację przyrządów dozymetrycznych z terenu powiatu, 
 dokonano zakupu sprzętu opchem. Dla formacji OC, 
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 w ramach przeprowadzonego ćwiczenia obronnego „Łydynia 2021” 
przeprowadzono epizod OC dotyczy ewakuacji pracowników z budynku 
Starostwa Powiatowego. 

W zakresie spraw obronnych,  w dniu 11.10.2021 r. przeprowadzono szkolenie                    
z zakresu Akcji Kurierskiej oraz dokonano aktualizacji i uzupełnienia składu 
osobowego AK Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Ponadto, na podstawie 
informacji z poszczególnych gmin powiatu ciechanowskiego dokonano aktualizacji 
planów kurierskich.  

W dniach 20 – 21 10. 2021 r. przeprowadzone zostało powiatowe  ćwiczenie 
obronne pk.  „Łydynia 2021”. Podstawą prawną ćwiczenia było Zarządzenie Starosty 
Ciechanowskiego nr 57/2021 z dnia 31.08.2021. Tematem ćwiczenia było „Osiąganie 
wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających                   
z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie powiatu 
ciechanowskiego”. 
W ćwiczeniu brały udział : 
- jednostki administracji samorządowej, 
- powiatowe służby, inspekcje i straże,  
- jednostki organizacyjne powiatu 
- współdziałające jednostki organizacyjne realizujące zadania obronne, 
- wybrane elementy struktur obrony cywilnej. 

Celem ćwiczenia było sprawdzenie przygotowania kadry kierowniczej starostwa 
powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządowych 
powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży do działania w czasie osiągania 
wyższych stanów gotowości obronnej państwa i realizacji zadań obronnych w razie 
wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa i wojny. W ćwiczeniu zaangażowanych 
ogólnie było 121 osób.  

W ramach ćwiczenia zrealizowano trening Akcji Kurierskiej przy udziale 
Wojskowej Komendy Uzupełnień. Trening był prowadzony dla 5 gmin metodą 
aplikacyjną, a dla 4 gmin metodą praktyczną do których dostarczono ogółem 45 
dokumentów powołania. W czasie treningu jednostki administracji samorządowej 
prowadziły szkolenia osób przewidzianych do Akcji Kurierskiej. 

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 111 Wojewody 
Mazowieckiego  z dnia 12 marca 2021 r. w dniach 30.08 -04.10.2021 r. zaplanowano 
przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej  na terenie powiatu ciechanowskiego.  Przed 
powiatową komisją lekarską stawiło się 713 osób, w tym 412 rocznika podstawowego 
(2002), 252 osoby (rocznik 2021 i roczniki starsze), 1 ochotnik (rocznik 2003) oraz 48 
kobiet. 
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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 WB.5521.4. 2021 z dnia 19.05.2021 r. – kwota 150.000,00 na 
dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP . 

• Umowa nr WB.5521.4.2.2021 z dnia 24.06.20201 r. – kwota 30.000,00 na 
dofinansowanie remontu elewacji części garażowej budynku KP PSP. 

• Umowa nr WB.5521.4.3..2021 z dnia 08.11.2021 r. – kwota 25.000,00 na 
dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP 
PSP. 

Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami na terenie powiatu w terminie od 01.01 do 
01.09.2021 r. obejmował: 

 181 stowarzyszeń, w tym 31 oddziałów stowarzyszeń, 
 43 stowarzyszeń zwykłych,  
 24 fundacje 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

Powiatowy rzecznik konsumentów realizuje zadania Powiatu w zakresie ochrony praw 
konsumenckich działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), jak i innych 
ustaw i aktów prawnych. 
WSTĘP I UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO  RZECZNIKA 

KONSUMENTÓW 
   

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.  

 ¾ etatu 
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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 2021 r.  

organizacyjnie jest podległe bezpośrednio Staroście Powiatu Ciechanowskiego.  
 
Zgodnie z KPA spraw oznaczonych jako 732 – tj. Postępowania w zakresie ochrony 
praw konsumenckich prowadzonych było ( i jest- nie wszystkie sprawy zostały 
zakończone w roku kalendarzowym 2021) 111 spraw konsumenckich.  11 spraw 
rozpoczętych w 2021r jest w toku. Pozytywnie zakończonych spraw w 2021r                              
( pomijając sprawy jeszcze nie rozstrzygnięte) odnotowano 76 . Sprawy zakończone  
negatywnie ( z zaznaczeniem, iż sprzedawcy powołują się na przysługujące mu prawo 
odmowy udziału Powiatowego Rzecznika Konsumentów jak też pozasądowego 
rozpatrywania sporu ) 24. Mając na względzie niską wartość  przedmiotu sporu 
obuwie, spodnie czy też drobne wyposażenie wnętrz – w zdecydowanej  większości 
konsumenci rezygnują z możliwości , jaką daje droga sądowa. 

 
Postępowania w zakresie ochrony konsumentów 732 – zestawienie tematyczne 

 

Zagadnienie SUMA 111 

telefon 7 
remontowo-budowlana 11 
energia 6 
sprzęt RTV 1 
sprzęt AGD 11 

komputery, konsole 4 
sprzęt ogrodniczy 3 
wyposażenie wnętrz 4 
meble 7 
usługi kurierskie 2 
umowy poza lokalem [ pokazy] 2 
obuwie i odzież 20 
zakupy internetowe 3 
telekomunikacja 2 
ubezpieczenia 5 
motoryzacja [ usługi, wyposażenie ] 5 
rachunki 1 
fotowoltaika 1 
inne 13 
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Zgodnie z KPA spraw oznaczonych jako 731 – tj. Poradnictwo  w zakresie ochrony 
praw konsumenckich - udzielono w całym roku 2021-  247 zarówno w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie (164 porady), za pomocą poczty 
elektronicznej ( 2 porady) oraz telefonicznie ( 81 porad) 

 
Postępowania w zakresie ochrony konsumentów 731 – zestawienie tematyczne 

 

Zagadnienie SUMA 247 

telefon 23 
remontowo-budowlana 12 
energia 37 
sprzęt RTV 22 
sprzęt AGD 17 

komputery, konsole 9 
sprzęt ogrodniczy 8 
wyposażenie wnętrz 11 
meble 12 
usługi kurierskie 9 
umowy poza lokalem [ pokazy] 15 
obuwie i odzież 22 
zakupy internetowe 15 
telekomunikacja 12 
ubezpieczenia 14 
motoryzacja [ usługi, wyposażenie ] 12 
rachunki 13 
fotowoltaika 3 
inne 18 
  
 Dwie firmy , z którymi w roku 2021 rzecznik miał relatywnie częsty kontakt                        
z „automatu” odmawiają uznania roszczeń, powołując się na Ustawę z dnia 23 
września 2016r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów- wykluczając pośrednictwo 
Rzecznika Konsumentów, jednocześnie proponując rozstrzygnięcie sporu na drodze 
sądowej . 

Pozytywne Negatywne W toku
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 Bywają  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 2021 nikt z zainteresowanych nie wyraził chęci dochodzenia roszczeń 
na drodze sądowej, argumentując swoją odmowę przewlekłością postępowań 
sądowych . 
 W kilkunastu sprawach  z tzw. „pokazów” udało się rzecznikowi przyczynić się 
do unieważnienia tych umów. Zaznaczyć jednak należy, iż te przypadki miały miejsce  
kilka dni po zakupie [ przed upływem 14 dniowego okresu ustawowego]. 
 
Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 
konsumenckimi  i  innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 
 W opisywanym roku Rzecznik współpracował z innymi rzecznikami 
konsumentów oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, 
konsultując nietypowe przypadki np. zakup bitcoinów. 

  
Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 
 Dużą popularnością cieszyły się ulotki informacyjne  wystawione na 
dedykowanym stojaku w budynku starostwa . Wszystkie materiały propagujące 
zachowania konsumenckie zostały pozyskane z UOKiK w Warszawie. 
 W instytucjach będących w zarządzie Starostwa Powiatowego tj. w Powiatowej  
Bibliotece Publicznej oraz Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki zostały wystawione  
stojaki z materiałami prokonsumenckimi. Na bieżąco są uzupełniane.  
 Prokonsumenckie  prelekcje miały miejsce na spotkaniach studentów 
uniwersytetu trzeciego wieku [6]. Prelekcje dla małych grup liczących 12-15 osób  
(okres covidu) 
 W ubiegłym roku Rzecznik 2 razy udzielał wypowiedzi i przekazywał informacje 
dla prasy- dla radia 7 oraz radia REKORD  
 
Podsumowanie 
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów uważa, iż  coraz więcej mieszkańców 
powiatu jest świadomych swoich praw i nie obawia się z nich skorzystać ( w sumie 358 
porad i interwencji). 
 Znacząca grupa konsumentów rezygnuje z dochodzenia swoich spraw                           
w sądzie. Często jest to spowodowane niewielką relatywnie wartością sporną oraz 
czasochłonnością takiego załatwienia sprawy. 
 Dodatkowa funkcja społeczna Powiatowego Rzecznika Konsumentów - 
Rzecznik jest miejscem, gdzie konsumenci przy okazji załatwiania swojej sprawy 
oczekują rozmowy, porady lub oczekują wskazówek, jak załatwiać poszczególne 
sprawy ( rachunki, odwołania, drożyzna) .Rzecznik nie uchyla się od tej roli. 
 Wzrasta liczba interwencji w sprawach skomplikowanych, dotyczących usług  
telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych oraz związanych z długoterminowymi 
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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.  
 W związku z powyższym w dalszym ciągu niezwykle ważne jest edukowanie 
mieszkańców Powiatu w kwestii praw konsumenckich. 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 w wymiarze ½ etatu w Starostwie 
Powiatowym w Ciechanowie. 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 2021r., poz. 305 ze zm). Posiada uprawnienia Audytora 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 2021 zostało zaplanowane  przeprowadzenie audytu wewnętrznego                   
w 3 jednostkach organizacyjnych Powiatu Ciechanowskiego. Audyt wewnętrzny został 
przeprowadzony w 2 następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Ciechanowskiego: 
1) Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie ul. Kopernika 7,  w zakresie:  
   - prawidłowość wykonywania kontroli zarządczej oraz przeprowadzenie wstępnej  
     oceny celowości zaciągania zobowiązań  finansowych  i dokonywania  co  
     najmniej 5% wydatków za  2020r.  w Zespole Szkół nr 1  w Ciechanowie, 
     ul. Powstańców Warszawskich 24; 
  - sprawdzenie  realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wydział Kontroli  
     Starostwa Powiatowego w Ciechanowie  z kontroli za 2019r. w ww. jednostce.   
     W wyniku przeprowadzonego zadania audytowego stwierdzono że 2 zalecenia 
pokontrolne nie zostały wykonane oraz 1 częściowo z wydanych 61 zaleceń przez 
Wydział Kontroli Starostwa Powiatowego w Ciechanowie  z kontroli za 2019r. w ww. 
jednostce. Audytor wewnętrzny ocenił pozytywnie z uchybieniami za rok 2020 
funkcjonowanie kontroli zarządczej w Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie. 
2) Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie ul. Batalionów Chłopskich 12  
   w zakresie: 

- prawidłowości wykonywania kontroli zarządczej oraz co najmniej 5% wydatków  
  rzeczowych  na utrzymanie DPS oraz racjonalność gospodarowania w zakresie   
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      utrzymania basenu rehabilitacyjnego  za  2020r. w Domu Pomocy Społecznej  
      „Kombatant” w Ciechanowie  ul. Batalionów Chłopskich 12; 
    - sprawdzania  realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wydział Kontroli  
      Starostwa Powiatowego w Ciechanowie  z kontroli za 2019r. w ww. jednostce.   
     Wszystkie zalecenia pokontrolne  wydane przez Wydział Kontroli  a podpisane 
przez Starostę Ciechanowskiego zostały wykonane. Audytor wewnętrzny pozytywnie 
ocenił wykonanie kontroli zarządczej za 2020r. w  DPS „Kombatant” w Ciechanowie. 
Trzecie zadanie audytowe zostało przeniesione na rok 2022 w Zespole Szkół nr 1 im. 
gen. Józefa Bema w Ciechanowie na podstawie decyzji Starosty Ciechanowskiego . 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w 2021 roku realizował sprawy z zakresu 
– zgodnie z politykami i przepisami dot. ochrony danych osobowych przyjętymi  
   u Administratora Danych: 

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) opracowania miesięcznych sprawozdań z podjętych czynności IOD, a także 
miesięcznej informacji o stanie ochrony danych osobowych do miesiąca 
października włącznie; 

4) realizowanie czynności wynikających z wewnętrznie przyjętych przepisów. 

Podsumowanie wykonanych zadań IOD w 2021 roku: 
1) IOD przeprowadził 8 audytów zgodności z RODO. Audyty w pierwotnej wersji 

miały być kompleksowe, jednakże już pierwsze czynności audytowe pokazały 
konieczność potraktowania audytów zaplanowanych na rok 2021 jako audytów 
ogólno-poglądowych, oszacowanie na ich podstawie obszarów wzmożonego 
ryzyka i przeprowadzanie sukcesywnie w latach kolejnych pełnych sprawdzeń 
określonych czynności przetwarzania danych. Podczas audytów weryfikowane 
były także środki organizacyjno-techniczne wykorzystywane w procesach 
przetwarzania danych; 

2) IOD wydał 1 polecenie Kierownikom Wydziałów i Samodzielnym stanowiskom 
pracy - przeanalizowanie i weryfikacja pod kątem merytorycznym, aktualności, 
kompletności, rzeczowości, wiarygodności oraz zgodności z obowiązującym 
prawem informacji publicznych oraz innych informacji opracowanych przez 
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daną komórkę organizacyjną/samodzielne stanowisko, a zamieszczonych                     
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie lub 
innych mediach Internetowych; 

3) IOD przeprowadził rozmowy i konsultacje w 21 sprawach  (wymagających 
czasu powyżej 30 minut); 

4) IOD odpowiadał na bieżące pytania pracowników Starostwa i weryfikował 
dokumenty – ok. 50 spraw; 

5) Opracowane i wysłana została jedna instrukcja postępowania – instrukcja 
hasłowania plików; 

6) IOD sporządził 3 pisemne opinie dot. ochrony danych osobowych; 
7) IOD przeprowadził 2 szkolenia dla pracowników merytorycznych Starostwa 

oraz rozdysponowywał materiały edukacyjne wśród pracowników; 
8) Stwierdzone zostały 3 naruszenia ochrony danych osobowych nieskutkujące 

koniecznością ich zgłoszenia do Prezesa UODO; 
9) IOD uczestniczył w procesie odpowiedzi na wnioski dot. informacji publicznej                 

i skarg z tematyki ochrony danych osobowych; 
10) IOD uczestniczył w planowaniu i tworzeniu wspólnej obsługi przez Starostwo 

Powiatowe w Ciechanowie z zakresu ochrony danych osobowych dla 
określonych jednostek organizacyjnych Powiatu Ciechanowskiego, czego 
efektem była Uchwała nr VI/43/323/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego                     
z dnia 27 grudnia 2021 roku - Wspólna obsługa rozpoczęła się z dniem 1 
stycznia 2022 r. Zgodnie z wiedzą IOD, jest to pierwsza uchwała z zakresu 
kreowania ochrony danych osobowych przyjęta przez Radę Powiatu 
Ciechanowskiego. 

Brak było w roku 2021 konieczności realizacji zadań z zakresu (brak kontaktu i brak 
spraw ze strony UODO i osób, których dane dotyczą): 

1) współpracy z organem nadzorczym; 
2) 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; 

3) 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. 

W obecnej strukturze IOD podlega bezpośrednio pod Starostę Ciechanowskiego jako 
Administratora Danych. Działalność IOD w 2021 roku nie wiązała się z powstaniem 
kosztów – brak informacji finansowych. Polityki i Procedury dot. ochrony danych 
osobowych przyjmowane są Zarządzeniami Starosty Powiatu Ciechanowskiego 

 
Pełnomocnik do spraw Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

Zadania z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnością realizowane były                    
w 2021 roku zgodnie z zadaniami określonymi w regulaminie organizacyjnym 
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Pełnomocnik współpracował z Powiatowym 
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Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania                                    
o Niepełnosprawności, gminami Powiatu Ciechanowskiego, ośrodkami pomocy 
społecznej z terenu powiatu, domami pomocy społecznej, przedszkolami, szkołami: 
podstawowymi, ponadpodstawowymi i wyższymi, Ośrodkiem Wsparcia, 
Środowiskowym Domem Samopomocy, Klubami Seniora, Powiatowym Ośrodkiem 
Felinoterapii oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom                             
z niepełnosprawnościami. 
W 2021 roku wdrożono następujące działania: 

1. prowadzenie działalności w zakresie udzielania wszelkiej pomocy osobom                   
z niepełnosprawnościami w realizacji ich uprawnień, 

2.  indywidualne rozmowy z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami                       
w sprawie pomocy przy rozwiązywaniu ich problemów. W tym roku ze względu 
na trwającą dalej pandemie rozmowy odbywały się najczęściej telefonicznie 
były to tak zwane teleporady. Indywidualne spotkania były ograniczone                            
z przestrzeganiem reżimu sanitarnego.  

Głównymi problemami z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnością w naszym 
powiecie są: 
- problemy mieszkaniowe (długie wyczekiwanie na mieszkania z dostosowaniem dla  
  osoby z niepełnosprawnością), 
- pożyczki zaciągane przez najbliższych na konto osoby z niepełnosprawnością, 
- brak transportu na dowiezienie osób chorych do lekarzy specjalistów, 
- trudności w kontakcie z przychodniami, zbyt długie wyczekiwanie na specjalistyczne  
  wizyty lekarskie, 
- brak domowej bezpłatnej rehabilitacji i brak asystenta osoby  
  z niepełnosprawnościami, 
- zwiększone problemy z zdrowiem psychicznym (izolacja społeczna, stres przed  
  utratą pracy). 
Ponadto dostrzeżono: 
- negatywne zachowania kierowcy komunikacji miejskiej w stosunku do osoby na  
  wózku,  
- trudności w zatrudnieniu osób z orzecznictwem, 
- brak chętnych na opiekunów prawnych dla osób chorych psychicznie lub 
  ubezwłasnowolnionych. 

Jednym z największych problemów jest brak systemowego połączenia bazy 
danych osób z niepełnosprawnościami w instytucjach pomocowych, które 
zobowiązane są udzielać pomocy z urzędu. Wyżej wymieniony problem został 
przedstawiony na Konwencie Pełnomocników w Warszawie, który z wielkim 
zainteresowaniem został przyjęty przez władze województwa mazowieckiego. 
O zgodę do Starosty na współpracę oraz udział w konferencjach z czynnym udziałem 
Pełnomocnika wystąpiły następujące organizacje: 
1) Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie 
MCPS było organizatorem II Mazowieckiego Konwentu Pełnomocników do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych, który odbył się 22 października 2021r. w Warszawie. 
Poświęcony był m.in. dyskusji o potrzebie powołania pełnomocnika ds. osób                              
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z niepełnosprawnościami w powiatach, a także o jego kompetencjach i roli, jaką 
mógłby odegrać na poziomie powiatu. O swojej misji i prowadzonej działalności mieli 
okazję mówić zarówno minister Paweł Wdówik, marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik jak i Artur Świercz – pełnomocnik zarządu województwa 
mazowieckiego ds. osób niepełnosprawnych, a także pełnomocnicy z powiatów: 
ciechanowskiego, piaseczyńskiego i sierpeckiego. Na temat dobrych praktyk                           
o problemach osób z niepełnosprawnością w strukturach powiatu opowiedziała 
podczas multimedialnej prezentacji Jolanta Przybyłowska - pełnomocnik do spraw 
Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ciechanowskim. 
2) Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 
Hasłem tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, której obrady odbyły się    9 
-10 września 2021 r. była „Przyszłość naszego dziedzictwa”. Wzięło w nich udział 80 
muzealników, badaczy, edukatorów i animatorów kultury z całego kraju. Po raz 
pierwszy uczestniczyć w nich można było nie tylko stacjonarnie, ale też zdalnie. Jako 
Pełnomocnik do spraw. Wspierania Osób Niepełnosprawnych miałam okazję podzielić 
się swoimi doświadczeniami związanymi z dostosowywaniem oferty muzealnej do 
potrzeb różnych grup odbiorców, szczególnie osób z niepełnosprawnościami. 
Podzieliłam się doświadczeniami z współpracy z koordynatorami dostępności                          
w naszym powiecie. Dyskusje prowadziłam na tematem „Dostępność muzeów dla 
odbiorców ze specjalnymi potrzebami”. Po raz pierwszy specjalnie dla osób                               
z niepełnosprawnością słuchu obrady w sierpeckim muzeum tłumaczone były na polski 
język migowy. 
Starosta udzielił zgody 17 organizacjom z całego powiatu na współpracę                                        
z pełnomocnikiem. 
Ponadto na bieżąco udzielono informacji z zakresu rehabilitacji zawodowej                                  
i społecznej oraz możliwości zatrudnienia osób z orzecznictwem: 
- organizacjom pozarządowym, Klubom Seniora działającym na rzecz osób  
  z niepełnosprawnościami, 
- osobom niepełnosprawnym poszukującym pracy i szukającym różnych form  
  wsparcia, 6-ciu osób z orzeczeniem z Powiatu Ciechanowskiego skorzystało  
  z bezpłatnych szkoleń zawodowych z możliwością 3 miesięcznego stażu  
  prowadzonego przez Akademie Rozwoju w Ciechanowie. Akademia do udziału  
  w szkoleniu zaprosiła kolejne osoby, które chcą podnieść kwalifikację i kompetencję  
  w ramach projektu „Budzik aktywności”. 
Współpraca pełnomocnika z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych: 
- doradztwo i pomoc osobom przy rozliczaniu grantów, konkursów na realizacje zadań  
  publicznych, 
-uczestnictwo w spotkaniach organizacyjnych w miejscu działalności stowarzyszenia  
  lub w biurze pełnomocnika. 
Pełnomocnik w trakcie swojej pracy podejmował wszelkie działania kształtujące 
postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością poprzez promocję                                  
i popularyzację problemów związanych z realizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019r                      
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U 2020 
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poz.1062). W ramach tej ustawy pełnomocnik mając na względzie podnoszenie jakości 
obsługi interesantów zwłaszcza ze szczególnymi potrzebami zorganizował szkolenia 
dla pracowników jednostek samorządowych w Powiecie Ciechanowskim. Edukacja 
uczestników szkoleń pozwoliła na uzupełnienie wiedzy na temat niepełnosprawności, 
nauki asertywnej komunikacji w stosunku do klienta z niepełnosprawnością, radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach oraz poznanie potrzeb związanych z dostosowaniem 
Urzędu do poszukiwania rozwiązań dostępnościowych zgodnie z zapisami Ustawy. 
W 2021 r. pełnomocnik prowadził autorskie wykłady multimedialne, warsztaty, 
spotkania grupowe i indywidualne, edukacyjno – informacyjne pt.: 
-„Savoir– vivre wobec osób z niepełnosprawnością”, 
-„Ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością”, 
-„Jak dalej żyć, gdy niespodziewanie staniemy się osobami niepełnosprawnymi”, 
-„Profesjonalna obsługa interesanta /klienta/ ucznia/ mieszkańca/ uczestnika  
  z niepełnosprawnością”. 
Pełnomocnik przeszkolił ponad 40 pracowników, stażystów Starostwa Powiatowego     
w Ciechanowie. na temat „Profesjonalna obsługa interesanta z niepełnosprawnością”  
W 2021 roku przeprowadził na w/w temat szkolenia dla pracowników w jednostkach 
podległych Starostwu tj. Powiatowa Biblioteka Publiczna, Dom Pomocy Społecznej 
„Kombatant”, DPS przy Kruczej, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS, Ośrodek 
Wsparcia, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 2, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. 
Na prośbę innych jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych z Powiatu 
Ciechanowskiego, o bezpłatne szkolenia dla pracowników, uczniów lub uczestników 
przeszkolono: 
Klub Senior+ w Dzboniu, Urząd Miasta w Ciechanowie, Urząd Gminy Ciechanowie, 
Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie, Szkoła Podstawowa w Sońsku, Szkoła 
Podstawowa w Ościsłowie. 
W 2021 r. pełnomocnik odbył spotkania indywidualne i 25 spotkań grupowych, a w tym 
około 1000 osób z Powiatu Ciechanowskiego uzyskało informacje o problemach osób 
z niepełnosprawnościami. 
Rozdano bezpłatnie 450 publikacji o tematyce osób sprawnych inaczej:  
- książeczki pt. „Savoir –vivre wobec osób z niepełnosprawnością”, 
- czasopisma dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i przyjaciół „Integracja”. 
Ponadto opracowano i wydano przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie „Informator 
dla Osób z niepełnosprawnością w Powiecie Ciechanowskim” – 1000 egzemplarzy. 
Informator umieszczony jest na BIP i stronie internetowej Starostwa w zakładce 
Dostępność. Informator jest krótkim przewodnikiem po instytucjach i kompleksowych 
rozwiązaniach i programach, które są dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. 
Pełnomocnik w 2021 roku: 
- udzielał pomocy organizacjom pozarządowym w pisaniu konkursów i grantów w celu  
  pozyskania funduszy na statutową działalność organizacji,  
- udzielał informacji, wysyłał wiadomości drogą elektroniczną do aktywnych organizacji  
  z Powiatu Ciechanowskiego, 
- inspirował w zainstalowaniu usługi tłumacza polskiego języka migowego on-line, pętli  
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  indukcyjnej dla osób słabosłyszących w Starostwie,  
- pisał regulacje dostępu alternatywnego,  
- opracowywał plan działania na rzecz poprawienia dostępności osobom ze  
  szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023, 
- udzielał w wsparcia w realizacji zaleceń audytu dostępności w Starostwie  
  Powiatowym w Ciechanowie w ramach projektu „ Samorząd bez barier”, 
- czuwał nad nagraniem filmiku nagranego w polskim języku migowym dla osób  
  głuchych posłującym się językiem migowym. 
Ponadto pełnomocnik wspólnie z powołanymi przez Starostę koordynatorami                        
w Starostwie wspierał jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w wdrażaniu 
Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto: 

1) zorganizował wyjazd autokarem osób niepełnosprawnych z Powiatu 
Ciechanowskiego na XVI TATASPARTAKIADĘ – DOBREJ WOLI – 02.10.2021 
– pięć drużyn otrzymało puchary Fair Play za uczestnictwo – drużyna                             
z Starostwa Powiatowego, Ośrodek Wsparcia i Stowarzyszenie Autentyczni. Po 
raz pierwszy wystawiły drużyny: TPD, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 
Oddział w Ciechanowie. – tj. około 50 osób niepełnosprawnych razem                           
z opiekunami głównie ojcami. Zainteresowanie spartakiadą było duże, radość 
uczestników jeszcze większa. Najszczęśliwsi byli dwaj tatusiowie, którzy zdobyli 
koszulkę super taty z naszego powiatu. 

2) zorganizował trzy akcje Honorowego Dawcy Krwi, wspólnie z Kołem PCK przy 
Starostwie Powiatowym i Polskim Czerwonym Krzyżem. W 2021r oddano 
honorowo ponad 52 litrów krwi. Zapotrzebowanie na krew jest bardzo duże,                  
a szczególnie w okresie pandemii. Szczególnie dużym zainteresowaniem 
cieszyła się akcja w dniu 27 maja 2021r. do akcji Honorowego Krwiodawstwa  
w ramach obchodów „Dnia Samorządu Terytorialnego”, pomimo zagrożenia 
pandemią, do akcji zgłosiło się 50 krwiodawców w tym pracowników Starostwa 
i pracowników innych jednostek podległych. Dzięki temu w tej akcji pozyskano 
20 litrów krwi. Honorowo oddana krew wzmocniła Dziecięcy Szpital Kliniczny             
w Warszawie z przeznaczeniem dla małej Bogusi. Pocieszający jest fakt, że 
młodzież ze szkół ponadpodstawowych bierze udział w/w akcjach. Jest 
nadzieja, że młodzież w przyszłości zastąpi starszych krwiodawców. 
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Podsumowanie 
 

Dziękuję  za zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Ciechanowskiego za rok 
2021r. Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał Państwu 
najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszej wspólnoty. Miejsca, które 
razem tworzymy, budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy dbać.  

Rok 2021 był kolejnym bardzo trudnym rokiem dla całego kraju, społeczeństwa, a tym 
samym mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego,  okazał się rokiem, w którym w szczególnym 
stopniu staraliśmy się dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu, ze względu na 
epidemię wirusa COVID-19. Zadanie to było priorytetowym celem oraz ogromnym wyzwaniem.  

Zagrożenie epidemiczne i wprowadzane, zmieniające się rygory sanitarne wymuszały 
szybką reakcję oraz zmiany w planowanych aktywnościach dotyczących kształtowania 
wizerunku Powiatu Ciechanowskiego.  

Składam serdeczne podziękowania członkom Zarządu, Radnym Powiatu 
Ciechanowskiego, pracownikom Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, pracownikom 
wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, służbom, inspekcjom i strażom, władzom 
jednostek samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom. Osiągnięcie wymiernych 
rezultatów działania w 2021 roku było możliwe dzięki naszemu zaangażowaniu oraz bardzo 
dobrej współpracy. 

Szczególne słowa podziękowania i uznania kieruję do wszystkich osób 
zaangażowanych w codzienną pracę na rzecz walki z pandemią COVID-19. Walka ta jest 
szczególnie trudnym wyzwaniem dla pracowników systemu ochrony zdrowia, opieki 
społecznej, służb mundurowych i pracowników samorządowych. Zapewniam, że dostrzegam 
działania tych osób i wyrażam ogromny szacunek dla ich pracy. Ten trudny egzamin 
przeszliśmy pomyślnie. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w walkę z pandemią, 
tym którzy wykazywali codzienne zaangażowanie i dbali o jakość pracy w jednostkach 
powiatowych oraz by była ona przede wszystkim bezpieczna dla mieszkańców naszego 
powiatu.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego dołożył wszelkich starań, aby w 2021 roku zapewnić 
wysoką jakość usług publicznych oraz prawidłową realizację zadań służących zaspokajaniu 
potrzeb lokalnej społeczności. 

Wyzwania Powiatu Ciechanowskiego są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są 
coraz większe. Zapewniam, że stale w sposób strategiczny i przemyślany będziemy dążyć do 
realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji i zadań. 

Podstawą sporządzenia „Raportu o stanie Powiatu Ciechanowskiego za 2021 rok” były 
sprawozdania i informacje przekazane przez wydziały i komórki Starostwa Powiatowego                    
w Ciechanowie oraz jednostki organizacyjne Powiatu Ciechanowskiego. 

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 


