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I. WPROWADZENIE 

Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 

poz. 511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie 

powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu za rok poprzedni, w 

szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu 

obywatelskiego.  

Przedstawiony raport obejmuje działalność Zarządu Powiatu Żuromińskiego za rok 2018. 

II. CHARAKTERYSTYKA POWIATU 

Powiat Żuromiński jest jednym z 42 powiatów województwa mazowieckiego ,położony w północno-

zachodniej jego części, w odległości 150 km od Warszawy i 70 km od Płocka. Graniczy z sześcioma 

powiatami, tj. mławskim, płońskim, sierpeckim (woj. mazowieckie), brodnickim i rypińskim (woj. 

kujawsko-pomorskie) oraz działdowskim (woj. warmińsko-mazurskie). 

Na obszarze powiatu znajduje się 157 obrębów geodezyjnych, 143 sołectwa.  

 

Rysunek 1. Położenie Powiatu Żuromińskiego na tle kraju i województwa mazowieckiego. 

Źródło: www.zuromin-powiat.pl 

Powiat Żuromiński obejmuje obszar 806,6 km2 i tworzy go sześć gmin:  

• 2 gminy miejsko-wiejskie: Żuromin, Bieżuń,  

• 4 gminy wiejskie: Kuczbork-Osada, Lutocin, Lubowidz i Siemiątkowo. 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku Lubowidz uzyskał prawa miejskie. 
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Powierzchnia i liczba sołectw w gminach Powiatu Żuromińskiego – stan na 2017 r. 

JST Powierzchnia [km2] Liczba sołectw 

Powiat Żuromiński 807 143 

Bieżuń 121 26 

Kuczbork-Osada 122 16 

Lubowidz 192 34 

Lutocin 126 21 

Siemiątkowo 113 23 

Żuromin 133 23 

Źródło: GUS/BDL 

 

Poglądowa mapa Powiatu Żuromińskiego z podziałem na gminy. 

Źródło: Opracowanie własne. Dział promocji Starostwa Powiatowego w Żurominie 

Powiat Żuromiński wg stanu na dzień 30.06.2018 r. zamieszkiwało 39 117 osób, urodzeń było 187, 

zgonów 257, przyrost naturalny ujemny (-70) i ujemne saldo migracji (-3,9). Dla porównania: w 2017 

roku w powiecie zamieszkiwało 39 263 mieszkańców, do roku 2010 - 40 609 mieszkańców, 
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zauważalne jest, że liczba mieszkańców powiatu maleje. Powodem tej tendencji jest ujemny przyrost 

naturalny i ujemne saldo migracji w powiecie. 

Gminą o największej liczbie mieszkańców jest Żuromin (37% ogółu mieszkańców powiatu). 

Najmniejsza liczba osób zamieszkuje w gminie Siemiątkowo (9%). Ludność zamieszkująca miasta 

Żuromin i Bieżuń stanowi 27,55% mieszkańców powiatu. Gęstość zaludnienia na terenie powiatu 

wynosi 49 osób/km2. 

Liczba mieszkańców i gęstość zaludnienia w gminach Powiatu Żuromińskiego – stan na 2017 r. 

JST Liczba ludności [os.] Gęstość 
zaludnienia 
[os./km2] 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Powiat 
Żuromiński 

39 263 19 351 19 912 49 

Bieżuń 5 088 2 539 2 549 42 

Kuczbork-Osada 4 824 2 368 2 456 40 

Lubowidz 6 965 3 411 3 554 37 

Lutocin 4 362 2 186 2 176 34 

Siemiątkowo 3 513 1 754 1 759 31 

Żuromin 14 511 7 093 7 418 109 

Źródło: GUS/BDL 

Obok stopniowo spadającej liczby mieszkańców, istotną cechą populacji Powiatu Żuromińskiego jest 

tendencja spadku osób w wieku przedprodukcyjnym (w porównaniu do 2010 roku o 2%) oraz wzrost 

osób w wieku poprodukcyjnym (o 2,6%). Takie zjawisko świadczy o starzeniu się społeczeństwa. 

Wśród mieszkańców w wieku produkcyjnym w analizowanych latach nastąpił nieznaczny spadek (o 

0,6%). 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem  

na terenie Powiatu Żuromińskiego. 

JST Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym [%] 

Ludność w wieku 
produkcyjnym [%] 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym [%] 

2010 2017 2010 2017 2010 2017 

Powiat 
żuromiński 

21 19 62 61 17 20 

Źródło: GUS/BDL 

Na terenie Powiatu Żuromińskiego w 2017 roku zarejestrowanych było 2719 podmiotów 

gospodarczych. W stosunku do roku 2010 liczba podmiotów wzrosła o 61 (2,3%). Sekcje gospodarcze 

oraz liczbę podmiotów w każdej z nich przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Powiatu Żuromińskiego. 

Sekcja 
wg PKD 

Rodzaj Liczba podmiotów 

2010 2017 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 395 329 

B Górnictwo i wydobywanie 0 1 

C Przetwórstwo przemysłowe 226 241 

D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

5 14 

E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 

4 10 

F Budownictwo 402 410 

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

820 748 

H Transport i gospodarka magazynowa 64 87 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

33 33 

J Informacja i komunikacja 31 32 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 58 67 

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 45 55 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 113 131 

N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

45 66 

O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

63 64 

P Edukacja 103 111 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 71 118 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 45 44 

S i T Pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące 

wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

135 158 

Ogółem 2 658 2 719 

Źródło: GUS/BDL 

 Jak wynika z powyższej tabeli dominującą gałęzią gospodarki powiatu jest sekcja G (handel hurtowy i 

detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle) – 27,5% ogółu podmiotów, 

następnie sekcja F (budownictwo) oraz A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo). Działalność 

gospodarcza w powiecie zlokalizowana jest głównie w miejscowości będącej ośrodkiem 

administracyjnym w Żurominie. 
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Powiat Żuromiński ma charakter rolniczo-przemysłowy. Największą grupę firm działających w 

powiecie stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 10 osób. Rolnictwo stanowi ważny dział 

gospodarki powiatu. Użytki rolne zajmują 59 961 ha, co stanowi 74% ogółu powierzchni powiatu 

(dane z POŚ –stan na 2018r.) 

Drogi na terenie Powiatu Żuromińskiego są w większości w dobrym stanie technicznym. Jednakże 

wzrastający ruch samochodów ciężarowych oraz ciężkiego sprzętu rolniczego wpływa na pogorszenie 

stanu dróg i mostów.  

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, niezwykle istotnym zadaniem samorządu powiatowego 

jest dbałość o stan dróg powiatowych, szczególnie na arteriach komunikacyjnych łączących 

największe miejscowości gmin powiatu, co omówione zostanie w dalszej części raportu. 

Przez teren Powiatu Żuromińskiego przepływa 12 rzek i 2 kanały. Łączna długość cieków wodnych w 

powiecie wynosi 200 km. Największą rzeką przepływającą przez teren powiatu jest rzeka Wkra (61,83 

km). 

Na terenie powiatu, w jego północno-wschodniej części, występują złoża surowców mineralnych – 

kruszywa naturalnego, głównie piasku. Istnieje 25 udokumentowanych złóż piasku i żwiru, z czego 10 

jest aktualnie eksploatowanych. 

Bogactwem naturalnym powiatu są lasy, zajmują one 17 658 ha, co stanowi 22 % ogółu powierzchni 

powiatu (dane z POŚ –stan na 2018r.). W 2016 roku powierzchnia lasów Powiatu Żuromińskiego 

wynosiła 17 376,56 ha. Wskaźnik lesistości wynosił 21,5% i był niższy od średniego w województwie 

mazowieckim wynoszącego 23,3% oraz średniego w Polsce – 29,5%. Lasy Państwowe znajdujące się 

na terenie Powiatu Żuromińskiego znajdują się w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Olsztynie. Nadzór nad lasami prowadzony jest przez Nadleśnictwo Lidzbark (tereny gm. Lubowidz 

na zachód od rzeki Wkry) i Nadleśnictwo Dwukoły (reszta powiatu). 

Według danych GUS (2016) obszary prawnie chronione zajmują 73,9% powierzchni powiatu  

(59 635,10 ha). Są to:  

• rezerwat przyrody (Gołuska Kępa) o powierzchni 9,95 ha; 

• park krajobrazowy (Górznieńsko-Lidzbarski) o powierzchni 5230,10 ha; 

• obszary chronionego krajobrazu (Zieluńsko-Rzęgnowski, Okolice Rybna i Lidzbarka, 
Międzyrzecze Skrwy i Wkry i Nadwkrzański ) o powierzchni 54 405,00 ha; 

• obszary Natura 2000 (Ostoja Lidzbarska, Doliny Wkry i Mławki 2) o powierzchni 9100,00 ha; 

• użytek ekologiczny (Bagno Straszewy - użytek 4321) o powierzchni 6,90 ha;  

• oraz 33 pomniki przyrody (drzewa). 
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Rozmieszczenie obszarów chronionych na terenie Powiatu Żuromińskiego. 

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl 

Dużą część mieszkańców stanowią rolnicy zajmujący się uprawą ziemi oraz hodowlą ,w tym 

szczególnie drobiarską, ale także trzody chlewnej i bydła. Produkcja zwierzęca (drób, trzoda chlewna) 

odbywa się w formie chowu wielkofermowego. W 2017 rok na terenie powiatu żuromińskiego 

hodowlą bydła zajmowało się 2 980 gospodarstw, hodowlą świń – 710 gospodarstw, a hodowlą 

drobiu (brojlery, nioski konsumpcyjne i kury hodowlane)- 294. 

Według danych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2018 roku w powiecie 

żuromińskim oddano do użytkowania 33 kurniki (10 w gminie Żuromin, 21-w gminie Bieżuń i 2 w 

gminie Lubowidz) oraz 23 chlewnie (3 w gminie Żuromin, 11 w gminie Kuczbork, 6 w gminie Lutocin i 

3 w gminie Lubowidz). Jednocześnie rozpoczęto w roku ubiegłym budowę 66 budynków 

inwentarskich: kurniki -31 (w gminie Żuromin-5, w gminie Bieżuń -7, w gminie Kuczbork -1, w gminie 

http://www.geoserwis.gdos.gov.pl/
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Lutocin-17, w gminie Lubowidz-1) oraz chlewnie-35 obiektów (w gminie Żuromin 7, w gminie Bieżuń-

5, w gminie Kuczbork-12, w gminie Lutocin-11) 

Jak wynika z powyższych informacji jedynie w gminie Siemiątkowo nie powstają nowe kurniki i 

chlewnie. Skutecznym działaniem ograniczającym lokalizowanie nowych ferm drobiu jest 

wprowadzanie ograniczeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalanych 

przez gminy, w tym także określenie odległości od istniejącej lub planowanej zabudowy 

mieszkaniowej. Przy budowie nowych obiektów do produkcji trzody i drobiu należy uwzględniać już 

istniejące obiekty tego samego typu i sumować ich wpływ na środowisko. 

Produkcja zwierzęca i drobiarska kształtuje się na następującym poziomie - 60 000 000 sztuk 

brojlerów rocznie, co stanowi największą liczbę wśród wszystkich zwierząt hodowlanych na terenie 

powiatu żuromińskiego. Według danych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie na terenie 

Powiatu Żuromińskiego w 2017 r. wyhodowano rocznie następującą liczbę zwierząt gospodarskich: 

• nioska konsumpcyjna – 2 333 000 sztuk; 

• kura hodowlana – 339 000 sztuk; 

• świnie – 1 200 000 sztuk; 

• bydło – 55 000 sztuk. 

W związku z rolniczym charakterem powiatu, znaczącym problemem jest również emisja powstająca 

podczas chowu zwierząt gospodarskich. Emisje te dotyczą zarówno uciążliwych gazów odorowych jak 

i cieplarnianych. Skumulowane oddziaływanie nakładające się na danym terenie może wywierać 

niekorzystny wpływ na środowisko. 

III. WŁADZE POWIATU ŻUROMINSKIEGO  

Siedziba władz samorządowych mieści się w Starostwie Powiatowym w Żurominie, przy ul. Plac 
Józefa Piłsudskiego 4.  

Rada Powiatu Żuromińskiego do 16 listopada 2018 roku liczyła 17 radnych.  

W 2018 roku ze względu na spadek liczby mieszkańców powiatu poniżej 40 000 zmniejszona została 

liczba radnych. W obecnej piątej kadencji jest to 15 radnych. 

W skład Zarządu Powiatu Żuromińskiego wchodzi 5 radnych.  

Zarząd Powiatu Żuromińskiego jako organ wykonawczy wykonuje określone ustawami zadania 

publiczne powiatu w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przy pomocy starostwa 

powiatowego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym powiatowego urzędu pracy. W 

Powiecie Żuromińskim są to następujące jednostki organizacyjne: 

1. Starostwo Powiatowe w Żurominie,  
2. Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie,  
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, 
4. Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie, 
5. Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie, 
6. Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Żurominie, 
7. Liceum Ogólnokształcące im. W. Orkana w Bieżuniu, 
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie, 
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9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej, 
10. Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie, 
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie, 
12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie,  
13. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. 

Określone w ustawach zadania i kompetencje wykonują kierownicy powiatowych służb, inspekcji i 
straży przy pomocy jednostek organizacyjnych - komend i inspektoratów. 

 Realizując zasadę pomocniczości Powiat wykonuje zadania o charakterze ponadgminnym. Bardzo 
ważnym elementem przy realizacji zadań jest współdziałanie z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego. 

Dzięki dobrej współpracy z gminami naszego powiatu pozyskano środki finansowe od samorządów 
gminnych na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej, gminy partycypowały w dowożeniu 
uczniów do zespołu szkół specjalnych, otrzymano wsparcie remontu boiska szkolnego, a także w 
zwalczaniu patologii społecznych poprzez sfinansowanie prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób 
uzależnionych od narkotyków.  

Powiat współpracuje z Samorządem Województwa Mazowieckiego zwłaszcza w zakresie pozyskania 
środków finansowych na inwestycje na drogach Powiatu Żuromińskiego, ale także w zakresie 
realizowanych inwestycji na drogach wojewódzkich przebiegających przez nasz powiat. 

 Powiat Żuromiński jest członkiem Związku Powiatów Polskich. Zadaniem stowarzyszenia powiatów 
jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów 
powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji 
powiatów oraz wymiana doświadczeń.  

IV. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE POWIATU  

Wykonanie budżetu za 2018 rok 
 

1. Dochody 

 

✓ plan 44.941.097,02 zł 

✓ wykonanie 45.558.997,24 zł 

✓ dynamika 101,4% 

✓ dotacje i środki rozwojowe zewnętrzne – pozyskane 3.137.869,00 zł 

✓ dochody z majątku 745.053,23 zł 

 

2. Wydatki 

 

✓ plan 49.765.089,02 zł 

✓ wykonanie 48.034.600,55 zł, tj. 96,5% 

w tym wydatki majątkowe:  

− plan 7.940.263,00 zł 

− wykonanie 7.675.568,37 zł 
 

Podstawowe zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2018 na drogach Powiatu Żuromińskiego 

przedstawione zostały w części VII – w punkcie drogi powiatowe. 
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Zarząd podjął działania przygotowawcze do realizacji zadań inwestycyjnych poprzez wykonanie 

dokumentacji technicznej: 

• Przebudowa drogi powiatowej Nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo na 

odcinku Przeradz Nowy – Przeradz Wielki – wykonanie dokumentacji projektowej – 33.210 zł 

- środki własne 

• Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. 

Stawiszyn Łaziska – wykonanie dokumentacji projektowej – wartość prac 34.809 zł -środki 

własne 

• Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową Nr 4640W Bieżuń – Szreńsk – 

Mława – wykonanie dokumentacji projektowej –2.952 zł -środki własne 

• Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową dróg dojazdowych Nr 3013W Pólka 

Raciąż – Pijawnia – Jaworowo i 2994W Drobin – Koziebrody – Pijawnia – wykonanie 

dokumentacji projektowej – 2.952 zł - środki własne 

Ponadto wykonane zostały zadania: 

• Wymiana dachu na budynku biura i magazynu Powiatowego Obwodu Dróg – 17.354 zł - 

środki własne 

• Budowa przyłącza wodociągowego i wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 

w budynku Starostwa - 24.506 zł - środki własne 

• Przebudowa stadionu szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w 

Żurominie – 1.385.424 zł, w tym: 

o dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 550.000 zł 

o środki własne – 835.424 zł.  

Udzielono dotację dla SPZZOZ w Żurominie w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup 

defibrylatora i wykonanie parkingu przed budynkiem szpitala. 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem - 15,98%. 

3. Wynik budżetu 

 

Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 2.475.603,31 zł na planowany w 

wysokości 4.823.992,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.348.389,77 zł. 

 

4. Stan zadłużenia na koniec 2018 roku wynosi 12.166.389,96 zł, co stanowi 26,7% w stosunku 

do dochodów ogółem. 

V. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU  

Rada Powiatu Żuromińskiego w roku 2018 obradowała na 11 sesjach podejmując 88 uchwał oraz 1 

apel.  

Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy powiatu podjął 198 uchwał na 34 posiedzeniach. 

Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do 
zadań zarządu powiatu należy między innymi: wykonywanie budżetu powiatu, gospodarowanie 



12 
 

mieniem powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. 
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Informacja o podjętych uchwałach i ich wykonaniu za rok 2018 

L.p. Numer i data uchwały Temat uchwały Sposób realizacji 

1.  
Nr XXXV/236/2018 z 9 lutego 2018r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Żuromińskiego 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

2.  
Nr XXXV/237/2018 z 9 lutego 2018r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu 

Żuromińskiego na rok 2018 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
obowiązuje w roku budżetowym 2018 i 
podlega ogłoszeniu;- uchwała wykonana. 

3.  
Nr XXXVI/238/18 z 9 lutego 2018r. w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Żurominie  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

4.  
Nr XXXVI/239/18 z 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań do realizacji 

Państwowego Fundusze Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2018 w Powiecie Żuromińskim  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana, dokonano podziału 
środków z PFRON w kwocie 728 773 zł. 

5.  
Nr XXXVI/240/18 z 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane w 2018 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

6.  
Nr XXXVI/241/18 z 22 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu boksów garażowych 

położonych w budynkach przy ulicy Olszewskiej w Żurominie  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana, zawarto aneks do 
umowy najmu. 

7.  
Nr XXXVI/242/18 z 22 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Żuromińskiego 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 
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8.  
Nr XXXVI/243/18 z 22 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu 

Żuromińskiego na 2018 r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
obowiązuje w roku budżetowym 2018 i 
podlega ogłoszeniu; - uchwała wykonana. 

9.  
Nr XXXVII/244/18 z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2018-2020 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Realizację Programu koordynuje PCPR. 

10.  
Nr XXXVII/245/18 z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Żurominie na I półrocze 2018  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

11.  
Nr XXXVII/246/18 z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczeń 

znajdujących się w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w 
Żurominie  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana, zawarto aneks do 
umowy najmu. 

12.  
Nr XXXVII/247/18 z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w 
art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Żuromiński  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 września 2018r.;- 
uchwała wykonana. 

13.  
Nr XXXVII/248/18 z 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie powiatu żuromińskiego, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego;- uchwała 
wykonana, dodano przystanek w Kliczewie 
Dużym.  

14.  
Nr XXXVII/249/18 z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Żuromińskiego  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 
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15.  
Nr XXXVII/250/18 z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu 

Żuromińskiego na rok 2018  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

16.  
Nr XXXVII/251/18 z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia- 

uchwała wykonana, zaciągnięto kredyt w 
wysokości 5 740 000zł  

17.  
Nr XXXVII/252/18 z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 
Żuromińskiego na rok 2017  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

18.  
Nr XXXVII/253/18 z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żurominie 

na rok 2017 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

19.  
Nr XXXVIII/254/18 z 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. 

„Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla 
mieszkańców powiatu żuromińskiego” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przyjęty program na lata 2018-2019 został 
zrealizowany w części dot. roku 2018, będzie 
kontynuowany w roku bieżącym.  

20.  
Nr XXXVIII/255/18 z 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny 

od osób fizycznych na własność Powiatu Żuromińskiego 
niezabudowanych nieruchomości, położonych w gm. Bieżuń, 
obręb Stawiszyn Łaziska jako działki nr 68/2 o pow. 0, 0007 
ha, działki nr 185/2 o pow. 0,0013 ha, działki nr 185/3 o 
pow. 0,0065 ha, działki nr 185/4 o pow. 0,0006 ha. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana, podpisano protokół 
uzgodnień a następnie został zawarty akt 
notarialny. 

21.  
Nr XXXVIII/256/18 z 30 maja 2018 r. w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zmiany 

warunków pracy i płacy radnego 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

22.  
Nr XXXVIII/257/18 z 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Żuromińskiego na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego;- uchwała 
wykonana. 
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23.  
Nr XXXVIII/258/18 z 30 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania podziału województwa 

mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach 
wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

24.  
Nr XXXVIII/259/18 z 30 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Żuromińskiego 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

25.  
Nr XXXVIII/260/18 z 30 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu 

Żuromińskiego na rok 2018 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
podlega ogłoszeniu i obowiązuje w roku 
budżetowym 2018; - uchwała wykonana. 

26.  
Nr XXXIX/261/18 z 27 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2017 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,- 
uchwała wykonana 

27.  
Nr XXXIX/262/18 z 27 czerwca 2018r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Żurominie za 2017 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia- 
uchwała wykonana 

28.  
Nr XXXIX/263/18 z 27 czerwca 2018r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Woj. Mazowieckiego, - uchwała wykonana 

29.  
Nr XXXIX/264/18 z 27 czerwca 2018r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia Staroście 

Żuromińskiemu 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- 
uchwała wykonana 

30.  
Nr XXXIX/265/18 z 27 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty 

Żuromińskiego 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

31.  
Nr XXXIX/266/18 z 27 czerwca 2018r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Żuromińskiego 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana 
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32.  
Nr XXXIX/267/18 z 27 czerwca 2018r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu 

Żuromińskiego na rok 2018 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
obowiązuje w roku budżetowym 2018 i 
podlega ogłoszeniu; - uchwała wykonana. 

33.  
Nr XL/268/18 z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; - 
uchwała wykonana. 

34.  
Nr XL/269/18 z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Żurominie na II półrocze 2018 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

35.  
Nr XL/270/18 z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłużenia umów najmu lokali mieszkalnych 

będących w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Żurominie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

36.  
Nr XL/271/18 z 29 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia planu 

finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 w 
Powiecie Żuromińskim 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana; PFRON zwiększył środki 
finansowe o 17.400 zł na dofinansowanie 
WTZ. 

37.  
Nr XL/272/18 z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia nieruchomości od Gminy i Miasta 

Żuromin w drodze darowizny na rzecz Powiatu 
Żuromińskiego na cele statutowe jednostek organizacyjnych 
Powiatu Żuromińskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana, podpisano protokół 
uzgodnień a następnie został zawarty akt 
notarialny. 

38.  
Nr XL/273/18 z 29 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu określającego 

niektóre zasady wynagrodzenia za pracę, wysokość i 
szczegółowe zasady przyznania dodatków do wynagrodzeń 
oraz wysokość nagród dla nauczycieli 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 
2018 r. i podlega ogłoszeniu w dzienniku 
Urzędowym Woj. Mazowieckiego;- uchwała 
wykonana. 
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39.  
Nr XL/274/18 z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Żuromiński oraz zasad przyznawania zwolnień od 
obowiązku realizacji zajęć 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 
2018 r. i podlega ogłoszeniu w dzienniku 
Urzędowym Woj. Mazowieckiego;- uchwała 
wykonana. 

40.  
Nr XL/275/18 z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu 

Żuromińskiego” dla ks. Kazimierza Kowalskiego 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

41.  
Nr XL/276/18 z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu 

Żuromińskiego” dla Pana Ryszarda Dobiesza 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia- 
uchwała wykonana. 

42.  
Nr XL/277/18 z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu 

Żuromińskiego” dla Pana Łukasza Teodorczyka 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

43.  
Nr XL/278/18 z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu 

Żuromińskiego” dla ks. Piotra Janiaka 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

44.  
Nr XL/279/18 z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania Sali Konferencyjnej w Starostwie 

Powiatowym w Żurominie imienia Teresy Budzich-Sumirskiej 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

45.  
Nr XL/280/18 z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad korzystania z Sali Sportowej przy 

Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w 
Żurominie oraz ustalenia wysokości opłat z tego tytułu 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego;- uchwała 
wykonana. 

46.  
Nr XL/281/18 z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Żuromińskiego 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia- 
uchwała wykonana. 

47.  
Nr XL/282/18 z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu 

Żuromińskiego na rok 2018 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
obowiązuje w roku budżetowym 2018 i 
podlega ogłoszeniu; - uchwała wykonana. 
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48.  
Nr XLI/283/18 z 28 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych szkół, placówek prowadzonych 
na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat 
Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 
września 2018r i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego; - uchwała wykonana. 

49.  
Nr XLI/284/18 z 28 września 2018 r. w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu z 
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
października 2018- uchwała wykonana. 

50.  
Nr XLI/285/18 z 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 
r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia- 
uchwała wykonana. 

51.  
Nr XLI/286/18 z 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żuromińskiego Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 
wchodzi w życie pierwszego dnia kadencji 
Rady Powiatu Żuromińskiego następującej 
po kadencji, w czasie której została podjęta; 
- uchwała wykonana. 

52.  
Nr XLII/287/18 z 29 października 2018r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Żurominie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; - 
uchwała wykonana. 
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53.  
Nr XLII/288/18 z 29 października 2018r. w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczeń 

znajdujących się w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w 
Żurominie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana; zawarto aneks do 
umowy najmu. 

54.  
Nr XLII/289/18 z 29 października 2018r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu 

Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w 2019r.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; 
uchwała realizowana jest w roku 2019. 

55.  
Nr XLII/290/18 z 29 października 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych szkół, placówek, prowadzonych 
na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat 
Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu 
przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego;- uchwała 
wykonana. 

56.  
Nr XLII/291/18 z 29 października 2018r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Żuromińskiego 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia- 
uchwała wykonana. 

57.  
Nr XLII/292/18 z 29 października 2018r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu 

Żuromińskiego na rok 2018 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
obowiązuje w roku budżetowym 2018 i 
podlega ogłoszeniu; - uchwała wykonana. 

58.  
Nr XLII/293/18 z 29 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/251/18 Rady Powiatu 

Żuromińskiego z dnia 26.04.2018r w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana, zmniejszono kredyt do 
kwoty 5 500 000 zł. 
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59.  
Nr XLII/294/18 z 29 października 2018r. uzupełniająca Uchwałę nr XLI/285/18 Rady Powiatu 

Żuromińskiego z dnia 28 września 2018 zmieniającą Uchwałę 
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane w 2018 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z 
mocą obowiązującą od dnia 28 września 
2018r; - uchwała wykonana. 

60.  
Nr I/1/18 z 21 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

Żuromińskiego 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

61.  
Nr I/2/18 z 21 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

Żuromińskiego 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

62.  
Nr I/3/18 z 21 listopada 2018r. w sprawie wyboru Starosty Żuromińskiego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

63.  
Nr I/4/18 z 21 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wicestarosty Żuromińskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

64.  
Nr I/5/18 z 21 listopada 2018r. w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu 

Żuromińskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

65.  
Nr II/6/18 z 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Żuromińskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

66.  
Nr II/7/18 z 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Powiatu Żuromińskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

67.  
Nr II/8/18 z 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych 

Rady Powiatu Żuromińskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

68.  
Nr II/9/18 z 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 
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69.  
Nr II/10/18 z 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji 

Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2018 w Powiecie Żuromińskim  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

70.  
Nr II/11/18 z 6 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania przedstawiciela do reprezentacji 

Powiatu Żuromińskiego w Związku Powiatów Polskich  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

71.  
Nr II/12/18 z 6 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu do 

składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków z 
Funduszu Pracy 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

72.  
Nr II/13/18 z 6 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do 

składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

73.  
Nr II/14/18 z 6 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu do 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia- 
uchwała wykonana. 

74.  
Nr II/15/18 z 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty 

Żuromińskiego  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

75.  
Nr III/16/18 z 20 grudnia 2018 r.  w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu żuromińskiego na rok 2022 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

76.  
 Nr III/17/18 z 20 grudnia 2018 r.  w sprawie wprowadzania zmian w Powiatowym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana. 

77.  
Nr III/18/18 z 20 grudnia 2018 r.  w sprawie przedłużenia umowy najmu dwóch garaży 

położonych przy ulicy Olszewskiej 9/11 w Żurominie 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana; zawarto aneks do 
umowy najmu. 
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78.  
Nr III/19/18 z 20 grudnia 2018 r.  w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczenia 

położonego w budynku internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej, 
gmina Kuczbork-Osada 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana; zawarto aneks do 
umowy najmu. 

79.  
Nr III/20/18 z 20 grudnia 2018 r.  w sprawie przedłużenia umowy najmy pomieszczeń 

biurowych oraz dwóch garaży położonych przy ulicy 
Olszewskiej 7 w Żurominie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;- 
uchwała wykonana; zawarto aneks do 
umowy najmu. 

80.  
Nr III/21/18 z 20 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w 
przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego;- uchwała 
wykonana. 

81.  
Nr III/22/18 z 20 grudnia 2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 
Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia; - uchwała wykonana. 

82.  
Nr III/23/18 z 20 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Żuromińskiego 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

83.  
 Nr III/24/18 z 20 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu 

Żuromińskiego na 2018 rok 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
obowiązuje w roku budżetowym 2018 i 
podlega ogłoszeniu; - uchwała wykonana. 

84.  
Nr III/25/18 z 20 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany Uchwały XXXVII/251/18 Rady Powiatu 

Żuromińskiego z dnia 26.04.2018r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; - 
uchwała wykonana, zmniejszono kredyt do 
kwoty 5 350 000 zł. 

85.  
Nr III/26/18 z 20 grudnia 2018 r.  w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; - 
uchwała wykonana. 
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86.  
Nr III/27/18 z 20 grudnia 2018 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Żuromińskiego 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 
stycznia 2019r; uchwała będzie realizowana 
w 2019 r. 

87.  
 Nr III/28/18 z 20 grudnia 2018 r.  Uchwała Budżetowa Powiatu Żuromińskiego na rok 2019 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 

stycznia 2019 r i podlega publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego; uchwała będzie realizowana 
w 2019 r. 

88.  
Nr III/29/18 z 20 grudnia 2018 r.  w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży dla Radnych 

Powiatu Żuromińskiego 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r. i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego; uchwała 
będzie realizowana w 2019 r. 
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VI. WYKAZ POLITYK, STRATEGII, DOKUMENTÓW 

PROGRAMOWYCH WYZNACZAJĄCYCH OGÓLNE KIERUNKI 

ROZWOJU POWIATU ŻUROMINSKIEGO 

1. Strategiczny Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020 wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, przyjęty został Uchwałą Nr XXXVII/358/14 Rady Powiatu 

Żuromińskiego z 12.09.2014 roku;  

2. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2015 -2018 przyjęty został Uchwałą Rady 

Powiatu Nr V/27/15 z 4.03.2015 roku;  

3. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęta Uchwałą Nr 
XXXIII/317/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z 25.04.2014 roku;  

4. Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Żuromińskim 
przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/318/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z 25.04.2014 roku;  

5. Programu Aktywności Lokalnej na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/353/14 Rady 
Powiatu Żuromińskiego z 12.09.2014 roku;  

6. Program Budowania Lokalnego Systemu Wspierania Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w 
Powiecie Żuromińskim na lata 2014-2024 przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/352/14 Rady Powiatu 
Żuromińskiego z 12.09.2014 roku;  

7. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie na lata 2017-2022” przyjęty Uchwałą Nr XXVI/179/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z 
26.04.2017 roku;  

8. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 przyjęty Uchwałą Nr 
XXXVII/244/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z 26.04.2018 roku;  

9. Program współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku przyjęty Uchwałą Nr XXX/207/17 z 
30.10.2017 roku; 

10. Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Powiatu Żuromińskiego 
przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/254/18 z 30 maja 2018 roku; 

11. Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żuromińskiego do roku 2022 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko przyjęty Uchwałą Nr III/16/18 z 20 grudnia 2018 roku. 

VII. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU WYNIKAJĄCYCH Z 

POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

1. Strategiczny Plan Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-

2020  

Misją Powiatu Żuromińskiego jest zapewnienie wysokiego poziomu infrastruktury komunikacyjnej i 

transportowej dostępnej dla mieszkańców powiatu i przedsiębiorców, dogodnych warunków rozwoju 

dla rolnictwa, przemysłu i usług, odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego przy zachowaniu wysokich 

walorów środowiska.  

Wizją przyjętą w strategii jest aby Powiat Żuromiński stał się obszarem zrównoważonego rozwoju 

otwartym na wiedzę, naukę i innowację o wysokim poziomie życia i wielofunkcyjnej gospodarce. 
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W Strategii określono następujące długookresowe cele rozwoju Powiatu Żuromińskiego : 

1. Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju i zachowania wysokich walorów 

środowiska. 

2. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

3. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego. 

4. Podnoszenie standardów funkcjonowania ochrony zdrowia. 

5. Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia. 

6. Wdrażanie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

7. Wykorzystywanie potencjału kulturowego dla rozwoju powiatu. 

8. Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju turystyki w powiecie. 

9. Podniesienie jakości kapitału ludzkiego w zakresie pozyskiwania środków finansowych na 

rozwój sportu. 

10. Tworzenie warunków do zwiększenia inwestycji. 

11. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury transportowej. 

12. Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego. 

Aby osiągnąć założone cele przyjęte zostały następujące kierunki działań: 

Dla celu: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju i zachowanie wysokich walorów 

środowiska 

• Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu 

• Zwiększenie lesistości i ochrona lasów 

• Szerzenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców 

• Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem 

• Podnoszenie efektywności energetycznej 

• Racjonalne planowanie funkcji terenów z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska 

• Przeciwdziałanie fragmentaryzacji przestrzeni przyrodniczej i ochrona obszarów cennych 

przyrodniczo 

• Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód 

atmosfery i gleby 

• Zwiększenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie osuwiskom 

• Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich 

• Porządkowanie i tworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami 

Dla celu: Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego 

• Wspieranie grup nieaktywnych zawodowo. Aktywizacja rezerw rynku pracy oraz działania na 

rzecz poprawy sytuacji demograficznej 

• Przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków 

• Wspomaganie zadań mających na celu włączenie społeczne 

• Pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców 

• Budowa społeczeństwa obywatelskiego 

Dla celu: Podnoszenie standardów funkcjonowania ochrony zdrowia 
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• Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu żuromińskiego 

• Zapewnienie wysokiego poziomu usług zakresu opieki społecznej 

Dla celu: Podniesienie efektywności i jakości kształcenia 

• Wspieranie jakości kształcenia 

• Dostosowanie oferty kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy 

• Poprawa infrastruktury oświatowej 

• Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

Dla celu: Wdrożenie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 

• Wsparcie informatyzacji sektora usług społecznych 

• Poprawa dostępności teleinformatycznej 

• Społeczeństwo informacyjne na obszarach wiejskich 

Dla celu : Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju turystyki w powiecie 

• Wykorzystanie pogranicza historycznego powiatu 

• Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu 

Dla celu : Wykorzystanie potencjału kulturowego dla rozwoju powiatu 

• Ochrona dziedzictwa kulturowego powiatu 

• Zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz kultury 

• Rozwój zaplecza instytucjonalnego kultury 

• Kultura narzędziem promocji powiatu 

Dla celu: Aktywne fizycznie społeczeństwo 

• Rozwój sportu w powiecie 

Dla celu: Tworzenie warunków do zwiększania inwestycji 

• Wsparcie rozwoju stref produkcyjnych i terenów inwestycyjnych 

Dla celu: Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej 

• Podnoszenie standardów technicznych dróg do zwiększenia zapotrzebowania ruchu 

komunikacyjnego oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dostosowanej do ruchu tranzytowego 

Dla celu : Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego 

• Poprawa bezpieczeństwa publicznego w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania 

• Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich – 

bezpieczeństwo w szkole 

• Wpieranie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

• Wpieranie działań w zakresie ograniczenia narkomanii 

• Wspieranie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
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• Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

Zadania realizowane przez powiat w 2018 roku wpisują się w założenia wynikające ze Strategicznego 

Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020.  

2. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego dla Powiatu Żuromińskiego na lata 

2015 -2018  

Program zawierał szereg działań mających poprawić stan bezpieczeństwa w Powiecie Żuromińskim. 

Realizatorami programu byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, 

Komenda Powiatowa Policji w Żurominie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żurominie, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Żurominie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie, 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie, a także Wydział Rolnictwa i Środowiska oraz 

Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Realizację programu koordynował Referat Zarządzania Kryzysowego. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie prowadzi działania mające na celu 

ratowanie życia, zdrowia, mienia, środowiska oraz usuwania i likwidacji zagrożeń. Operacyjne 

zabezpieczenie powiatu stanowi potencjał ratowniczy Komendy PPSP oraz 10 jednostek ochotniczych 

straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ubiegłym roku 

odnotowano 525 zdarzeń, w tym: 138 pożarów, 367 innych miejscowych zagrożeń i 20 alarmów 

fałszywych.  

Nastąpił wzrost ogólnej ilości zdarzeń, wzrosła liczba pożarów, a zmniejszyła się liczba innych 

miejscowych zagrożeń. Liczba wyjazdów do alarmów fałszywych utrzymała się na podobnym 

poziomie. Ilość interwencji w roku 2018 wzrosła o 21. Powstałe na terenie powiatu zdarzenia 

przyniosły straty w wysokości 6 634 200 zł. Wartość uratowanego mienia w wyniku prowadzenia 

działań ratowniczo-gaśniczych oszacowana została na kwotę 19 071 000 zł.  

Wśród wszystkich pożarów większość stanowiły pożary małe 127. Średnich było 6, dużych 3 i 2 

bardzo dużych.  

Najwięcej miejscowych zagrożeń wystąpiło w miesiącach letnich. W okresie tym jednostki straży 

pożarnej likwidowały głównie skutki zdarzeń spowodowanych lokalnymi huraganami i silnymi 

wiatrami, gwałtownymi opadami atmosferycznymi oraz zagrożenia związane z agresywnym 

zachowaniem owadów stwarzającym zagrożenie dla ludzi 

W celu zapobiegania pożarom i innym nadzwyczajnym zagrożeniom w 2018 roku komenda, 

zrealizowała zadania kontrolno-rozpoznawcze poprzez przeprowadzenie 61 kontroli, w tym 31 

podstawowych, 16 sprawdzających i 14 odbiorów obiektów. Czynnościami kontrolno-

rozpoznawczymi objęto 126 obiektów. 

W ramach doskonalenia zawodowego w roku 2018 uwzględniając zagrożenia powiatu jednostka 

ratowniczo-gaśnicza zorganizowała i przeprowadziła 9 ćwiczeń na różnego rodzaju obiektach. Do 

udziału w wybranych ćwiczeniach zapraszane były również służby współdziałające takie jak: jednostki 

OSP, pogotowie ratunkowe, policja, służby leśne oraz pracownicy Referatu Zarządzania Kryzysowego 
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Starostwa Powiatowego w Żurominie. Ponadto na bieżąco prowadzone są szkolenia udoskonalające, 

w 2018 roku wszyscy strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP objęci zostali planowanym 

doskonaleniem zawodowym. Zastępy JRG uczestniczyły również w ćwiczeniach manewrowych oraz w 

ramach odwodów operacyjnych przeprowadzonych, jedno w Powiecie Żuromińskim, a dwa – poza 

nim. 

W ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego prowadzone były wizje lokalne na ciekach wodnych 

z udziałem przedstawiciela Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie, 

przedstawiciela KP PSP w Żurominie oraz przedstawiciela Wód Polskich w Żurominie. Ponadto na 

bieżąco prowadzone były przeglądy i sprawdzenia posiadanego sprzętu i wyposażenia 

przeznaczonego do działań przeciwpowodziowych. 

Na dzień 31 grudnia 2018 zatrudnienie wynosiło 47 funkcjonariuszy i 2 członków służby cywilnej. 

Komenda Powiatowa Policji w Żurominie odnotowała w roku 2018 pozytywne tendencje w zakresie 

dynamiki przestępczości. Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Żurominie wszczęto 

ogółem 533 postępowania przygotowawcze w tym 364 dotyczące przestępczości kryminalnej oraz 

133 dotyczące niealimentacji. W uznanych za najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa siedmiu 

kategoriach przestępstw, tj. (bójka lub pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, 

kradzież samochodu, rozbój – kradzież rozbójnicza - wymuszenie rozbójnicze, kradzież z włamaniem, 

uszkodzenie mienia) w 2018 wszczęto 104 postępowania stwierdzając 90 przestępstw. 

W 2018 roku policjanci na terenie całego Powiatu Żuromińskiego przeprowadzili łącznie 2597 

interwencji, w tym 479 domowe. Częstą przyczyna konfliktów był alkohol spożywany w nadmiernych 

ilościach. Sporządzono 8 wystąpień do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W trakcie 

interwencji domowych w 52 przypadkach stwierdzono przemoc w rodzinie wdrażając procedurę 

Niebieskiej Karty. 

W 2018 roku w prowadzonych postępowaniach ujawniono łącznie 315 podejrzanych z czego 3 to 

osoby nieletnie. Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Żurominie w ocenianym okresie 

nie stwierdzono zatrzymań nieletnich w Izbach Dziecka. W 2018 roku ujawniono 26 nieletnich 

znajdujących się w okolicznościach demoralizacji. W 11 zanotowanych przypadkach, w których 

nieletni znajdowali się pod wpływem alkoholu przeprowadzono rozmowy profilaktyczno – 

ostrzegawcze z rodzicami. Sprawy skierowano do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Mławie, a środki 

zaradcze pozostawiono w gestii rodziców, skierowano także wystąpienia do szkół. 

 W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2018 roku na terenie Powiatu Żuromińskiego 

odnotowano 23 wypadki, w tym 3 wypadki ze skutkiem śmiertelnym oraz 237 kolizje drogowe. 

Głównymi przyczynami wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i niedostosowanie 

prędkości do warunków.  

W 2018 roku stwierdzono 10 przestępstw związanych z posiadaniem i obrotem narkotykami. 

Zabezpieczono 211,3 grama środków odurzających (amfetamina, marihuana i środki zastępcze). 

Podobnie jak w latach poprzednich na terenie powiatu istniało zjawisko lekomanii.  

W 2018 r. policja współpracowała także z Administracją Skarbową, stwierdzono 37 przestępstw 

gospodarczych oraz wykroczenia skarbowe. W ubiegłym roku wykonano 45 dodatkowych służb dzięki 
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wsparciu z budżetu samorządów. W 2018 roku policja otrzymała 340 zgłoszeń z użyciem Krajowej 

Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, z których 198 zostały potwierdzone. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żurominie w 2018 roku dokonał: 

• 27 inspekcji robót budowlanych; Kontrole przeprowadzono w zakresie zgodności realizacji 

obiektów budowlanych z projektem budowlanym, warunkami techniczno-budowlanymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. W związku z przeprowadzonymi kontrolami wszczęto 20 

postępowań administracyjnych w trybie inspekcji budów; 

• 174 kontrole z utrzymania obiektów; Kontrole przeprowadzono w zakresie sprawdzenia 

aktualności protokołów badań i sprawdzeń instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, 

przewodów kominowych, stanu technicznego i przydatności do użytku obiektu budowlanego. 

Wszczęto 34 postępowania administracyjne w trybie utrzymania obiektów budowlanych.  

• 28 kontroli obowiązkowych; Kontrole obowiązkowe przeprowadzono w związku z 

otrzymanymi wnioskami o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, 

które dotyczyły sprawdzenia zgodności realizacji obiektu budowlanego z zatwierdzonym 

projektem budowlanym. Wydano 25 decyzji pozwolenia na użytkowanie, 3 wnioski o 

udzielenie pozwolenia na użytkowanie zostały wycofane na wniosek inwestora.  

• 9 kontroli placów zabaw; Podczas prowadzenia czynności kontrolnych nie wykryto 

nieprawidłowości w utrzymaniu w/w obiektów. 

Działania realizowane przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Żurominie w 2018 roku omówione zostaną w części dotyczącej ochrony zdrowia. Dodatkowo należy 

wymienić szkolenia personelu w zakresie zagrożeń epidemicznych prowadzone przez Zespół Kontroli 

Zakażeń Szpitalnych oraz wprowadzenie zaktualizowanej procedury postępowania z odpadami 

medycznymi dotyczącej identyfikacji odpadów oraz sposobu postępowania z nimi przez personel 

medyczny. 

Działania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w 2018 roku 

omówione zostaną w części dotyczącej pomocy społecznej.  

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Żurominie w roku 2018 przeprowadziła kontrole z zakresu 

przestrzegania zasad bioasekuracji w 542 siedzibach stad utrzymujących trzodę chlewną, wydano 27 

decyzji nakazujących usunięcie uchybień; 

Przeprowadzono także 86 kontroli przesyłek zwierząt pochodzących z krajów UE dostarczonych do 

gospodarstw położonych na terenie Powiatu Żuromińskiego (77 kontroli przesyłek świń, 1 kontrola 

przesyłki bydła, 8 kontroli przesyłek drobiu). 

Lekarz weterynarii stwierdził zakażenie 18 stad drobiu pałeczkami Salmonella, w tym 13 stad kur 

niosek (323 760 szt.), 3 stad kury reprodukcyjnej (26 200 szt.), 1 stada kurcząt brojlerów (17 331 szt.). 

Ponadto stwierdzono 1 ognisko gruźlicy bydła w stadzie liczącym 29 sztuk. Sztuki podejrzane o 

zakażenie zostały zabite z nakazu powiatowego lekarza weterynarii. 

W związku z bardzo dużym skupiskiem chodowi trzody chlewnej na terenie Powiatu Żuromińskiego 

oraz wystąpieniem choroby Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie kraju w 2018 r. zostało zwołane 

posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. Tematem spotkania było, 
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przedstawienie zagrożeń oraz działań mających zmniejszyć ryzyko wystąpienia ASF na terenie 

Powiatu Żuromińskiego. 

Ponadto zorganizowano konferencje dla hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu podczas 

której, omówiono m.in. o sposoby zabezpieczania hodowli przed wirusem oraz kontrolach w 

gospodarstwach rolnych. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie 2018 rok ocenił pozytywnie pod względem 

bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Żuromińskim. Prowadzony był nadzór nad: chorobami 

zakaźnymi występującymi na terenie Powiatu Żuromińskiego, w tym chorobami odzwierzęcymi, 

bieżącym stanem higieniczno-sanitarnym w placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych, 

realizacją programu szczepień ochronnych, jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz 

nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę, obiektami użyteczności publicznej, 

jakością artykułów spożywczych i identyfikacją produktów z uwzględnieniem produkcji pierwotnej, 

przygotowaniem do sezonu letniego: miejscowości, tras turystycznych i obiektów z uwzględnieniem 

nadzoru nad środkami transportu publicznego, imprezami masowymi, obiektami handlu obwoźnego, 

obrotem artykułami nietrwałymi mikrobiologicznie ze szczególnym uwzględnieniem warunków 

przechowywania i higieny sprzedaży lodów w sezonie letnim, warunkami higieniczno-sanitarnymi w 

placówkach oświatowo-wychowawczych oraz nadzór w zakresie higieny procesu nauczania i 

wychowania, warunkami letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Działania profilaktyczne 

 Na roku 2018 roku przeprowadzono szereg akcji oraz programów edukacyjnych, konkursów 

prewencyjnych i profilaktycznych, które promowały bezpieczne zachowania mieszkańców Powiatu 

Żuromińskiego, w tym wśród dzieci, młodzieży, seniorów. 

Działania prowadzone były przez służby, inspekcje, straże wspólnie lub też samodzielnie. 

Komenda Powiatowa PSP w Żurominie promowała działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa tj.  

• Młodzież zapobiega pożarom;  

• Kręci mnie bezpieczeństw przez cały rok;  

• Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą;  

• Bezpieczna droga do szkoły;  

• Czad i ogień. Obudź czujność; 

• Stop pożarom traw. Jedna zapałka może zmienić wszystko; 

• Bezpieczne wakacje; 

• Bezpieczne ferie; 

• Bezpieczne lodowiska; 

• Fajerwerki? Korzystaj rozsądnie !!!; 

• Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. 

Wśród działań Komendy Powiatowej Policji promujących bezpieczne zachowanie można wymienić:  

• Bezpieczne wakacje;  

• Bezpieczne ferie;  

• Edukacja dla bezpieczeństwa;  
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• Wagarowicz 2018;  

• Oznakuj swój rower;  

• Bezpieczny Senior;  

• Prędkość;  

• Stop trzeźwość;  

• Bezpieczne przejście;  

• Bezpieczny po zmroku;  

realizowano też: 

• debatę społeczną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ”,  

• debatę młodzieżową „Narkotyki, dopalacze- Nie tędy droga”. 

Z kolei Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie promował kształtowanie 

odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych dotyczących prawidłowego żywienia i aktywności 

fizycznej np. „Trzymaj Formę”; „Bieg po zdrowie”; „Czyste powietrze wokół nas”; „ARS, czyli jak dbać 

o miłość?”; „Mam czas rozmawiać”; „Jeden test. Dwa życia”; „Zrób test na HIV dla siebie i swojego 

dziecka”; „Wybierz Życie-Pierwszy Krok”; „Od samobadania piersi do mammografii”; „Zdrowe piersi 

są ok”. Prowadził też działania w zakresie profilaktyki zatruć grzybami, chorób zakaźnych i 

niezakaźnych. 

Opracowano w 2018 r. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego określający zagrożenia na terenie 

Powiatu Żuromińskiego oraz procedury postepowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych 

oraz dokonano aktualizacji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego 

Centrum Zarzadzania Kryzysowego. 

Opracowano pełną dokumentację dotyczącą spraw związanych z obronnością kraju, która została 

zatwierdzona przez Wojewodę Mazowieckiego. Ponadto zrealizowano cele szkoleniowe, które 

zostały zaplanowane w w/w dokumentacji. 

W 2018 roku na terenie powiatu odbyła się jedna impreza masowa -występ Kabaretu „Neonówka”, w 

którym wzięło udział około 800 uczestników. Podczas imprezy nie odnotowano zakłóceń porządku 

publicznego oraz przestępstw związanych z imprezą masową.  

3. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2014-2024 

Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, polityki 

prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Żurominie. Jest także głównym realizatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych. Misją strategii jest podejmowanie działań zmierzających do poprawy życia 

mieszkańców Powiatu Żuromińskiego. Głównym celem w zakresie realizacji polityki społecznej w 

Powiecie Żuromińskim na lata 2014-2024 jest stwarzanie społeczności lokalnej możliwości 

pozytywnego rozwiązania trudnych sytuacji życiowych, przy zapewnieniu dialogu społecznego i 

współpracy wszystkich partnerów z wykorzystaniem wszystkich dostępnych zasobów, możliwości i 

wiedzy. 
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Programy przyjęte do realizacji i obowiązujące w 2018 roku wpisują się w cele Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Na terenie Powiatu Żuromińskiego działa ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się przy ul. Kościuszki 2 w Żurominie, 

przeznaczony jest dla 30 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi typu B. Prowadzący CARITAS 

Diecezji Płockiej został wyłoniony w postępowaniu konkursowym. W 2018 roku na podstawie 

wydanych decyzji z usług Ośrodka korzystało 30 uczestników. Prowadzone były zajęcia w ramach 

treningów indywidualnych lub zespołowych mające na celu rozwijanie umiejętności społecznych oraz 

samoobsługi w zakresie czynności dnia codziennego. Na prowadzenie Domu przekazano dotację w 

kwocie 552 290 zł. 

Placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla dorosłych osób niepełnosprawnych są Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Żurominie. Placówka funkcjonuje od 2003 roku, prowadzi ją CARITAS Diecezji 

Płockiej. Uczestnictwo w Warsztacie Terapii Zajęciowej zalicza się do podstawowych form 

rehabilitacji społecznej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, 

niezbędnych do możliwie samodzielnego i aktywnego życia; dotyczy zarówno osób 

niepełnosprawnych fizycznie, psychicznie i upośledzonych umysłowo. W roku ubiegłym z usług 

Warsztatu skorzystało 29 uczestników. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2018 roku 

wydatkowano 534 783,00 zł., w tym środki PFRON wynosiły 481 284,00 zł, środki powiatu 53 476,00 

zł i środki pochodzące z innych źródeł 23,00 zł. 

W 2018 roku Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał dla mieszkańców 

powiatu żuromińskiego 68 orzeczeń dla osób do 16 roku życia, 515 orzeczeń dla osób powyżej 16 

roku życia oraz 84 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych mających miejsce stałego pobytu 

na terenie Powiatu Żuromińskiego. Środki finansowe otrzymane w 2018 roku na realizację tego 

zadania zleconego pochodziły z budżetu wojewody i wynosiły 91 980,00 zł oraz z budżetu powiatu 

1 612,00 zł. 

4. Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 

Powiecie Żuromińskim na lata 2014-2022 

Powiat Żuromiński podejmował liczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. W 2018 roku 

otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań kwotę 

728 773 zł. W lipcu 2018 roku kwota ta została zwiększona o 17 400 zł z przeznaczeniem na 

działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Propozycję podziału środków finansowych 

przygotowywało PCPR w Żurominie, po zasięgnięciu opinii Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych. Decyzję podejmowała Rada Powiatu Żuromińskiego. 

W 2018 roku na zadania z rehabilitacji społecznej wydatkowana została kwota – 746 173,00 zł, którą 

przeznaczono: 

1) Na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 71 635,00zł. Z dofinansowania do turnusu 

rehabilitacyjnego skorzystały 62 osoby niepełnosprawne, w tym 38 dorosłych oraz 24 – dzieci 

i młodzież.  

2) Na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 

przeznaczono kwotę 59 699,05 zł. Z dofinansowania do likwidacji barier skorzystało 6 osób 
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niepełnosprawnych, w tym 2 osoby na likwidację barier architektonicznych, 1 – technicznej i 

3 - w komunikowaniu się. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier wynosi do 95% 

kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia. 

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

pomocnicze wydatkowano - 133 554,95zł. Z dofinansowania skorzystało 135 osób 

niepełnosprawnych, w tym 122 osoby dorosłe i 13 – dzieci i młodzież. Dofinansowanie na 

sprzęt rehabilitacyjny przysługuje osobom niepełnosprawnym według potrzeb 

potwierdzonych zaświadczeniem lekarza specjalisty do 80%. Dofinansowanie do 

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych realizowane jest na podstawie zleceń 

wystawionych przez lekarza i potwierdzonych przez NFZ. 

4) Na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej 481 284,00zł. W warsztatach uczestniczyło 

29 uczestników (osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności).  

Roczny koszt utrzymania w 2018 roku jednego uczestnika w WTZ wynosił 18 440,00 zł.  

Ograniczona wysokość środków PFRON uniemożliwiła realizację wszystkich złożonych wniosków. 

W 2018 roku PCPR realizował pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków 

PFRON, który obejmował 2 moduły.  

1) Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( Moduł 

I obszar B zad. nr 1).Z dofinansowania w ramach obszaru B zad 1 skorzystała 1 osoba 

niepełnosprawna - 7 251,00 zł 

2) Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym ( Moduł II ), zrealizowano 16 umów 

na kwotę 48 675,00 zł 

5. Program Aktywności Lokalnej na lata 2014-2020  

W roku 2018 PCPR kontynuował realizację projektu „Równe szanse” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

Projektem objęto 13 mieszkańców Powiatu Żuromińskiego posiadających orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz 10 dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej.  

Projekt miał na celu zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz zapobieganiu zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. Po 

zakończeniu projektu zatrudnienie znalazło 4 uczestników, tym samym zrealizowano główny 

wskaźnik projektu. Całkowita wartość projektu 294.000 zł w latach 2017-2018. 

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne 

W 2018 roku z porad Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego skorzystało 245 osób z rodzin 

naturalnych i zastępczych w wieku od 4 do 83 lat. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby dorosłe w 
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wieku 25-65 lat. Udzielono około 1000 porad o charakterze poradnictwa psychologicznego i 

prawnego, terapii wspierającej, psychoedukacji. Zdecydowana większość klientów skorzystała z 

więcej niż z jednej konsultacji. Klienci kierowani byli przez: pracowników socjalnych GOPS i PCPR, 

kuratorów sądowych i sąd (zobowiązania do terapii), pedagogów szkolnych, policję, lekarzy 

rodzinnych i psychiatrów. Wzorem lat ubiegłych w styczniu 2018 roku zostały podpisane 

porozumienia o współpracy w zwalczaniu patologii społecznych pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a 

Gminami: Lubowidz, Lutocin i Bieżuń na łączną kwotę 8.600zł. W ramach środków przekazywanych 

przez te gminy zatrudniono psychologa, który świadczył pomoc osobom uzależnionym od narkotyków 

środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom, prowadził działania informacyjno-edukacyjne. 

W siedzibie Specjalistycznego Poradnictwa mieści się Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Z porad 

prawnych mogły skorzystać rodziny zastępcze, klienci ośrodków pomocy społecznej oraz inne 

uprawnione osoby. 

6. Program Budowania Lokalnego Systemu Wspierania Opieki nad 

dzieckiem i rodziną w Powiecie Żuromińskim na lata 2014-2024 

PCPR w ramach swojej działalności tworzy system wsparcia dziecka i rodziny, rodzicielstwa 

zastępczego i pomocy w procesie usamodzielniania się. W tym celu pracownicy socjalni i 

koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej na bieżąco pracują z rodzinami zastępczymi i rodzinami 

biologicznymi na rzecz wzmacniania i odzyskiwania zdolności do prawidłowego ich funkcjonowania.  

Działania w zakresie rodziny i instytucjonalnej pieczy zastępczej omówione zostaną w pkt 8.  

PCPR prowadził działania informacyjne upowszechniając wiedzę na temat rodzicielstwa zastępczego 

poprzez plakaty, ulotki, artykuły w prasie lokalnej, a także przeprowadza szkolenia dla rodzin 

zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze.  

W 2018 roku pracownicy Centrum w porozumieniu z wychowankami stworzyli 2 programy 

usamodzielnień. 10 dzieci przebywających w pieczy zastępczej uczestniczyło w projekcie pn. „Równe 

szanse”, realizując zajęcia edukacyjno – rozwojowe.  

PCPR prowadzi systematyczne działania aby dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki 

rodzicielskiej zapewnić opiekę i wychowanie oraz stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju. 

Rodziny zastępcze oraz usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych, objęci są stałą 

opieką socjalną, polegającą na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, mających na celu 

ustalenie czy rodzina zastępcza kieruje się dobrem przyjętego dziecka, zapewnia mu prawidłowe 

warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, pomocy w 

załatwieniu różnych spraw dotyczących powierzonych dzieci jak i pełnoletnich wychowanków.  

W ramach realizacji zadań PCPR współpracuje z różnymi instytucjami np. Szkołami, Sądami, 

Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowymi Centrami 

Pomocy Rodzinie, Policją, Urzędami Miast i Gmin, Placówkami Opiekuńczo - Wychowawczymi, 

Ośrodkiem Adopcyjnym itp. Przy PCPR działa wolontariat, wolontariusze wspomagają organizację 

imprez i spotkań.  
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7. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 

Głównym realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie. Z 

zebranych informacji w zakresie diagnozowania zjawiska przemocy wynika, że liczba Niebieskich Kart 

założonych przez Policję i ośrodki pomocy społecznej spadła z 127 do 76. PCPR, placówki oświatowe z 

terenu Powiatu Żuromińskiego i SPZZOZ w Żurominie na bieżąco monitorują zjawisko przemocy. 

Wszystkie placówki posiadają bazę danych z informacjami gdzie ofiary i sprawcy przemocy mogą 

uzyskać pomoc. Bazy te są aktualizowane rokrocznie i udostępniane zainteresowanym.  

Pracownicy większości jednostek zarówno w 2017 roku jak i 2018 brali udział w szkoleniach, 

konferencjach i pracach grup roboczych Zespołów Interdyscyplinarnych w celu podniesienia wiedzy i 

poprawy skuteczności działań z problematyki przemocy w rodzinie.  

Centrum co roku poprzez m.in. strony www informuje mieszkańców powiatu o ogólnopolskich 

kampaniach np. o Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, dystrybuuje również ulotkę „Stop 

przemocy” i przygotowuje raz w roku informator dla sprawców przemocy, który przekazuje do Sądu, 

Prokuratury, Policji i ośrodków pomocy społecznej. Placówki oświatowe prowadzą dla swoich 

uczniów programy profilaktyczne, pogadanki, dni zdrowia i sportu o tematyce zawierającej treści 

antyprzemocowe. Komenda Powiatowa Policji przeprowadziła w latach 2017-2018 debaty społeczne 

nt. bezpieczeństwa, pogadanki z uczniami i kampanie związane z przemocą.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne z ofertą m.in. 

dla ofiar i sprawców przemocy. Sprawcy i pokrzywdzeni mogą uzyskać nieodpłatną pomoc 

psychologów i prawników. W 2018 roku udzielono wsparcia 5 ofiarom przemocy (poradnictwo 

psychologicznego), z poradnictwa nie skorzystał żaden sprawca.  

8. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało wyznaczone na organizatora pieczy zastępczej w 

Powiecie Żuromińskim. 

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza 

Na terenie Powiatu Żuromińskiego nie funkcjonują całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze 

zapewniające opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Dzieci 

umieszczane są w placówkach na terenie innych powiatów. Na podstawie orzeczeń sądowych w 

całodobowych placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie innych powiatów umieszczonych 

było łącznie 13 dzieci.  

W 2018 roku realizowano 13 porozumień zobowiązujących Powiat Żuromiński do odpłatności za 

pobyt dzieci w placówkach na terenie innych powiatów, z czego 2 porozumienia z Powiatem Bialskim 

w ciągu 2018 roku wygasły, 2 porozumienia zostały zawarte w 2018 roku: 1 z Powiatem Mławskim i 1 

z Powiatem Przemyskim. Na dzień 31 grudnia 2018 roku 11 dzieci z terenu Powiatu Żuromińskiego 

przebywało w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów. Łączny 

miesięczny kosztów utrzymania ww. dzieci to 48 610,10 zł. 
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Na terenie Powiatu Żuromińskiego w 2018 roku 28 rodzin zastępczych sprawowało opiekę dla 39 

dzieci otrzymując świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania w kwocie 337 032,72 zł. 

Było to:  

• 5 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 8 dzieci, 

• 23 rodziny zastępcze spokrewnione, w których przebywało 31 dzieci, (w tym w 2018 roku 

powstała 1 rodzina zastępcza, która objęła opieką 1 dziecko). 

 W 2018 roku 3 pełnoletnich wychowanków opuściło rodzinę zastępczą i podjęło pracę.  

W 2018 roku realizowano 6 porozumień zobowiązujących Powiat Żuromiński do odpłatności za pobyt 

dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. Na dzień 31 grudnia 

2018 roku 5 dzieci z Powiatu Żuromińskiego przebywało w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie 

innych powiatów (Powiat Ciechanowski i Powiat Grudziądzki po-2 oraz 1 dziecko w m. Gdynia). Średni 

miesięczny koszt utrzymania ww. dzieci to 9 103,94 zł 

W ramach kwalifikowania i szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze w ubiegłym roku została 

przeszkolona jedna rodzina zastępcza niezawodowa. Objęła ona opieką dwoje dzieci (1 422,00 zł) 

oraz przeprowadzono 1 szkolenie dla funkcjonujących rodzin zastępczych ( 300,00 zł). 

W ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych w 2018 r. rodziny zastępcze miały możliwość 

spotkania się, dzielenia się problemami i uzyskania wsparcia psychologa.  

Tworzenie systemu wsparcia rodzin zastępczych oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

realizowano w następujący sposób: 

1) współpraca z podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (OPS, Sąd Rejonowy, Szkoły, 

Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne). 

2) umożliwienie korzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego. 

Objęcie 27 rodzin zastępczych opieką dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

3) organizowanie posiedzeń w sprawie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej z udziałem psychologa, pedagoga, przedstawiciela ośrodka adopcyjnego, rodziny 

zastępczej, rodziców biologicznych, a także specjalistów w zależności od indywidualnych 

potrzeb rodziny i dziecka. W 2018 roku odbyły się 53 okresowe oceny sytuacji dziecka. 

PCPR pracował z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonymi w pieczy zastępczej poprzez:  

1) motywowanie do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów. 

2) motywowanie do współpracy na rzecz powrotu dziecka do rodziny. 

3) umożliwienie korzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego. 

 

Organizując pomoc i wsparcie w procesie usamodzielniania się pełnoletnich wychowanków rodzinnej 

pieczy zastępczej PCPR wypłacił: 

1) pomoc pieniężną w kwocie 22 624 zł na kontynuowanie nauki dla 4 pełnoletnich 

wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, 

2) pomoc pieniężna w kwocie 17 349 zł na usamodzielnienie 4 pełnoletnich wychowanków 

opuszczających rodziny zastępcze, 
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3) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej o wartości 3 154,00 zł dla 2 pełnoletnich 

wychowanków opuszczających rodziny zastępcze. 

Organizując pomoc i wsparcie w procesie usamodzielniania się pełnoletnich wychowanków 

instytucjonalnej pieczy zastępczej PCPR wypłacił: 

1) pomoc pieniężną w kwocie 15 829,10 zł na kontynuowanie nauki dla 3 pełnoletnich 

wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, 

2) pomoc pieniężną w kwocie 6 939 na usamodzielnienie dla 1 pełnoletniego wychowanka 

opuszczającego placówkę opiekuńczo – wychowawczą, 

3) pomoc na zagospodarowanie w kwocie 1 577 zł dla 1 pełnoletniego wychowanka 

opuszczającego placówkę opiekuńczo – wychowawczą. 

Ponadto osoby wchodzące w dorosłe życie, opuszczające rodziny zastępcze jak też placówki 

opiekuńczo-wychowawcze objęte zostały pomocą pedagogiczną, prawną, psychologiczną, socjalną 

oraz doradztwem zawodowym. PCPR czuwał nad realizacją założeń indywidualnych programów 

usamodzielnienia, ich ewentualną modyfikacją i dostosowywaniem do aktualnych potrzeb. 

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

Organizowanie pomocy i wsparcia w procesie usamodzielniania się pełnoletnich wychowanków 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii realizowano 

w następujący sposób: 

• pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki otrzymała 1 pełnoletnia wychowanka 

opuszczająca młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz 1 pełnoletnia wychowanka 

opuszczająca młodzieżowy ośrodek socjoterapii ( po 6.236 zł) . 

• wyrównywanie szans wchodzenia w dorosłe życie, objęcie pomocą pedagogiczną, prawną, 

psychologiczną, socjalną, doradztwem zawodowym.  

• czuwanie nad realizacją założeń indywidualnych programów usamodzielnienia, ich 

modyfikowanie i dostosowywanie do aktualnych potrzeb. 

• kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych opuszczających młodzieżowe ośrodki. 

Rodziny zastępcze na dziecko w wieku do 18 roku życia otrzymały dodatek wychowawczy w 

wysokości 500,00 zł miesięcznie. W/w świadczenie wypłacano w łącznej wysokości 156 866,66 zł - 20 

rodzinom zastępczym na 28 dzieci. 

Świadczenie dla 26 dzieci otrzymało 18 rodzin zastępczych w wysokości 7800,00 zł w ramach 

rządowego programu „Dobry start” przysługujące w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie według stanu na dzień 31.12.2018r. zatrudniało 

13 osób (w przeliczeniu na etaty 11,13). 
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9. Program współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

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

o wolontariacie w 2018 roku. 

W 2018 r. Powiat Żuromiński współpracował z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

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

i o wolontariacie w aspekcie finansowym i pozafinansowym.  

Współpraca finansowa powiatu z NGO przedstawiała się następująco: 

1) Uchwałą Nr 583/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłosił otwarty 

konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. Uchwałą Nr 615/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarząd 

Powiatu wybrał ofertę złożoną przez Fundację TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie  

i przyznał dotację w kwocie 60 725,88 zł. Liczba umów zawartych w formie powierzenia – 1. 

2) Uchwałą Nr 649/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej w 2018 roku. Rodzaj zadań: Zadanie 1: Upowszechnianie sportu szkolnego; Zadanie 2: 

Aktywność sportowo-rekreacyjna młodzieży Powiatu Żuromińskiego. Zgodnie z budżetem Powiatu 

Żuromińskiego na realizację zadań zaplanowano dotację w wys. 20 000,00 zł. Uchwałą  

Nr 671/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. Zarząd Powiatu unieważnił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. 

Podstawą unieważnienia konkursu był fakt, iż w terminie określonym w ogłoszeniu nie wpłynęła 

żadna oferta na realizację zadania. 

3) W 2018r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego realizował zadanie pomocy społecznej z zakresu 

administracji rządowej polegające na prowadzeniu na terenie Powiatu Żuromińskiego ośrodka 

wsparcia – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi typu B. Zadanie było realizowane na podstawie umowy zawartej z Caritas Diecezji 

Płockiej na okres od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2018 roku. Na realizację zadania zgodnie 

z budżetem Powiatu Żuromińskiego i zawartą umową w 2018 roku wydatkowano kwotę 

356 480,00 zł. Liczba zawartych umów na realizację ww. zadania w 2013 r. i kontynuowanych  

w 2018 r. – 1. 

4) Uchwałą Nr 735/2018 z dnia 27 czerwca 2018r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłosił otwarty 

konkurs ofert na prowadzenie w Żurominie ośrodka wsparcia - Powiatowego Środowiskowego 

Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B w okresie od 01.09.2018 r. do 

31.08.2023 r. Uchwałą Nr 753/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Powiatu wybrał ofertę Caritas 

Diecezji Płockiej. Wydatkowana wysokość dotacji na realizację zadania w okresie od 1.09.2018 r. 

do 31.12.2018 r. wyniosła 195 810,00 zł. Wysokość dotacji na kolejne lata realizacji zadania (tj. 

lata 2019, 2020, 2021, 2022 do 31.08.2023) uzależniona będzie od wysokości środków 

przekazanych na ten cel powiatowi od Wojewody Mazowieckiego. Liczba umów zawartych w 

formie powierzenia – 1. 

5) W 2018 roku Zarząd Powiatu Żuromińskiego zlecił do realizacji 2 zadania w trybie małego grantu  

z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

• zadanie zgłoszone przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy 

w Mławie pod tytułem: „Poznajemy kulturę Kaszubów”, adresaci zadania: emeryci i renciści  
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z terenu Powiatu Żuromińskiego, zadanie realizowane w formie wsparcia, przekazana dotacja 

w kwocie 2 500,00 zł. Liczba zawartych umów na realizację zadania w formie wsparcia – 1,  

• zadanie zgłoszone przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie pod tytułem: „Z wizytą  

w teatrze”, zadanie realizowane w formie wsparcia, przekazana dotacja w kwocie 2 500,00 zł. 

Liczba zawartych umów na realizację zadania w formie wsparcia – 1. 

Współpraca pozafinansowa powiatu z NGO przedstawiała się natomiast następująco: 

1) Wzajemnie informowano się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania  

w celu zharmonizowania tych kierunków w sposób następujący: 

a) publikowano ważne informacje bieżące na stronie internetowej powiatu - zakładka 

organizacje pozarządowe (np. informacje o grantach, szkoleniach/spotkaniach dla ngo, 

ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji opiniujących oferty w otwartych 

konkursach ofert, ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, komunikat dla stowarzyszeń  

i fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu), aktualizowano dane dotyczące wykazu i statusu organizacji działających  

w powiecie,  

b) organizacje przekazały informacje o realizowanych w 2018r. zadaniach z zakresu sfery 

publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z programu. 

2) Przeprowadzono konsultacje Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.  

3) Inne formy wsparcia obejmowały:  

a) nieodpłatne udostępnianie sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie pod 

potrzeby organizacji i innych ciał kolegialnych: m. in. Powiatowego Szkolnego Związku 

Sportowego w Żurominie, 

b) współorganizację różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowych oraz obejmowanie nad 

nimi patronatu przez Starostę Żuromińskiego.  

Realizację programu koordynował Wydział Zdrowia i Edukacji. 

10. Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców 

Powiatu Żuromińskiego  

W 2018 roku Rada Powiatu przyjęła program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych 

szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego” na lata 2018-2019. Środki 

finansowe w wysokości wynosi 57 028,00 zł, z tego: w roku 2018 – 28 514,00 zł, w roku 2019 – 

28 514,00 zł zabezpieczono w budżecie powiatu. Zaplanowane zostało zaszczepienie 10% populacji 

objętej programem tj. osoby po 55 r. ż. zamieszkałe na terenie Powiatu Żuromińskiego. Realizatorem 

Programu wybranym w drodze konkursu ofert został Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Żurominie. Do końca grudnia 2018 r. pogram szczepień przeciw grypie zaplanowany na 

2018 r. został zrealizowany, zaszczepione zostały 793 osoby, 212 osób zrezygnowało z udziału w 

programie. 

Realizację programu koordynował Wydział Zdrowia i Edukacji. 
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11. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Żuromińskiego do roku 

2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  

W 2018 roku trwały prace nad opracowaniem nowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Żuromińskiego do roku 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt programu został 

pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 1572/380/18 z 

dnia 9 października 2018 r. 

 Ponadto zgodnie z wymaganiami art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081) projekt „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Żuromińskiego do roku 2022” wraz z „Prognozą...” został poddany 

opiniowaniu przez właściwe organy tj. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie - 

pismo znak ZS.9022.1615.2018 z dnia 12 października 2018 r. - opinia pozytywna oraz Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismo znak.WOOŚ-III.410.698.2018JD z dnia 13 

listopada 2018 r. - opinia pozytywna. Koszt wykonania zadania 4590 zł. – środki własne. 

Realizację Programu koordynuje Wydział Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w 

Żurominie.  

Do zadań realizowanych przez Wydział Rolnictwa i Środowiska a wpisujących się w Strategię i ww. 

Program należą: 

1) wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:  

Zadanie pn. Inwentaryzacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz opracowanie 

Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te 

ruchy na terenie Powiatu Żuromińskiego, woj. mazowieckie polegające na:  

a) Rozpoznaniu i udokumentowaniu osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi 

ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na terenie Powiatu Żuromińskiego oraz 

stworzenie jego rejestru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 

2007 ( Dz.U. nr 12, poz. 840 ) oraz według Instrukcji opracowania mapy osuwisk i terenów 

zagrożonych ruchami masowymi.  

b) Zweryfikowaniu i pozytywnym zaopiniowaniu wykonanych prac w Państwowym Instytucie 

Geologicznym Państwowym Instytucie Badawczym pełniącym obowiązki Koordynatora 

Głównego Projektu Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO.  

Wprowadzeniu do bazy danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO Państwowego Instytutu 

Geologicznego w Warszawie kart rejestracyjnych osuwisk i kart rejestracyjnych terenów zagrożonych 

wykonano na podstawie art. 110a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska. Koszt wykonania zadania 52 500,00 – środki własne. 

Zadanie wpisuje się w Strategiczny Plan Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020 w cel: 

Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju i zachowanie wysokich walorów środowiska 

Działanie: Zwiększenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie osuwiskom Zadanie: 

Utworzenie rejestru i inwentaryzacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na 

których występują te ruchy.  
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Prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym w zakresie ochrony przyrody. 

a) Konkurs ekologiczny przeznaczony dla uczniów z terenu powiatu żuromińskiego 

Konkurs składał się z dwóch części: części praktycznej i teoretycznej. W części praktycznej oceniane 

były szkoły za wykonanie prac na rzecz poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadami zawartymi w 

regulaminie. Zadaniem obowiązkowym była zbiórka surowców wtórnych: baterii, puszek aluminium i 

makulatury udokumentowane potwierdzeniem odbioru zebranych odpadów. Część teoretyczna 

odbyła się w formie testu wiedzy z zakresu ekologii, bioróżnorodności, zmian klimatu i ochrona 

gatunków chronionych. Celem zadania jest pogłębienie i popularyzacja wiedzy z zakresu ekologii i 

ochrony środowiska, a także rozbudzanie zainteresowań młodzieży w/w zagadnieniami. Inicjowanie 

działań praktycznych w celu poprawy stanu środowiska oraz kształtowanie postaw i zwiększenie 

świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży Powiatu Żuromińskiego, co zaowocuje w przyszłości 

zmianą zachowań uczestników. Koszt wykonania zadania 5143 zł – środki własne. 

b) Akcja „Sprzątanie Świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony 

środowiska Clean up the World.  

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie 

nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz 

negatywny wpływ na środowisko. Od 1999 roku w trzeci weekend września wolontariusze uczniowie 

szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej prowadzą działania propagujące ograniczanie 

powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także w miarę możliwości usuwają dzikie 

wysypiska. itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z 

opinią uczestników akcji, jest ona dobrym narzędziem w prowadzeniu działalności w zakresie 

gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz 

wartościowym sposobem na realizację wolontariatu. Koszt wykonania zadania 599 zł – środki własne. 

Prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym w zakresie ochrony przyrody 

wpisuje się w Strategiczny Plan Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020 cel -Szerzenie 

świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Zadania: Szerzenie wiedzy ekologicznej na wszystkich 

poziomach edukacji, Organizowanie i współorganizowanie konkursów, warsztatów, seminariów z 

zakresu wiedzy ekologicznej. 

2) Zadania z zakresu leśnictwa na podstawie ustawy o lasach:  

1. Wykonanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot 

gruntowych na terenie Powiatu Żuromińskiego  

Wykonanie dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa jest 

niezbędne do prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej i prawidłowego nadzoru w lasach 

niestanowiących własności Skarbu Państwa. Inwentaryzacja i ocena stanu lasu, w tym gleb, siedlisk, 

drzewostanów i walorów przyrodniczych w lasach pozwoli na właściwe kształtowanie naturalnych 

relacji między nimi. Ustalenie zadań gospodarczych na 10-lecie i określenie sposobów ich realizacji, 

zachowa pożądaną strukturę gatunkową, wiekową i przestrzenną oraz zapas produkcyjny. 

Sporządzenie ogólnego opisu lasów, w tym danych dotyczących: warunków przyrodniczych, analizy 

gospodarki leśnej w minionym okresie, celów i zasad gospodarki przyszłej, projektowanych sposobów 

realizacji gospodarki leśnej, zadań na najbliższe dziesięciolecie. Prawidłowy nadzór wpłynie na 
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utrzymanie lasów w należytym porządku, co pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów 

leśnych ( art. 21 ust 3 i 4 ustawy o lasach). Koszt wykonania zadania 48 664 zł.  

2. Nadzór nad wykonaniem zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa 

Na mocy porozumień w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 

niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Żuromińskiego zawartych między 

Starostą, a Nadleśniczymi Nadleśnictwa Dwukoły i Lidzbark w 2018 roku powierzono prowadzenie 

nadzoru nad 2186,41 ha lasów Nadleśnictwu Lidzbark oraz 5932,60 ha Nadleśnictwu Dwukoły. 

Wydatkowana kwota za nadzór to 118 819 zł. 

Wykonywanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 

głownie polega na: 

• Określaniu właścicielom lasów zadań dotyczących ochrony lasów i ochrony przeciwpożarowej,  

• Cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz 

wystawianie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna,  

• Ustalanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha  

• Nakazywanie wykonania prac w przypadkach, gdy właściciele lasu niestanowiącego własności 

Skarbu Państwa, nie wykonują określonych obowiązków,  

• Ustalenie zadań i nadzór nad ich wykonaniem z zakresu: wyrębu lasów, ponownego założenia 

upraw leśnych, przebudowy drzewostanu,  

• Pielęgnowanie i ochrona lasów, w tym ochrony przeciwpożarowej w lasach nie stanowiących 

własności Skarbu Państwa, dla których nie ma opracowanych planów urządzenia lasów do czasu 

ich opracowania w odniesieniu do właścicieli lasów, 

• Nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa. Koszt wykonania zadania 118 818,94 zł– środki własne, 

• Zakup oznaczników do cechowania drewna.  

3. Gleboznawczą klasyfikację gruntów  

Dokonywano przeklasyfikowania gruntów rolnych zalesionych w ramach PROW na grunty leśne, po 

uzyskaniu pozytywnej oceny udatności upraw i sporządzeniu na koszt Starostwa przez uprawnionych 

geodetów operatów zmian klasyfikacyjnych gruntów.( art. 14 ust.7 ustawy o lasach) Koszt wykonania 

zadania 4485 zł– środki własne. 

4. Dokonywanie oceny udatności upraw leśnych  

powierzono nadleśnictwom na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy o lasach. We wszystkich przypadkach 

zalesione w ramach PROW grunty rolne objęte zostały taką oceną w czwartym lub piątym roku od 

zalesienia. Koszt wykonania zadania 847,46 zł– środki własne. 

5. Wypłata ekwiwalentu za zalesienia gruntów rolnych. 

Wypłaty ekwiwalentów za zalesione grunty rolne ARiMR realizuje ze środków krajowych, wyłącznie w 

ramach zobowiązań powstałych do końca 2003 r. Przekazywanie środków finansowych na rachunek 

budżetu starostw odbywa się na podstawie poprawnie wypełnionych i kwartalnie składanych do 

Agencji wniosków o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych 

właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 
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na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów 

rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.), 

Koszt wykonania zadania 314 539 zł – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 
Zadania z zakresu leśnictwa na podstawie ustawy o lasach wpisują się Strategiczny Plan Rozwoju 

Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020 w cel Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju i 

zachowanie wysokich walorów środowiska Działanie: Zwiększenie lesistości i ochrona lasów  

Zadanie: Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z zasadami proekologicznymi, Prowadzenie 
zalesiania równolegle z działaniami prowadzącymi do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów i 
poprawy struktury wiekowej drzewostanów 

Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, Powiat 

Żuromiński, woj. mazowieckie. 

Na realizację w/w zadania pozyskana została pomoc finansowa na podstawie umowy zawartej w 

2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa a Powiatem Żuromińskim. Powiat Żuromiński otrzymał 

środki w kwocie 5 672 348,20 zł, z czego środki unijne stanowią kwotę 3 609 314,00 zł, natomiast 

pozostała część pokryta zostanie z środków budżetu Państwa. W ramach tego projektu prowadzone 

jest scalenie gruntów w miejscowości Strzeszewo, na terenie gminy Bieżuń. W drugim etapie 

prowadzona będzie budowa i przebudowa 8,5 km dróg, budowa mostu na Wkrze oraz nasadzenia 

drzew. Planowany termin zakończenia pierwszego etapu - czerwiec 2019 r., planowany termin 

zakończenia całego zadania - czerwiec 2023 r.  

Koszt realizacji zadania w 2018 r. 828 376,07 zł w tym dotacja Wojewody Mazowieckiego na 

prefinansowanie projektu 828 376,07 zł, środki własne 12 300 zł 

VIII. REALIZACJA ZADANIA Z ZAKRESU PROMOCJI I OCHRONY 

ZDROWIA 

Zadania z zakresu ochrony zdrowia i promocji wykonuje Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Działania w zakresie promocji zdrowia realizuje również Wydział 

Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego, a także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

SP ZZOZ w Żurominie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym na podstawie ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190) oraz ustawy z 27 sierpnia 

2004 roku oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018, 

poz.1510). 

Podstawowym zadaniem SP ZZOZ w Żurominie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, które 

obejmują swoim zakresem zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia oraz 

prowadzenie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia mieszkańcom Powiatu 

Żuromińskiego oraz osobom zamieszkałym poza terenem działania Szpitala, zgłaszającym się w celu 

otrzymania świadczeń zdrowotnych w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej znajduje się w sieci szpitali o I poziomie 

referencyjności. Oznacza to, że udziela świadczeń zdrowotnych w czterech podstawowych 
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specjalnościach medycznych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, 

pediatrii oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Poza szpitalem SPZZOZ posiada ośrodki zdrowia w: 

Kuczborku, Zieluniu, Syberii i Siemiątkowie. 

SP ZZOZ prowadzi proces leczenia poprzez świadczenie następujących rodzajów pomocy zdrowotnej: 

• prowadzenie badań lekarskich podmiotowych i przedmiotowych; 

• udzielanie porad lekarskich, w tym porad specjalistycznych; 

• pielęgnację i terapię psychologiczną; 

• rehabilitację leczniczą; 

• opiekę nad kobietą ciężarną, porodem oraz nad noworodkiem; 

• prowadzenie badań diagnostycznych, w tym analityki medycznej; 

• pielęgnację chorych; 

• opiekę paliatywną; 

• orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia; 

• działanie profilaktyczne i szczepienia ochronne; 

• zaopatrywanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

 
Szpital powiatowy realizuje swoje cele na bazie posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych, 

sprzętowych i finansowych: 

1. Oddziały szpitalne oraz ilość łóżek:  

• Oddział Wewnętrzny (56 łóżek) wraz z Pracownią EKG w Oddziale Wewnętrznym  

• Oddział Chirurgii (27 łóżek) wraz z Pracownią Endoskopową w Oddziale 

Chirurgicznym 

• Oddział Dziecięcy (15 łóżek) 

• Oddział Ginekologii i Położnictwa (17 łóżek) 

• Oddział Opieki Paliatywnej (6 łóżek) 

• Oddział Noworodkowy (10 łóżeczek) 

• Oddział Rehabilitacyjny (16 łóżek) 

• Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (6 łóżek) 

• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (4łóżka)  

• Zakład Opiekuńczo Leczniczy (45 łóżek) 

2. Poradnie funkcjonujące w SPZZOZ w Żurominie:  

• Poradnia alergologiczna,  

• Poradnia chirurgiczna,  

• Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,  

• Poradnia chorób płuc i gruźlicy,  

• Poradnia dermatologiczna,  

• Poradnia ginekologiczno- położnicza,  

• Poradnia kardiologiczna,  

• Poradnia laryngologiczna,  

• Poradnia medycyny pracy,  

• Poradnia neurologiczna,  
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• Poradnia rehabilitacyjna,  

• Poradnia reumatologiczna,  

• Poradnia onkologiczna,  

• Poradnia okulistyczna,  

• Gabinety diagnostyczno-zabiegowe. 

3. SPZZOZ w Żurominie zatrudnia (stan na 31.12.2018 r.):  

L.p. Rodzaj  Umowy o pracę  Umowy cywilno-prawne  

1.  Lekarz 5 53 

2.  Pielęgniarka 
(pielęgniarz) 

148 15 

3.  Położna 18 - 

4.  Wyższy personel 
medyczny 

18 6 

5.  Średni personel 
medyczny 

49 24 

6.  Niższy personel 
medyczny  

62 3 

7.  Pozostały personel 
niemedyczny  

47 - 

8.  Administracja  9 - 

 Ogółem  356 101 

 

SP ZZOZ w 2018 roku zrealizował następujące zadania inwestycyjne: 

1. Przygotowanie projektu budowlanego, sanitarnego i elektrycznego do zadania „Poprawa 

efektywności energetycznej budynku szpitala”. W 2016 r. rozpoczęto realizację zadania 

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach SPZZOZ”. W związku z tym w 2016 r. 

SPZZOZ poniósł koszty wykonania audytu energetycznego za kwotę 13 000 zł oraz w 2017 r. 

koszty związane z wykonaniem audytu energetycznego instalacji fotowoltaicznej oraz 

wniosku o dofinansowanie projektu w kwocie 27 060,00 zł. W 2018 r. poniósł nakłady na 

przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kwocie 13 530 zł oraz dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w kwocie 55 000,00 zł. Ogółem nakłady poniesione na realizację tego zadania 

to 108 590,00 zł. Inwestycja będzie kontynuowana. 

2. Modernizacja budynku szpitala (modernizacja łazienki na trakcie porodowym oddziału 

ginekologiczno-położniczego) – środki finansowe SPZZOZ w wysokości 18 047,21 zł 

3. Modernizacja budynku przychodni (modernizacja pomieszczeń poradni ginekologiczno-

położniczej) – środki finansowe SPZZOZ w wysokości 13 961,52 zł 
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4. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Siemiątkowie (prace remontowo-modernizacyjne 

i zakup materiałów budowlanych) 9 590,00 zł 

5. W 2007 roku SPZZOZ rozpoczął realizację zadania „Modernizacja bloku diagnostycznego na 

potrzeby OIOM”. W 2018 r. inwestycja nie została zakończona. Dotychczasowy koszt 

związany z realizacją zadania to 153 348,83 zł, inwestycja będzie kontynuowana 

6. Kontynuacja zadania „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Siemiątkowie”, którą 

rozpoczęto w 2010 r., dotychczas poniesione nakłady to 8 537,80 zł, inwestycja będzie 

kontynuowana 

7. W 2017 r. SPZZOZ w Żurominie rozpoczął realizację zadania „Modernizacja lądowiska”. 

Ogółem nakłady poniesione na ten cel to kwota 24 336,0 zł, na którą składa się: mapa-966,00 

zł, opracowanie projektu koncepcyjnego–14 760,00 zł, opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego–8 610,00 zł. 

SPZZOZ zakupił (pozyskał) następujące środki trwałe: 

• Wózek transportowy z blachy nierdzewnej – o/ginekologii i położnictwa – 7 503,00 zł środki 

własne SPZZOZ 

• Urządzenie do badania słuchu OTOREAD – o/noworodkowy – 13 700,00 zł darowizna WOŚP 

• Kardiomonitor – o/dziecięcy - 7 996,45 zł darowizna WOŚP 

• Elektryczny podnośnik pacjenta – ZOL – 5 090,00 zł środki własne SPZZOZ 

• Parking przed budynkiem przychodni ul. Szpitalna – 81 359,06 zł z tego 8 984,06 zł środki 

własne SPZZOZ, 72 3750,00 zł budżet powiatu 

• Ambulans z wyposażeniem – 474 991,03 zł w tym 464 991,03 zł środki własne SPZZOZ, 

10 000,00 dofinansowanie z gminy Kuczbork-Osada 

• Myjka dezynfektor – 2 szt. – o/dziecięcy; o/chirurgiczny – 34 344,00 zł środki własne SPZZOZ 

• Kardiotokograf KTG BT350 – o/ginekologiczno-położniczy – 4 868,99 zł środki własne SPZZOZ 

• Pompa głębinowa – obsługa zakładu – 28 621,17 zł środki własne SPZZOZ 

• Zbiornik wodno-powietrzny – obsługa zakładu – 7 868,89 zł środki własne SPZZOZ 

• System monitoringu wizyjnego – ZOL -59 049,84 zł środki SPZZOZ 

• Ssak F-35 na statywie jezdnym – 2 szt. o/paliatywny i o/chirurgiczny – 7 560,00 zł środki 

własne SPZZOZ 

• Defibrylator transportowy – Zespół Podstawowy – 84 786,75 zł w tym 7 161,75 zł środki 

własne SPZZOZ, 77 625,00 zł budżet powiatu 

• Pulsoksymetr z dodatkowym wyposażeniem – 9 995,65 zł darowizna WOŚP 

• Fotel ginekologiczny – por. ginekologiczno-położnicza – 6 643,00 zł darowizna NFOZ. 
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W roku 2018 SPZZOZ zrealizował wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 944 576,53 zł, w tym środki 

zewnętrzne: z budżetu powiatu – 150 000zł, z Gminy Kuczbork –Osada – 10 000zł, z NFOZ -6 643zł 

oraz darowizna sprzętu z WOŚP o wartości 31 762,10 zł 

Od 01.12.2016 r. do 31.05.2018 r. SPZZOZ w Żurominie realizował projekt pod nazwą „Zaopiekuj się 

mną! SPZZOZ w Żurominie naprzeciw potrzebom osób niesamodzielnych, zwłaszcza w wieku 65+”, w 

ramach którego został utworzony Dzienny Dom Opieki Medycznej. Był to projekt pilotażowy 

realizowany w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15, w ramach V Osi 

priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania 

organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szpital na 

funkcjonowanie DDOM otrzymał dofinansowanie w kwocie: środki unijne – 792 471,50 zł, środki 

krajowe – 119 604,16 zł, środki własne szpitala - 28 359,95 zł. W projekcie uczestniczyły 72 osoby (49 

kobiet i 23 mężczyzn).  

Od 01.06.2018 r. zgodnie z umową o dofinansowanie SPZZOZ ma możliwość udzielania świadczeń w 

ramach DDOM z prawem do pobierania opłat za udzielane świadczenia bez możliwości generowania 

dochodu. 

W roku 2018 odbyły się 3 posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ- organu inicjującego i opiniodawczego 

podmiotu tworzącego i dyrektora szpitala. 

W roku 2018 zatwierdzony został Program Naprawczy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Żurominie.  

W związku ze stratą netto w wysokości – 682 994,54 zł wykazaną w sprawozdaniu finansowym za 

2017 rok, Dyrektor SPZZOZ zobowiązany był sporządzić Program Naprawczy Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Program został opracowany z 

uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala za 2017 rok i obejmuje działania 

naprawcze na lata 2018-2020. Raport z kolei został przygotowywany na podstawie sprawozdania 

finansowego i zawierał w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2017, 

prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych 

założeń o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową szpitala. 

Analiza i prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej dokonywane były na podstawie wskaźników 

ekonomiczno-finansowych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 kwietnia 2017 r. i 

wskazywały, że sytuacja SPZZOZ w Żurominie jest stabilna. Jednostka samodzielnie pokrywa koszty 

funkcjonowania, terminowo reguluje zobowiązania i efektywnie ściąga należności. Wskaźniki 

płynności kształtują się na wysokim poziomie. Jednostka jest wypłacalna i w głównej mierze finansuje 

się własnymi aktywami. 

W ramach Programu Naprawczego zaplanowano następujące działania:  

• dostosowanie ilości łóżek szpitalnych do potrzeb, dokonane po analizie ich wykorzystania w 

latach poprzednich. Po dostosowaniu ilości łóżek -147 (stan na dzień 31.12.2018r. nie licząc 

łóżeczek dziecięcych - 10 oraz ZOL - 45) pozostanie 109 łóżek. 

• działania z zakresu polityki kadrowej: na dzień 31.12.2017r. SPZZOZ zatrudniał 14 

pielęgniarek w wieku powyżej 60 r.ż. Spośród zatrudnionych 162 pielęgniarek i położnych 
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120 należało do przedziału wiekowego 51-60 lat. W innych grupach zawodowych 

zatrudnionych jest 13 emerytów na różnych stanowiskach. Niezbędne jest zatrudnienie 

młodych kadr, które zastąpią pracowników, którzy odejdą na emeryturę. 

• całkowita informatyzacja usług medycznych, która pozwoli na szybki dostęp do informacji o 

schorzeniach pacjenta, prowadzonej diagnostyce i sposobie leczenia. Istotnie usprawniłaby 

rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz spowodowałaby możliwość szybkiej 

analizy i rozliczania kosztów wykonywanych usług medycznych. 

• działania inwestycyjne, takie jak: przystosowanie pomieszczeń do gromadzenia odpadków 

medycznych, wymiana dwóch wind szpitalnych, remont i modernizacja apteki szpitalnej, 

wymiana agregatu prądotwórczego, modernizacja pomieszczeń budynku przychodni wraz z 

windą zewnętrzną, modernizacja Działu Diagnostyki Laboratoryjnej, modernizacja Oddziału 

Dziecięcego oraz Noworodkowego, dostosowanie obiektu szpitala do wymogów ppoż., 

modernizacja oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z Blokiem Operacyjnym oraz 

oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Wewnętrznego, Rehabilitacyjnego, Ginekologii i 

Położnictwa wraz z salą cięć, Oddziału Opieki Paliatywnej oraz modernizacja Centralnej 

Sterylizacji. 

Realizacja powyższych zadań inwestycyjnych zaplanowana jest na lata 2019-2021 i następne. 

W ocenie biegłego rewidenta zawartej w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania 

finansowego SPZZOZ w Żurominie za rok 2018 wynika, że uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy 

ekonomiczno-finansowej oraz wyniki badania sprawozdania finansowego i zdarzeń gospodarczych, 

jakie nastąpiły po dniu bilansowym, stwierdza się ,że mimo występowania zjawisk negatywnych 

(strata netto – 566,1 tys. zł) – aktualna sytuacja jednostki nie upoważnia do formułowania zagrożenia 

dla dalszej kontynuacji działalności w roku następnym po roku badanym. Pozytywną stroną jest 

postępujące z roku na rok zmniejszanie straty i stabilny kapitał własny, w tym wysoki kapitał 

zapasowy będący rezerwą do pokrywania straty w granicach amortyzacji. Samodzielne pokrycie strat 

z lat ubiegłych, niekorzystanie z kredytów i pożyczek długoterminowych, zmniejszanie utworzonej 

rezerwy na świadczenia emerytalne powodują utrzymywanie sprawności finansowej. 

Zgodnie z art.94 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 

2019,poz.499)rada powiatu ustala rozkład pracy aptek ogólnodostępnych. 

Mieszkańcy Powiatu Żuromińskiego mają zapewnioną dostępność do leków i środków medycznych. 

W każdej gminie znajduje się przynajmniej jedna apteka lub punkt apteczny. Na terenie powiatu 

funkcjonuje 11 aptek: 8 w Żurominie, 2 w Bieżuniu i 1 Lutocinie. Jedna apteka w Żurominie czynna 

jest całą dobę we wszystkie dni tygodnia w tym w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy oraz w 

porze nocnej zapewniając tym samym dostęp do leków i środków medycznych mieszkańcom 

powiatu. 

Punkty apteczne znajdują się w: Kuczborku, Zielonej, Zieluniu, Lubowidzu oraz Siemiątkowie. 

SPZZOZ w Żurominie w roku 2018 realizował, finansowany ze środków budżetu powiatu, „Program 

profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Powiatu Żuromińskiego”, zaszczepione 

zostały 793 osoby, 212 osób zrezygnowało z udziału w programie, koszt wykonania szczepień to 

22 434 zł. Drugim programem była profilaktyka raka piersi, realizowana przez szpital ze środków 

NFOZ o wartości 1 405,80 zł. 
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W ubiegłym roku kontynuowana była akcja prozdrowotna Koperta Życia. Celem akcji wprowadzonej 

w 2015 r. i sukcesywnie realizowanej jest ochrona zdrowia poprzez szybki i łatwy dostęp do 

informacji o stanie zdrowia pacjenta podczas interwencji lekarzy lub ratowników medycznych. Akcją 

są objęci mieszkańcy Powiatu Żuromińskiego od 65 roku życia oraz osoby zamieszkujące samotnie. 

„Koperta Życia" jest plastikową kopertą, zamykaną na zatrzask i oznakowana specjalną naklejką z 

nazwą. W niej znajduje się karta informacyjna, którą należy wypełnić. Jest w niej miejsce na wpisanie 

imienia i nazwiska, numeru PESEL, kontaktu do bliskich, których należy powiadomić w razie 

interwencji medycznej oraz tabelka, w której należy wpisać swoje choroby, przyjmowane na stałe leki 

- ich nazwy i dawki. W karcie można również wpisać ewentualne uczulenia, grupę krwi czy inne 

ważne z medycznego punktu widzenia informacje. Starostwo Powiatowe w Żurominie rozdało ok. 

3 000 szt. kopert, które w dalszym ciągu dostępne dla mieszkańców powiatu i można je pobrać w 

Wydziale Zdrowia i Edukacji. 

Współorganizowano etap rejonowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. 

IX. REALIZACJA ZADAŃ SAMORZĄDU POWIATOWEGO PRZEZ 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. 

1. Edukacja publiczna 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji 

publicznej. Zadania w zakresie edukacji realizowane są przez następujące szkoły i placówki 

oświatowe; 

1. Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Żurominie, 

2. Liceum Ogólnokształcące im. W. Orkana w Bieżuniu, 

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie, 

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej, 

5. Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie, 

6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie, 

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie,  

 Nadzorowanie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych oraz inne zadania przypisane  

do organu prowadzącego realizuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie.  

Stan organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat w 2018r. obrazuje 

poniższa Tabela:  
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Tabela Nr 1 Stan organizacji szkół i placówek oświatowych w 2018 roku  

Lp. Nazwa szkoły Liczba oddziałów 
stan na dzień 
31.03.2018r./ 
stan na dzień 
30.09.2018r. 

Liczba uczniów  
w szkole 

stan na dzień 
31.03.2018r. 

Liczba uczniów  
w szkole  

stan na dzień 
30.09.2018r. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej 

1. Technikum 10/10 235 232  

2. Kurs kwalifikacyjny R.3. „Prowadzenie 
produkcji rolniczej” zawód rolnik 

Kurs 
kwalifikacyjny 

R.3. nie wliczany 
do liczby 

oddziałów 
½ 

39 - kurs 63 

 Ogółem 10/10 235 + 39 
słuchaczy kursu 

232 + 63 
słuchaczy kursu 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie 

1. Technikum 14/15 392 411 

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 4/2 82 37 

3. Branżowa szkoła I stopnia 2/3 40 61 

 Ogółem 20/20 514 509 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie 

1. Liceum Ogólnokształcące 12/12 304 320 

 Ogółem 12/12 304 320 

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu 

1. Liceum Ogólnokształcące 6/5 121 96 

 Ogółem 6/5 121 96 

Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna (SPS) 3/3 9 11 

w tym wczesne wspomaganie rozwoju 
(nie dolicza się do liczby uczniów) 

-- 40 39 

w tym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
(dolicza się do liczby uczniów ) 

-- 5 4 

2. Przedszkole Specjalne  
(nie dolicza się do liczby uczniów wg zasad 
naliczania subwencji oświatowej) 

½ 5 7 

w tym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
(nie dolicza się do liczby uczniów wg zasad 
naliczania subwencji oświatowej) 

-- -- 1 

3. Gimnazjum Specjalne (GS) 3/2 10 10 

4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 
(SSPdP) 

3/3 18 17 

 Ogółem 10/10 37 38 

  
Ogółem w szkołach dla młodzieży 

58/57  
1 211 

+ 39 słuchaczy 

 1 195 
+ 63 słuchaczy kursu 
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kursu 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie 

Centrum Kształcenia Ustawicznego  

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3/2 66 52 

2. Szkoła Policealna dla Dorosłych ½ 19 39 

 Ogółem w szkołach dla dorosłych 4/4 85 91 

3. Formy działalności pozaszkolnej zrealizowane 
w CKU w 2018r.  

----------- 

Centrum Kształcenia Praktycznego 

1. CKP w 2018r. prowadził praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 
Pawła II w Żurominie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, mechanik 
pojazdów samochodowych 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  

 Opis realizowanych zadań J.s.t, z którymi powiat podpisał 
porozumienia na kształcenie 
teoretyczne młodocianych 

  

Liczba uczniów ogółem  
w 2018 roku 

1. ODiDK prowadzi turnusy I, II i III stopnia 
dokształcania teoretycznego młodocianych  
w zawodach, dla uczniów ZSP im. Jana Pawła 
II w Żurominie oraz na podstawie porozumień 
zawieranych z innymi j.s.t.: 

• sprzedawca 

• mechanik pojazdów samochodowych 

• elektromechanik 

• elektronik 

• monter elektronik 

• elektryk  

• powiat mławski 

• powiat ciechanowski 

• powiat płoński 

• powiat nowodworski 

• powiat miński 

• powiat siedlecki 

• powiat grójecki 

• powiat garwoliński 

• powiat ostrowski 

• powiat żuromiński 

181 uczniów,  
w tym 27 uczniów szkół 

prowadzonych przez 
powiat i 154 uczniów 

spoza powiatu 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie – działalność placówki obrazują Tabela Nr 6 – Nr 11 

 

Wg stanu na dzień 30.09.2018r. w powiecie największą grupę uczniów stanowili uczniowie techników 

– 643 uczniów (55,58%)1/25 oddziałów, w dalszej kolejności uczniowie liceów ogólnokształcących – 

416 uczniów (35,95%)1/17 oddziałów, i na trzeciej pozycji uczniowie Branżowej szkoły I stopnia z 

oddziałami zsz – 98 uczniów (8,47%)1/5 oddziałów.  

Największą popularnością w powiecie cieszyły się natomiast następujące zawody: technik handlowiec 

– 145 uczniów2, technik informatyk - 128 uczniów2, technik rolnik - 87 uczniów2, technik weterynarii - 

80 uczniów2, technik pojazdów samochodowych - 63 uczniów2. W pozostałych zawodach (technik 

mechatronik, technik ekonomista etc.) kształciło się po mniej niż 60 uczniów. Najmniejsza liczba 

uczniów w powiecie w 2018r. kształciła się na poziomie technika w zawodzie technik logistyk (13 

uczniów - wg stanu na dzień 30.09.2018r.). Jest to nowy zawód wprowadzony od 01.09.2018r.  

                                                           
1 % młodzieży ogółem w technikach, liceach ogólnokształcących i branżowej szkole I stopnia z oddziałami zsz 
2 liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2018r.  
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Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego w szkołach 

prowadzonych przez samorząd jest kolejnym, niezwykle istotnym zadaniem oświatowym powiatu. 

Oznacza to, iż na powiecie ciąży obowiązek zabezpieczenia odpowiedniej bazy lokalowej i sprawności 

technicznej obiektów oświatowych, wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zabezpieczenia 

środków finansowych i rzeczowych na działalność edukacyjną, zabezpieczenia odpowiedniej kadry, 

dbałość o podnoszenie jakości kształcenia etc. Sposób realizacji ww. zadań w 2018r. obrazują Tabele 

Nr 2 do Nr 11 

Tabela Nr 2 Inwestycje, remonty, zakup pomocy dydaktycznych i innego wyposażenia w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat w 2018 roku  

Lp Jednostka organizacyjna  Nazwa zadania Wartość zadania 
w zł 

1. Liceum 
Ogólnokształcące  
w Bieżuniu 

Remont nawierzchni uszkodzonych i ubytków oraz natrysku całej 
powierzchni z pomalowaniem linii wielofunkcyjnego boiska przy 
Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu  

 
 
 72 570,00 

Remont boiska poliuretanowego przy Liceum Ogólnokształcącym  
im. Władysława Orkana w Bieżuniu. 
 
Remont współfinansowany przez Miasto i Gminę Bieżuń  
w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 30 000,00 zł 

 
 30 000,00 

Montaż instalacji sieci komputerów 1 906,00 

Zakup biurka i szaf do sekretariatu i księgowości 2 674,00 

Modernizacja oświetlenia 1 208,00 

Zakup Monitora Led ASUS i Power Audio Sony 1 829,98 

 Ogółem 110 187,98 

2. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  
w Zielonej 

Zakup wykładziny Maxima w ilości 9,7m2 do siłowni szkolnej na 
podest do tenisa stołowego 

 
 274,77 

Zakup brodzika półokrągłego z syfonem oraz fugi - łazienka przy 
siłowni 

 
 245,00 

Zakup materiałów do remontu – piana tytan, wspornik budowlany, 
ceownik, zasłonka do prysznica, bateria umywalkowa, redukcja, 
trójnik, kolana, rura, zestaw do mocowania muszli, złączki, zaślepki, 
śrubunek prosty, listwa przyłączeniowa baterii, bateria natryskowa, 
uchwyty, płycina gładka, gniazdo, - wykorzystano do doprowadzenia 
wody ciepłej w małych toaletach na piętrach w szkole, toaleta przy 
siłowni 

 
 
 
 
 
 

 1 278,87 

Zakup 2 szt. opon do fiata Punto CAB 4895  252,00 

Zakup urządzenia HP DeskJet (drukarka) do gabinetu kierownika 
praktycznej nauki 

 
 290,00 

Zakup kalkulatora Vector do księgowości szkoły  261,25 

Zakup materiałów do remontu pomieszczenia na pokój nauczycielski  862,44 

Zakup mebli do pokoju nauczycielskiego  8 970,00 

Zakup kserokopiarki Konica Minolta Bizhub 223  3 000,00 

Zakup licencji Synergia Systema - prawo do korzystania z systemu 
informatycznego obejmujący e-dziennik oraz umożliwiający 
prowadzenie elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania 

 
 

 2 240,00 

Zakup papy termozgrzewalnej do naprawy dachu na budynku szkoły  10 395,87 

Remont i przepychanie instalacji kanalizacyjnej oraz zakup  
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materiałów do remontu sieci kanalizacyjnej w szkole  2 797,86 

Zakup kleju do płytek oraz płytek do położenia posadzki na korytarzu 
II piętro szkoła 

  
 14 993,98 

Zakup armatury do wymiany w toaletach szkoły ( kompakty wc, 
pisuary, syfony, zawory) 

 
 4 999,70 

 Ogółem 50 861,743 

3. Liceum 
Ogólnokształcące  
w Żurominie 

Wykonanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej  
w pomieszczeniach hali sportowej - szatnia z natryskami 

 
 2 000,00 

Wymiana akumulatorów awaryjnego zjazdu w windach na hali 
sportowej 

 
 1 044,27 

Zakup żelazka oraz odkurzacza na potrzeby woźnej szkoły  843,02 

Zakup stojaka na rowery na teren przed szkołą  1 062,00 

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet - sekretariat szkoły  500,00 

Zakup laptopa HP250G2 - sekretariat szkoły  1 990,00 

Zakup pomocy dydaktycznych - map, stojaka (wózek) do 
przechowywania do map, flipchart magnetyczny 

  
 5 540,54 

Usługa podnośnikiem koszowym - montaż oświetlenia na hali 
sportowej 

 
 615,00 

Naprawa centrali telefonicznej  340,00 

Wykonanie usługi usunięcia awarii sieci wodociągowej przy hali 
sportowej 

 
 1 709,70 

Zakup sprzętu sportowego ( płotki treningowe, rakietki do tenisa  
i ping ponga, znaczniki, piłki lekarskie, bramki MIRAR) na halę 
sportową 

 
 

 3 400,00 

Zakup usługi - malowanie sprzętu sportowego na siłowni hali 
sportowej 

 
 4 000,00 

Zakup usługi - piaskowanie sprzętu sportowego na siłowni hali 
sportowej 

 
 1 950,00 

Zakup kpl talerzy, półmiski - część hotelowa hali 548,00 

Zakup odkurzacza Zelmer - część hotelowa hali  499,00 

Zakup łóżek piętrowych i materacy - część hotelowa hali  16 705,86 

Zakup pościeli do części hotelowej hali  10 426,83 

Zakup wyposażenia do części hotelowej hali - tapczany, stoliki, szafy, 
szafki nocne, lustra, kosze na śmieci, lampki nocne, krzesła 

 
 22 611,15 

Zakup wyposażenia siłowni na hali sportowej  37 900,00 

Zakup wyposażenia siłowni na hali sportowej  11 008,50 

Zakup warnika do hali sportowej  320,00 

Zakup -laptop, projektor EPSON z uchwytem sufitowym, ekran 
projekcyjny do Sali konferencyjnej na hali sportowej 

  
 6 950,00 

Zakup aparatu fotograficznego CANON - hala sportowa  1 819,99 

 Ogółem  133 783,86 

                                                           
3 w 2018r. powiat uzyskał dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych, w tym pomieszczeń, w których odbywać się będą egzaminy 
praktyczne w Technikum wchodzącym w skład ZSP w Zielonej - zawód technik logistyk – środki uzyskane z MEN 
w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy 



55 
 

4. Centrum Kształcenia  
Zawodowego  
i Ustawicznego  
w Żurominie 

Remont i modernizacja stacji kontroli pojazdów działającej przy 
CKZiU 

 
 

 5 950,00 

Zakup kluczy do pracowni samochodowych 2 370,00 

Zakup 11 komputerów do pracowni komputerowej 9 381,35  

Zakup projektora BENQ do pracowni dydaktycznej 1 430,00 

Zakup programu komputerowego typu CADdo pracowni CNC, 
służącego do projektowania detali, symulacji obciążeń oraz 
generowania dokumentacji projektowej 

5 329,84 

Usługa remontowa- modernizacja stacji kontroli pojazdów   1 400,00 

Zakup zestawu narzędziowego na potrzeby wyposażenia stanowisk w 
pracowni samochodowej 

 
 594,00 

Zakup kompresora KRAFT do pracowni stacji obsługi samochodów  1 547,39 

Zakup podnośnika dwukolumnowego REDATS do SOS  5 348,00 

Zakup przedłużacza mocującego czujników na stację kontroli 
pojazdów 

 
 800,02 

Zakup komputera DELL OPTILEX do sekretariatu CKZiU  1 100,00 

Zakup 3 monitorów do pracowni komputerowej  710,00 

 Razem 35 960,60 

5. Zespół Szkół 
Specjalnych  
w Żurominie 

Zakup mebli do wyposażenia oddziału przedszkolnego (2 stoliki, 4 
krzesełka, szatnia, dywan, komoda z pojemnikami) 

 
 3 669,66 

Zakup w ramach dotacji celowej materiałów edukacyjnych  
i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej  
i gimnazjum 
 
Zakup sfinansowany z dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego 
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 
materiały ćwiczeniowe zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 
16.03.2017r.  
w/s udzielania … (Dz. U. z 2017r., poz. 691) 

 
 

 7 875,52 

 Ogółem  11 545,18 

6. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  
w Żurominie  

Modernizacja pracowni komputerowej do zawodu technik 
informatyk na 15 stanowisk, w tym: zakup: procesora Intel Core i5 15 
szt, płyty głównej intel H310 15 szt., pamięci komputera 8192 MB 
DDR4 15 szt., dysku twardego 15 szt., dysku SSD 15szt. – 1 397,10, 
karty graficznej do komputera 15 szt., zasilacza do komputera 15 szt, 
obudowy komputerowej 15 szt. Microsoft Windows 10 Pro 15 szt., 
monitora led 22” 15 szt., myszki przewodowej 15 szt., klawiatury do 
komputera 15 szt., dysku zewnętrznego USB 2szt., głośników 
komputerowych, switcha, szafy telekomunikacyjnej, patch panel 
patchcord 48 szt., routera 6szt.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 54 980,00 

Przebudowa stadionu szkolnego przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie 
 
Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 
wys. 600 000 zł – Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej (Orliki 
Lekkoatletyczne) Edycja 2017 

1 381 273,364 

Naprawa ogrzewacza wody dostarczającego wodę ciepłą do budynku 
szkoły i internatu  

 
 505,09 

                                                           
4 wartość podana w odniesieniu do wydatków poniesionych w 2018 roku 



56 
 

Remont generalny gabinetu pielęgniarskiego. Remont obejmował 
wymianę płytek podłogowych, uzupełnienie ubytków ściennych i 
malowanie ścian i sufitów, montaż listew przypodłogowych, 
malowanie mebli 

 
 

 900,00 

Zakup 8 sztuk drzwi wraz z ościeżnicami do remontu pomieszczeń na 
bloku sportowym (łazienki, prysznice, szatnie) 

 
 2 279,92 

Zakup 2 szt. stołów przyściennych z drzwiami suwnymi i rantem do 
kuchni internatu 

3 138,50 

Zakup 9 szt. tapczanów do internatu 4 523,10 

Zakup ławek i krzeseł do sal lekcyjnych 3 500,00 

Zakup 13 szt. Switch – ów internetowych  1 651,00 

Zakup dmuchawy spalinowej 1 499,00 

Zakup chłodziarki do kuchni internatu 1 150,00 

Zakup taboretu gazowego i naprawa kuchni elektrycznej 320,00 

Naprawa kominów na dachu budynku szkoły 178,48 

Zakup krzeseł do stołówki internatu 5 362,80 

Zakup pralki do pralni internatu  1 080,00 

Remont dachu – pokrycie papą i smołowanie 193,93 

Odnowienie i ustawienie masztu do flagi państwowej  145,00 

Remont schodów przy sklepiku szkolnym 200,00 

Zakup niszczarki TARNATOR 738,00 

Zakup wkrętarki BOSCH 394,00 

Zakup 2 szt. lamp do projektorów 926,29 

Zakup 2 szt., odkurzaczy  687,00 

Zakup 2 szt. kabin prysznicowych i baterii prysznicowych do internatu 1107,93 

Zakup żelazka do internatu 284,06 

Remont pomieszczenia na magazyn sprzętu sortowego 200,00 

 Razem 1 467 217,46 

7. Poradnia Psychologiczno 
–Pedagogiczna 

Notebook na potrzeby poradni  999,00 

 Ogółem  999,00 

 Ogółem dla wszystkich jednostek 1 810 555,82 

Ogółem dla wszystkich jednostek ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych PFRON,  
Miasto i Gmina Bieżuń, Wojewoda Mazowiecki) 

637 875,52 
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Tabela Nr 3 Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych oraz zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

czasu pracy wg stopnia awansu zawodowego - stan na 30 września 2018r. 

Lp Wyszczególnienie Liczba stosunków pracy nauczycieli 

Ogółem Bez 
stopnia 

S5 K6 M7 D8 

1. LO  
w Bieżuniu  

Zatrudnieni 
w pełnym wym. 

12 0 0 0 2 10 

Zatrudnieni 
w niepełn. 
wym. 

Liczba 6 0 1 3 0 2 

w tym 
etatu 

2,49 0,00 0,31 1,62 0,00 0,56 

2. LO  
w Żurominie 

Zatrudnieni 
w pełnym wym. 

22 0 0 0 4 18 

Zatrudnieni 
w niepełn. 
wym. 

Liczba 13 0 0 3 3 7 

w tym 
etatu 

7,67 0,00 0,00 1,22 1,74 4,71 

3. CKZiU 
w Żurominie 

Zatrudnieni 
w pełnym wym. 

8 0 0 0 0 8 

Zatrudnieni 
w niepełn. 
wym. 

Liczba 15 2 1 1 1 10 

w tym 
etatu 

1,98 0,34 0,19 0,11 0,14 1,20 

4. ZSP 
 w Żurominie 

Zatrudnieni 
w pełnym wym. 

43 1 0 3 4 35 

Zatrudnieni 
w niepełn. 
wym. 

Liczba 11 0 0 1 3 7 

w tym 
etatu 

6,03 0,00 0,00 0,89 2,29 2,85 

5. ZSP  
w Zielonej 

Zatrudnieni 
w pełnym wym. 

22 0 2 2 3 15 

Zatrudnieni 
w niepełn. 
wym. 

Liczba 8 0 0 1 2 5 

w tym 
etatu 

4,53 0,00 0,00 0,50 0,93 3,10 

6. PPP  
w Żurominie 

Zatrudnieni 
w pełnym wym. 

6 0 0 0 1 5 

Zatrudnieni 
w niepełn. 
wym. 

Liczba 2 0 0 1 0 1 

w tym 
etatu 

1,25 0,00 0,00 0,75 0,00 0,50 

7. ZSS  
w Żurominie 

Zatrudnieni 
w pełnym wym. 

24 0 1 3 0 20 

Zatrudnieni 
w niepełn. 
wym. 

Liczba 4 0 0 1 0 3 

w tym 
etatu 

1,95 0,00 0,00 0,73 0,00 1,22 

8. Niep. Specj. 
Szkoła 
Podst. 
„Logosensuś
” w 
Żurominie 

Zatrudnieni 
w pełnym wym. 

3 3 0 0 0 0 

Zatrudnieni 
w niepełn. 
wym. 

Liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 
etatu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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OGÓŁEM Zatrudnieni 
w pełnym wym. 

140 4 3 8 14 111 

Zatrudnieni 
w niepełn. 
wymiarze 

Liczba 59 2 2 11 9 35 

w tym 
etatu 

25,90 0,34 0,50 5,82 5,10 14,14 

Razem etaty: 165,90 4,34 3,50 13,82 19,10 125,14 

  
 
 

100,00% 2,62 2,11 8,33 11,51 75,43 

5 stażysta, 6 kontraktowy, 7 mianowany, 8 dyplomowany 
 
 

Charakterystyczny dla Powiatu Żuromińskiego jest procentowy udział nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego w strukturze zatrudnienia. Według stanu na dzień 30.09.2018 r. 

największą grupę stanowili nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego  

tj. nauczyciele dyplomowani 75,43%, drugie miejsce z liczbą 11,51% zajęli nauczyciele mianowani, na 

trzecim miejscu uplasowali się nauczyciele kontraktowi 8,33%. Przedostatnie miejsce zajęli 

nauczyciele bez tzw. stopnia 2,62% i ostatnie miejsce nauczyciele stażyści 2,11%. 

Tabela Nr 4 Zestawienie projektów realizowanych w ramach RPOWM na lata 2014-2020, 

współfinansowanych z FE 

Nazwa projektu/formy 
wsparcia 

Wartość 
projektu 

Wnioskodawca Miejsce realizacji Liczba 
uczniów 
objętych 

wsparciem 

Rok 
zakończenia 

„Wysoka jakość edukacji 
kluczem do sukcesu” 
 

615 650,00 zł Lider – SOLVA S.C.  
Partner – Powiat 
Żuromiński 

ZSP Żuromin  
ZSP Zielona 

130 2018 

Formy wsparcia w ramach 
projektu 
„Wysoka jakość edukacji 
kluczem do sukcesu” 

Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej: 
1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. 
2. Dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów: 

• z matematyki, 

• z geografii, 

• z informatyki.  
3. Jednodniowe wyjazdy edukacyjne. 
4. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania geografii i matematyki  

w kwocie 65 851,08 zł. 
 
Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie: 
1) Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: 

• z matematyki, 

• z fizyki.  
2) Dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów: 

• z matematyki, 

• z fizyki. 
3) Jednodniowe wyjazdy edukacyjne. 
4) Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania matematyki i fizyki – 

118 229,10 zł 
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Tabela Nr 5 Projekty planowane do realizacji w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, 

współfinansowane z FE 

Nazwa projektu Wartość wsparcia 
w ramach projektu 

dla powiatu  

Wnioskodawca Miejsce realizacji Liczba uczniów 
objętych 

wsparciem 

„Zintegrowany rozwój 
szkolnictwa zawodowego”5 

 
 
 

1 290 626,75 zł Województwo 
Mazowieckie, 
Beneficjent - 
Powiat Żuromiński 

Technikum Żuromin  
Technikum Zielona 
Szkoła Policealna Dla 
Dorosłych w Żurominie 

175 

 

Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie w 2018 roku obrazują poniższe 

zestawienia tabelaryczne. 

Tabela Nr 6 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - działalność diagnostyczna 2018 r.  

Rodzaje 
diagnozy 
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Psychologiczna 1 12 136 15 9 0 173 

Pedagogiczna 2 48 233 13 12 0 308 

Logopedyczna 0 28 27 1 1 0 57 

W sumie 3 88 396 29 22  538 

 

  

                                                           
5 24.04.2018r. podpisana została umowa mająca na celu uregulowanie praw i obowiązków związanych  

z realizacją przez Województwo Mazowieckie projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, w którym Powiat Żuromiński 
jest Beneficjentem. Planowane do realizacji formy wsparcia: Praktyki zawodowe i staże, Szkolenia zawodowe dla uczniów, Rozwój 
doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy, Wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, 
Opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych, Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki 
zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznych.  
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Tabela Nr 8 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - pomoc bezpośrednia udzielona dzieciom i 

młodzieży 2018 r. 

Formy pomocy bezpośredniej 
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Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 0 10 50 1 0 0 61 61 

Terapia logopedyczna 0 13 9 2 3 0 27 27 

Psychoterapia 0 0 5 2 0 0 7 7 

Inne formy pomocy indywidualnej 0 1 7 0 0 0 0 8 

Inne formy pomocy grupowej 0 4 9 0 0 0 13 13 

Porady bez badań 0 1 9 2 0 0 0 12 

 

Tabela Nr 9 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne – pomoc udzielona nauczycielom, rodzicom i 

wychowawcom 2018 r. 

Formy pomocy 
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Prelekcje, wykłady (liczba spotkań) 1 3 14 0 34 52 

Inne (liczba osób) 9 24 68 0 20 121 

Tabela Nr 10 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – wydane orzeczenia 2018r. 

Rodzaj wydanego orzeczenia 
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o potrzebie kształcenia specjalnego 
uczniów z niepełnosprawnością 
ruchową 

0 0 2 0 0 2 

o potrzebie kształcenia specjalnego 
uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim 

1 7 0 2 0 10 
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Tabela Nr 11 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – wydane opinie 2018 r. 

Opinia w sprawie 
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Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 0 6 0 0 0 0 6 

Odroczenia rozpoczęcia spełnienia przez 
dziecko obowiązku szkolnego 

0 15 0 0 0 0 15 

Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka 
obcego 

0 0 5 0 0 0 5 

Dostosowania wymagań edukacyjnych 
wynikających z programu nauczania do 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia 

0 2 112 6 8 0 128 

Dostosowanie warunków i formy sprawdzianu 
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki  
w szkole podstawowej do indywidualnych 
potrzeb ucznia 

0 0 62 2 0 0 64 

Dostosowania warunków i formy egzaminu 
maturalnego lub egzaminu dojrzałości do 
indywidualnych potrzeb absolwenta 

0 0 0 0 3 0 3 

Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w przedszkolu 

0 51 0 0 0 0 51 

Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w szkole lub placówce 

0 0 185 9 10 0 204 

Inne opinie o przebadanych 1 24 67 6 7 0 105 

W 2018 r. powiat realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające  

z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadanie realizowane było przez Szkołę 

Podstawową Specjalną, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie. Zadanie jest 

planowane do realizacji na lata: 2017-2021. Na jego realizację w okresie 5 lat powiat otrzyma  

z budżetu państwa dotację w kwocie 304 440,00 zł. W roku 2018 wykorzystano dotację  

w kwocie 62 388,47 zł i zrealizowano następujące zadania: zorganizowano i przeprowadzono 1004 

o potrzebie kształcenia specjalnego 
uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 

2 4 0 0 0 6 

o potrzebie kształcenia specjalnego 
uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 

1 1 0 0 0 2 

o potrzebie kształcenia specjalnego 
uczniów zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym  

0 0 2 0 0 2 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych 

0 1 0 0 0 1 

o potrzebie indywidualnego 
nauczania 

0 12 6 6 0 24 
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godziny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz 

36 godzin dodatkowych usług (konsultacji).  

Jednym z zadań samorządu jest także prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

zakładanych przez osoby fizyczne i prawne. W 2018r. Starosta Żuromiński dokonał wpisu do ww. 

ewidencji Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Logosensuś” w Żurominie. Szkoła rozpoczęła 

funkcjonowanie od 01.09.2019 roku. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest dotowana 

przez Powiat Żuromiński. 

Przykłady innych zadań realizowanych przez powiat w zakresie oświaty w 2018 roku: 

1. Analiza poniesionych w 2017 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenie 

kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela – wypłacono 

jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli stażystów w kwocie 5 948,27 zł oraz dla 

nauczycieli mianowanych w kwocie 49 323,04 zł.  

2. Przedłożenie właściwym instytucjom sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński za 2017r.  

3. Ogłoszenie i przeprowadzenie dwóch konkursów na stanowiska: Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Żurominie. Konkursy zostały rozstrzygnięte. Stanowiska dyrektorów 

powierzono kandydatom wyłonionym w wyniku konkursu tj.: Panu Wojciechowi 

Smolińskiemu – stanowisko Dyrektora ZSP im. Jana Pawła II w Żurominie i Pani Agnieszce 

Jabłońskiej – Witak - stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 

Żurominie. 

4. Wyrażenie zgody na kształcenie w zawodzie technik logistyk w Technikum wchodzącym w 

skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej. 

5. Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla 

jednego nauczyciela. Nauczyciel uzyskał awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

6. Przyznanie 22 uczniom szkół dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez powiat pomocy 

materialnej w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i 

Młodzieży. Pomoc materialna została przyznana w formie świadczenia pieniężnego na 

pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w kwocie po 200,00 zł na jednego 

ucznia. Dane za lata 2014 – 2018 wskazują na zmniejszającą się liczbę uczniów ubiegających 

się o pomoc materialną. Liczba uczniów, którym przyznano pomoc materialną we wskazanym 

okresie kształtowała się następująco: 2014r. – 176 uczniów otrzymało pomoc materialną, 

2015r. – 167 uczniów, 2016r. – 104 uczniów, 2017r.- 68 uczniów, 2018r. – 22 uczniów. 

7. Przyznanie 10 uczniom szkół dla młodzieży prowadzonych przez powiat stypendium dla 

uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej 

Młodzieży. Stypendium zostało przyznane w kwocie po 1 000,00 zł na jednego ucznia.  

8. Przedstawienie Radzie Powiatu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2017/2018 

9. Wydatkowanie środków w kwocie 12 432,40 zł na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 

10. Wydatkowanie środków w kwocie 1 838,92 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 
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2. Sport , kultura, kultura fizyczna 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym  

w zakresie kultury fizycznej. Realizacja przedmiotowych zadań odbywa się poprzez tworzenie 

odpowiednich warunków organizacyjnych, prawnych, finansowych i innych sprzyjających rozwojowi 

sportu. Koordynacja działań w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej w powiecie jest 

przypisana, w szczególności do zadań Wydziału Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego  

w Żurominie. W 2018r. zaspokojenie potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie kultury fizycznej 

realizowane było poprzez następujące działania: 

1. budowę nowej oraz poprawę stanu istniejącej szkolnej/przyszkolnej infrastruktury sportowej 

przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie 

lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, - jak również 

umożliwiającej współzawodnictwo sportowe, 

2. tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji poprzez zarządzanie obiektami 

prowadzącymi działalność związaną ze sportem, 

3. rozwijanie sportu szkolnego, w tym współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 

4. popularyzację uprawiania sportu w celu ponoszenia sprawności fizycznej oraz  

5. promocję powiatu poprzez sport. 

Przedmiotowe działania obrazuje poniższa Tabela:  

Tabela – zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie kultury fizycznej – najistotniejsze działania 

zrealizowane w 2018 roku 

l.p. 
Nazwa działania Najistotniejsze zadania zrealizowane w 2018r.  

1. 
Budowa nowej oraz poprawa stanu 
istniejącej szkolnej / przyszkolnej 
infrastruktury sportowej  
 

Przebudowa stadionu szkolnego przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie  
 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w wys. 600 000 zł – 
Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 
(Orliki Lekkoatletyczne) Edycja 2017 

 1 381 273,36 zł1 

Remont nawierzchni uszkodzonych i ubytków oraz 
natrysku całej powierzchni z pomalowaniem linii 
wielofunkcyjnego boiska przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Bieżuniu  

 72 570,00 zł1 

Remont boiska pouliretanowego przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w 
Bieżuniu  
 

Remont współfinansowany przez Miasto i Gminę 
Bieżuń w ramach pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej w kwocie 30 000,00 zł 

 30 000,00 zł1 

Zakup wyposażenia siłowni na hali sportowej przy 
LO w Żurominie 

 37 900,00 zł1 

Zakup wyposażenia siłowni na hali sportowej przy  
LO w Żurominie 

 11 008,50 zł1 

Zakup łóżek piętrowych i materacy – część 
hotelowa hali sportowej przy LO Żurominie  

 16 705,86 zł1 



64 
 

Zakup pościeli do części hotelowej hali sportowej 
przy LO w Żurominie  

 10 426,83 zł1  

Zakup wyposażenia do części hotelowej hali 
sportowej przy LO w Żurominie – tapczany, stoliki, 
szafy (…) 

 22 611,15 zł1 

2. Tworzenie warunków do rozwoju 
sportu i rekreacji poprzez 
zarządzanie obiektami prowadzą - 
cymi działalność związaną ze 
sportem 

 

Hala sportowa przy LO w Żurominie (obiekt 
zarządzany przez Dyrektora LO w Żurominie). 
 
W 2018r. tygodniowo, poza zajęciami szkolnymi, 
okresem wakacyjnym i feriami, z hali sportowej 
regularnie korzystało blisko 630 mieszkańców 
powiatu. Zainteresowanie użytkowaniem hali 
sportowej obrazuje Wykres Nr 1 umieszczony pod 
niniejszą Tabelą.  
 
W 2018r. w hali sportowej odbyły się: 

• 22 imprezy i turnieje sportowe, 

• inne wydarzenia np.: XVI Targi Pracy i Edukacji,  
II Konferencja „Powiat żuromiński bliżej 
mieszkańców”, Spotkanie Samorządowców  
z okazji 20–lecia Powiatu Żuromińskiego  
i 100 –lecia Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę, 

• 2 wydarzenia komercyjne: „ Ludus Arena” Gala 
Mieszanych Sztuk Walki, Występ kabaretu  
Neo-Nówka. 

 

3. 
Rozwijanie sportu szkolnego,  
w tym współzawodnictwa sporto-
wego dzieci i młodzieży. 

Tworzenie warunków prawno-finansowych sprzyjających rozwojowi 
sportu – przykłady działań 

Ogłoszenie Uchwałą Nr 649/2018 Zarządu Powiatu 
Żuromińskiego z dnia 10.01.2018r. otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej w 2018 roku. Rodzaj zadań: Zadanie  
1: Upowszechnianie sportu szkolnego; Zadanie  
2: Aktywność sportowo-rekreacyjna młodzieży 
powiatu żuromińskiego. 

-- 

Udostępnianie szkolnej infrastruktury powiatowej celem zwiększenia 
oferty bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów – 

przykłady działań 

LO Żuromin – Zajęcia sportowe z gier zespołowych 
dla dziewcząt i chłopców1 

1w ramach programu pod nazwą „Szkolny Klub 
Sportowy 2018” finansowanego ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 

--- 

ZSP Żuromin – Zajęcia sportowe z gier zespołowych 
dla dziewcząt i chłopców1 

1w ramach programu pod nazwą „Szkolny Klub 
Sportowy 2018” finansowanego ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 

--- 

Organizacja/współorganizacja imprez sportowych/honorowy patronat – 
przykłady działań 

Turniej gry „Hearstone”  
(Organizator ZSP im Jana Pawła II w Żurominie)  

Honorowy  
Patronat Starosty 
Żuromińskiego wraz 
ze wsparciem 
rzeczowym 
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VI Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej 
Chłopców o Puchar Starosty Żuromińskiego 
(Organizator uczniowski Klub Sportowy TROPS  
w Żurominie) 

Honorowy  
Patronat Starosty 
Żuromińskiego wraz 
ze wsparciem 
rzeczowym 

V Cross Sportowo – Obronny 
(Organizator LO im. Władysława Orkana  
w Bieżuniu) 

Honorowy  
Patronat Starosty 
Żuromińskiego wraz 
ze wsparciem 
rzeczowym 

4. 
Popularyzacja uprawiania sportu  
w celu podnoszenia sprawności 
fizycznej  

Organizacja/współorganizacja imprez sportowych/honorowy patronat – 
przykłady działań 

IX Powiatowy Rajd Rowerowy 
(Organizator Starostwo Powiatowe w Żurominie) 

--- 

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 2018  
(Organizator Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Żurominie, współorganizator 
Starostwo Powiatowe w Żurominie)  

--- 

VII Edycja Powiatowej Halowej Ligi Piłki Nożnej  
(Organizator LO im. Marii Dąbrowskiej  
w Żurominie, współorganizator Starostwo 
Powiatowe w Żurominie)  

--- 

Turniej Strzelecki z okazji 100 lecia PCK pod 
Patronem Starosty Żuromińskiego 
(Organizator – Polski Czerwony Krzyż Odział 
Rejonowy w Żurominie) 

Honorowy  
Patronat Starosty 
Żuromińskiego wraz 
ze wsparciem 
rzeczowym 

Indywidualne spławikowe zawody wędkarskie  
o Puchar Starosty Żuromińskiego  
(Organizator Bieżuńskie Towarzystwo Wędkarskie, 
współorganizator Starostwo Powiatowe  
w Żurominie)  

--- 

Zawody rodzinne o Puchar Starosty Żuromińskiego 
(Organizator Polski Związek Wędkarski – Koło  
w Żurominie) 

Honorowy  
Patronat Starosty 
Żuromińskiego wraz 
ze wsparciem 
rzeczowym 

5. 
Promocja powiatu poprzez sport Nagradzanie osób za zasługi w dziedzinie sportu, kreujących pozytywny 

wizerunek powiatu w zakresie sportu – przykłady działań 

Wręczenie wyróżnienia mieszkańcowi powiatu, 
który uzyskał tytuł Mistrza Polski w trójboju 
siłowym klasycznym w 2018r.  
Wręczenie wyróżnienia odbyło się podczas 
uroczystego spotkania samorządowców 
organizowanego z okazji 20 – lecia Powiatu 
Żuromińskiego i 100 – lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę  

--- 

Kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu jako promującego sport, 
sportowców i ich osiągnięcia oraz tworzącego warunki do rozwoju 

sportu w powiecie – przykład działań 

Plebiscyt na „Najpopularniejszego Sportowca 
Powiatu Żuromińskiego 2017 roku” – promocja 
powiatu w ramach przedsięwzięcia + Patronat 
Honorowy Starosty Żuromińskiego  

--- 
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Organizacja/współorganizacja imprez sportowych promujących, 
kreujących pozytywny wizerunek powiatu poprzez sport /honorowy 

patronat – przykłady działań 

V Memoriał im. Andrzeja Rutowskiego  
w brydżu sportowym pod Patronatem Starosty 
Żuromińskiego  
(Organizator Samodzielna Sekcja Brydża 
Sportowego „WKRA” Żuromin) 

Honorowy  
Patronat Starosty 
Żuromińskiego wraz 
ze wsparciem 
rzeczowym 

V Wagonowa Spartakiada 
(Organizator Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw, 
współorganizator Starostwo Powiatowe  
w Żurominie) 

--- 

Zawody wędkarskie spławikowe „Puchar Czystej 
Wkry” 
(Organizator Polski Związek Wędkarski – Koło  
w Żurominie)  

Honorowy  
Patronat Starosty 
Żuromińskiego wraz 
ze wsparciem 
rzeczowym 

Zielona Mila  
(Organizator Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw, 
współorganizator Starostwo Powiatowe  
w Żurominie) 

--- 

Otwarty Puchar Świata Osób Niepełnosprawnych 
(IDCD) 2018 w Warcaby Międzynarodowe zwane 
„Polską Grą” 
(Organizator Stowarzyszenie Międzynarodowy 
Komitet Warcabowy Niepełnosprawnych – THE 
INTERNATIONAL DRAUGHTS COMMITTEE OF THE 
DISABLED, partner Powiat Żuromiński)  

--- 

1 wartość zadania w zł, w odniesieniu do zadania pod nazwą: Przebudowa stadionu szkolnego przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie - wartość podana w odniesieniu do wydatków poniesionych w 2018 

roku 

 

Wykres Nr 1 – obrazujący zainteresowanie użytkowaniem hali sportowej przy Liceum 

Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie w 2018 roku 
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Powiat realizuje zadania z zakresu kultury poprzez Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa 

Powiatowego w Żurominie. W 2018r. zaspokojenie potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie kultury 

realizowane było przez następujące działania: 

1. rozwój kultury, w szczególności tworzenie warunków prawno - finansowych sprzyjających 

rozwojowi kultury oraz organizację, współorganizację, obejmowanie honorowym patronatem 

Starosty Żuromińskiego przedsięwzięć z dziedziny kultury,  

2. promocję powiatu poprzez kulturę.  

Przedmiotowe działania obrazuje poniższa Tabela 

Tabela – zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie kultury – najistotniejsze działania 

zrealizowane w 2018 roku 

l.p. 
Nazwa działania Najistotniejsze zadania zrealizowane w 2018r. 

1. 
Rozwój kultury 

Tworzenie warunków prawno-finansowych sprzyjających rozwojowi 
kultury – przykłady działań 

 

Udzielenie Gminie i Miastu Żuromin dotacji na 
realizację zadań biblioteki powiatowej 

 36 000,00 zł  

Zlecenie przez powiat do realizacji zadania w trybie 
tzw. małego grantu z art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie 
zgłoszone przez Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy  
w Mławie pod tytułem: „Poznajemy kulturę 
Kaszubów”, adresaci zadania: emeryci  
i renciści z terenu powiatu żuromińskiego,  

 2 500,00 zł  

Zlecenie przez powiat do realizacji zadania w trybie 
tzw. małego grantu z art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie 
zgłoszone przez Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Żurominie pod tytułem: „Z wizytą w teatrze”.  

 2 500,00 zł 

Podtrzymywanie tradycji narodowych – przykłady działań 

Wydanie Śpiewnika Patriotycznego (okoliczno-
ściowej publikacji z tytułu 100 –lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę)  

(Wydawca Mazowieckie Media Sp. z o.o., Partner – 
Powiat Żuromiński) 

--- 

Organizacja/współorganizacja imprez kulturalnych/honorowy patronat 
– przykłady działań 

XVI Powiaty konkurs Ortograficzny o Złote Pióro 
Starosty Żuromińskiego 
(Organizator Starostwo Powiatowe w Żurominie) 

 

Program edukacji kulturalnej zorganizowany  
z okazji Dnia Dziecka z udziałem Grupy Tanecznej 
TatankaArt pod nazwą: „Na tropie Indian” 
 
Usługa zlecona przez powiat do wykonania 
podmiotowi zewnętrznemu)  

 

Powiatowy Konkurs Poetycki im. Władysława 
Orkana w Bieżuniu 

Honorowy  
Patronat Starosty 
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(Organizator Liceum Ogólnokształcące  
im. Władysława Orkana w Bieżuniu)  

Żuromińskiego wraz 
ze wsparciem 
rzeczowym 

Konkurs plastyczny „Pocztówka 
Bożonarodzeniowa” – edycja XVI 
(Organizator Powiatowo - Miejska Biblioteka 
Publiczna w Żurominie)  

Honorowy  
Patronat Starosty 
Żuromińskiego wraz 
ze wsparciem 
rzeczowym 

VII Przegląd Twórczości Klubu Seniora – Konkurs 
Recytatorski 
(Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku 
- Osadzie) 

Honorowy  
Patronat Starosty 
Żuromińskiego wraz 
ze wsparciem 
rzeczowym 

Piknik kulturalno - integracyjny dla osób 
niewidomych (…) z powiatu żuromińskiego  
 
(Organizator Polski Związek Niewidomych Okręg 
Mazowiecki Koło Żuromin, Partner Powiat 
Żuromiński) 

 

2. 
Promocja powiatu poprzez kulturę Nagradzanie osób za zasługi w dziedzinie kultury, kreujących pozytywny 

wizerunek powiatu w tym zakresie – przykład działań 

Wręczenie wyróżnienia mieszkańcom powiatu: 

• nauczycielka LO w Żurominie inicjatorka  
i wpółorganizatorka corocznego przemarszu 
Orszaku Trzech Króli ulicami Żuromina, 

• animatorka kultury, edukatorka, pedagog teatru, 
członek Stowarzyszenia Wagon Inicjatyw, 

• dyrektor Powiatowo Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Żurominie, inicjatorka wielu działań 
o charakterze kulturalnym, orędowniczka  
i propagatorka czytelnictwa, 

• kapelmistrz Orkiestry Dętej Gminy Kuczbork-
Osada przy Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Zielonej, 

• uczennica LO w Żurominie, laureatka wielu 
ogólnopolskich konkursów wokalnych oraz gitary 
klasycznej, zwyciężczyni edycji Way To Young 
Stars 2018r., którego zwieńczeniem było 
podpisanie kontraktu płytowego z wytwórnią 
płytową MY MUSIC. 
 

Wręczenie wyróżnienia odbyło się podczas 
uroczystego spotkania samorządowców 
organizowanego z okazji 20 – lecia Powiatu 
Żuromińskiego i 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę  

--- 

Organizacja/współorganizacja imprez kulturalnych promujących, 
kreujących pozytywny wizerunek powiatu poprzez kulturę /honorowy 

patronat – przykłady działań 

Wojewódzki Konkurs Multimedialny „ Święty Jan 
Pawła II – żyje wśród nas” 
 
(Organizator Szkoła Podstawowa w Łaszewie) 

Honorowy 
Patronat Starosty 
Żuromińskiego wraz 
ze wsparciem 
rzeczowym 

XXIII Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana 
Gołębiowskiego 
 
(Organizator Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu 

Honorowy  
Patronat Starosty 
Żuromińskiego wraz 
ze wsparciem 
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Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu) rzeczowym 

VIII Artystyczne Konfrontacje Osób 
Niepełnosprawnych „AKON 2018 – piosenka na 
dobre i na złe” 
(Organizator Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie)  

Honorowy  
Patronat Starosty 
Żuromińskiego wraz 
ze wsparciem 
rzeczowym 

 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie  

PUP realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 

POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE ŻUROMIŃSKIM. 

Na koniec grudnia 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie zarejestrowanych było 

2480 osób bezrobotnych, w tym 1373 kobiet. Porównując sytuację ze stanem z grudnia 2017 r. 

odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 2,25%. Znaczący spadek 12,5% odnotowano w roku 2017 

w odniesieniu do roku 2016.  

Liczbę osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w 2018 r. przedstawia tabela 

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 
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2665 2649 2553 2455 2358 2311 2333 2335 2339 2325 2368 2480 

w tym kobiet 

1489 1459 1389 1346 1328 1309 1338 1341 1333 1308 1321 1373 

55,87
% 

55,08
% 

54,41
% 

54,83
% 

56,32
% 

56,64
% 

57,35
% 

57,43
% 

56,99
% 

56,26
% 

55,78
% 

55,36
% 

 

Stopa bezrobocia na terenie Powiatu Żuromińskiego na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 14,9% i była 

niższa w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. o 0,4 punktu procentowego. Stopa bezrobocia 

na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy przekroczyła 150% przeciętnej stopy bezrobocia 

w kraju w dniu 30.06.2018 r. w związku z czym okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosił 12 

miesięcy. 

Liczbę osób bezrobotnych w gminach Powiatu Żuromińskiego w 2017–2018 przedstawia tabela 

L.
P 

Miasto/Gm
ina 

Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

Stan na dzień 
31.12.2017 r. 

Wzrost 
/spadek 

bezrobocia 

Współczyn
nik 

dynamiki 
spadek/wzr

ost 

 K=1 >1> 

Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych 

Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych 

w liczbach 
bezwzględn

% do 
ogólnej 
liczby 

w liczbach 
bezwzględn

% do 
ogólnej 
liczby 

w liczbach 
bezwzględn
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ych bezrobotn
ych 

ych bezrobotn
ych 

ych 

1. Gmina 
i Miasto 
Żuromin 

897 36,2% 957 37,7% -60 0,937 

2. Gmina 
Kuczbork 

322 13,0% 317 12,5% +5 1,015 

3. Gmina 
Lutocin 

230 9,2% 233 9,2% -3 0,987 

4. Gmina 
Lubowidz 

507 20,4% 512 20,2% -5 0,990 

5. Gmina 
Siemiątkow
o 

205 8,3% 229 9,0% -24 0,895 

6. Miasto 
i Gmina 
Bieżuń 

319 12,9% 289 11,4% +30 1,103 

Ogółem Powiat  

Żuromiński 
2480 100% 2537 100% -57 

0,977 

 

Analiza danych zawartych w poniższej w tabeli pokazuje, że w roku 2018 nadal utrzymuje się 

wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych. Znaczącego spadku 

w poszczególnych kategoriach nie odnotowano oprócz bezrobotnych długotrwale (z 61,5% do 

60,4%). Natomiast wzrost w stosunku do grudnia 2017 r. odnotowano wśród bezrobotnych bez 

kwalifikacji (z 33,5% do 34,9%), kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (z 17,8% 

do 18,7%), oraz bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego (z 24,8% do 25,7%).  

Bezrobotni w wybranych kategoriach zarejestrowani wg gmin w Powiecie Żuromińskim na 

31.12.2018 r. 

L.P Miasto/Gmina Liczba 
zarejestrowanych 
bezrobotnych 

Kobiety Będący w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy 

Do 30 roku 
życia 

Powyżej 50 
roku życia 

Długotrwale 
bezrobotni 

1. Bieżuń 319 159 (49,8%) 109 (34,2%) 75 (23,5%) 172 (53,9%) 

2. Kuczbork – 
Osada 

322 184 (57,1%) 96 (29,8%) 59 (18,3%) 190 (59,0%) 

3. Lubowidz 507 298 (58,7%) 159 (31,3%) 122(24,0%) 310 (61,1%) 

4. Lutocin 230 146 (63,4%) 94 (40,,8%) 33 (14,3%) 141 (61,3%) 

5. Siemiątkowo 205 93 (44,5%) 69 (33,6%) 44 ( 21,4%) 143 (69,7%) 

6. Żuromin 897 493 (54,9%) 237 (26,4%) 245(27,3%) 542 (60,4%) 

Ogółem 2480 1373 
(55,3%) 

764 (30,8%) 578 (23,3%) 1498 
(60,4%) 

 

Nadal przeważającą grupą w ogólnej liczbie zarejestrowanych stanowią bezrobotni z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym 27,9% oraz wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, którzy stanowią 26,1%.  
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Trudności z podjęciem zatrudnienia mają osoby bez doświadczenia, czyli takie które nie pracowały 

lub z krótkim stażem pracy. W strukturze osób bezrobotnych na koniec 2018 r. największe grupy 

reprezentowały osoby ze stażem od 1-5 lat (27,6%). Wśród osób bezrobotnych najmniej liczną grupę 

zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby posiadające długoletni staż pracy – powyżej 

30 lat (1,2%).  

W 2018 r. zarejestrowano 2833 osoby, a wyrejestrowano 2890 osób. Napływ osób bezrobotnych 

zmalał w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 o 361 osób tj. 11,3%, natomiast odpływ 

bezrobotnych zmalał o 665 osób tj. 18,7% w stosunku do poprzedniego roku. Utrzymywanie się w 

okresie wiosenno–letnim tendencji zwiększonego odpływu wynika z sezonowości prac 

w budownictwie i rolnictwie.  

W 2018 r. z ewidencji urzędu wyłączono ogółem 2890 osób, w tym z powodu podjęcia pracy- 1742 

osoby, co stanowiło (60,3 %). W 2017 roku osoby, które podjęły pracę stanowiły (55,2%). Drugą 

przyczyną wyłączenia z ewidencji bezrobotnych jest niepotwierdzenie gotowości do pracy – 325 

(11,2% ogółu odpływu). W 2017 r. wyłączono z powyższego tytułu 563 osoby tj. (15,8% ogółu 

odpływu).  

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie zarejestrowanych 

było 497 osób z prawem do zasiłku i stanowili oni 20,04% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 

Grupą ludności odczuwającą trudności związane z pozyskaniem, wykonywaniem i utrzymywaniem 

pracy są osoby niepełnosprawne, dla których praca stanowi źródło dochodów, ale przede wszystkim 

jest skutecznym sposobem rehabilitacji społeczno – zawodowej. Z analizy danych wynika, że w 2018 

r. w ewidencji osób niepełnosprawnych było 61 osób (57 w roku 2017). 

USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY: 

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy. Pośrednictwem pracy objęci 

są wszyscy klienci PUP. Dla każdej osoby rejestrującej się w urzędzie zostaje wyznaczony 

indywidualny doradca. Rolą doradcy jest stała współpraca z klientem w zakresie pomocy w powrocie 

na rynek pracy. Doradca klienta bezpośrednio po rejestracji, na podstawie przeprowadzonego 

wywiadu ustala profil pomocy określający możliwe do zastosowania formy wsparcia, właściwe ze 

względu na potrzeby bezrobotnego. Liczba bezrobotnych objętych profilem pomocy na dzień 

31.12.2018 r. wynosiła 2451 w tym 1360 kobiet. W 2018 r. przygotowano Indywidualny Plan 

Działania dla 2756 osób bezrobotnych i dla 9 poszukujących pracy.  

 1710 - liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy w 2017 r. 
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69 198 220 150 128 142 88 148 161 160 193 53 

1348 - liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy w 2018 r. 

89 152 191 156 98 74 121 107 88 66 152 54 

Pośrednicy pracy na przestrzeni 2018 r. przeprowadzili 479 wizyt u pracodawców. W zakresie 

zrealizowanych wizyt oraz działań Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie pozyskano 53 zakłady do 



72 
 

współpracy. W 2018 r. pośrednicy pracy faktycznie zagospodarowali 1339 miejsc pracy, w tym 593 

w ramach niesubsydiowanych miejsc pracy. 

Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie porady indywidualnej lub grupowej. W roku 

2018 z usług poradnictwa zawodowego skorzystało 620 osób, w tym 220 kobiet: poradnictwem 

grupowym objęto 73 osoby w ramach 7 grup; z porady indywidualnej skorzystało 68 osób; informacją 

indywidualną objęto 7 osób; informacją grupową 324 osoby (34 grup). 

Pośrednictwo pracy EURES. EURES jest międzynarodową siecią współpracy publicznych służb 

zatrudnienia. Do PUP w Żurominie za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy wpływają 

zagraniczne oferty pracy. Liczba zagranicznych ofert pracy, które zostały wpisane do Rejestru Ofert 

Pracy EURES w 2018 r. wyniosła 575, wakatów 3394. Informacje na temat zagranicznych ofert pracy 

są udostępniane poprzez: umieszczenie na stronie internetowej: zuromin.praca.gov.pl wywieszenie 

na tablicy ofert pracy w siedzibie PUP, przekazywanie bezrobotnym, poszukującym pracy.  

Cudzoziemiec aby podjąć pracę w Polsce, zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na pracę oraz prawo 

pobytu na terytorium Polski (np. wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy) albo zezwolenie na pobyt 

czasowy i pracę. Zezwolenie na pracę typu A, B, C, D i E wydaje wojewoda, tylko zezwolenie typu S - 

na pracę sezonową - wydawane jest przez starostę (powiatowy urząd pracy). Zezwolenia na pracę 

wydawane są na wniosek pracodawcy (cudzoziemiec nie jest stroną postępowania).  

L.P. Miejscowość / Gmina Obywatelstwo Liczba wydanych zezwoleń 

1. Żuromin Ukraińskie 25 

2. Lutocin Ukraińskie 1 

 26 

Ponadto w 2018 r. w tutejszym urzędzie zarejestrowano 90 oświadczeń o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi w procedurze uproszczonej. 

Szkolenia i przekwalifikowania. Na szkolenia realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Żurominie zostało skierowanych łącznie 50 osób bezrobotnych. Po zakończonych szkoleniach pracę 

podjęły 24 osoby, co stanowi 48% ogółu uczestniczących w szkoleniach.  

Instrumenty rynku pracy: 

1. Prace interwencyjne. Skierowano 162 osoby bezrobotne, w tym 101 kobiet na zorganizowane 

miejsca pracy. W ramach Funduszu Pracy – 74 osoby; PR Mazowsze 2018 – 48 osób; RPO 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 30 osób; PO WER – 10 osób. W okresie sprawozdawczym 

ww. formę wsparcia zakończyły 124 osoby, w tym 80 z 2017 r. ,13 osób przerwało udział 

w programie. Prace interwencyjne są jednym z najskuteczniejszych programów rynku pracy; 

efektywność zatrudnieniowa po 9-miesięcznym okresie refundacji wyniosła 98,4% (122 osoby). 

2. Roboty publiczne. W 2018 r. skierowano do zatrudnienia w ramach robót publicznych 90 osób 

bezrobotnych, w tym: w ramach Funduszu Pracy – 63 osoby; w ramach PR Mazowsze 2018 – 27 osób. 

W okresie sprawozdawczym ww. formę wsparcia zakończyło 96 osób ,w tym 14 osób z 2018 r., 3 

osoby przerwały udział w programie. Po zakończeniu okresu refundacji zatrudnienie kontynuowało 

96 osób. Efektywność programu wyniosła 100%. 
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3. Staż. W 2018 r. sfinansowano odbywanie stażu dla 321 osób, w tym: w ramach Funduszu Pracy – 

74 osoby; PO WER – 150 osób; RPO Województwa Mazowieckiego – 59 osób; PR Mazowsze 2018 – 

38 osób. Przerwały staż 34 osoby, a zakończyło -349 osób, w tym 64 osoby z 2017r. Po zakończeniu 

odbywania stażu 297 osób podjęło dalsze zatrudnienie. Efektywność programu wyniosła 85,1%.  

4. Środki na podjęcie działalności gospodarczej. W 2018 r. środki finansowe przyznano 61 osobom , 

w tym w ramach: Funduszu Pracy – 12 osobom; PO WER – 20 osobom; RPO Województwa 

Mazowieckiego – 20 osobom; PR Mazowsze 2018 – 9 osobom. Podobnie jak w roku poprzednim, 

najbardziej popularnym profilem podejmowanej działalności była działalność usługowa – 48 dotacji. 

Natomiast działalność produkcyjna – 6 dotacji i działalność handlowa – 7 dotacji. Środki na podjęcie 

działalności gospodarczej są instrumentem, który charakteryzuje się wysoką skutecznością i cieszy 

dużym zadowoleniem korzystających z niego klientów. Na jego atrakcyjność wpłynęła również 

obniżona przez okres 2 lat kwota składki na ubezpieczenie społeczne dla osób po raz pierwszy 

podejmujących działalność gospodarczą. 

5. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego. Jest to forma wspierania małej i średniej przedsiębiorczości. W ramach zawartej 

umowy pracodawca zatrudnia na utworzonym miejscu pracy skierowanego bezrobotnego przez 

okres, co najmniej 24 miesięcy ,w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2018 r. zrefundowano poniesione 

koszty na wyposażenie 44 stanowisk pracy, 31 podmiotom na kwotę 1 007 011 zł, w tym: środki 

Funduszu Pracy– 8 stanowisk; w ramach RPO Województwa Mazowieckiego – 22 stanowiska; PR 

Mazowsze 2018 – 9 stanowisk; PO WER – 5 stanowisk. 

6. Prace społecznie użyteczne. Zgodnie z art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń pomocy społecznej mogą być 

kierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych. PUP refunduje gminie ze środków Funduszu 

Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Na wniosek gminy PUP 

może skierować osoby uprawnione do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu 

zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo. W 2018 r. PUP zawarł porozumienie 

z gminą Lubowidz, w ramach którego zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 30 osób 

(2 osoby przerwały udział w programie). W grupie tej było 28 osób długotrwale bezrobotnych. 

7. Bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 r.ż. Bon na zasiedlenie stanowi gwarancję przyznania 

bezrobotnemu do 30 roku środków finansowych na pokrycie kosztów m.in. zamieszkania ,w związku 

z podjęciem zatrudnienia lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego 

zamieszkania. W 2018 r. bon na zasiedlenie przyznano 55 osobom bezrobotnym na kwotę 342 000 zł, 

w tym: w ramach RP Mazowsze 2018 – 9 osób; PO WER–46 osób. 

8. Bon szkoleniowy dla osób do 30 r.ż. W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje 

bezrobotnemu do 30 r.ż. szkolenie, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego 

w dniu przyznania bonu. W 2018 r. z bonu szkoleniowego skorzystało 10 osób. Zatrudnienie podjęło 

10 osób w ciągu 3 m-cy po zakończeniu szkolenia. Wydatkowana kwota to 44 770 zł: z Funduszu 

Pracy-8 osób; RP Mazowsze 2018-2 osoby. 

9. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r.ż. 

Na podstawie zawartej umowy Starosta może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy 

dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż., a 
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nie ukończył 60 lat ,przez okres 12 miesięcy, natomiast bezrobotnego, który ukończył 60 lat przez 

okres 24 miesięcy. Po upływie okresu dofinansowania wynagrodzenia pracodawca zobowiązany jest 

do dalszego zatrudnienia ,odpowiednio przez okres 6 miesięcy lub 12 miesięcy. W 2018 r. udział w 

programie kontynuowało 16 osób, w tym 14 kobiet. Po zakończeniu programu 4 osoby kontynuowały 

zatrudnienie. Na powyższą formę wydatkowano 5873,73 zł. 

10. Refundacja wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 r.ż. 

Refundacja przez okres 12 m-cy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki 

na ubezpieczenia społeczne to instrument wsparcia dla pracodawców oraz przedsiębiorców, którzy 

zatrudnią skierowaną przez PUP osobę bezrobotną do 30 r.ż., dla której ustalono II profil pomocy. 

Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu, skierowanego bezrobotnego przez 

okres 12 miesięcy po zakończeniu refundacji. Powyższa forma ułatwia wejście na rynek pracy 

młodym osobom bez doświadczenia zawodowego i była realizowana w okresie 2016-2018. Na dzień 

31.12.2018 r. formą wsparcia objętych było 105 osób.Na ten cel w 2018 r. wydatkowano 897 493 zł. 

11. Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku jeżeli 

z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, lub w wyniku skierowania przez 

PUP. W 2018 r. dodatek aktywizacyjny przyznano 124 osobom. Na ten cel wydatkowano kwotę 

172 957,60 zł.  
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Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją w ramach programów rynku pracy w 2018 r. 

 
Programy rynku 
pracy 

Ogółem objęci 
aktywizacją w 
2018r. łącznie 
ze 
skierowanymi w 
2017r. 

Bezrobotni skierowani w ramach programów rynku 
pracy w 2018 roku 

Skierowani w 
ramach 
programów 
2018 r. 

Algorytm Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój 
poniżej 30r.ż 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego 
powyżej 30 r. ż. 

Program 
Regionalny 
Mazowsze 
2018 

Ogółem 
w tym: 

1209 w tym 41 
rotacji 

297 
w tym 
17 
rotacji 

252 
w tym 1 
rotacja 

132 
w tym 1 
rotacja 

152 

855 w tym 41 
rotacji 

Szkolenia 40 10 20 X 10 

40 

Prace interwencyjne 242 74 10 30  
48 
 

162 

Roboty publiczne 104 63 x X  
27 90 

Staż 386 74 150 59  
38 321 

Środki na podjęcie 
działalności 
gospodarczej 

61 12 20 20 9 

61 

Refundacja kosztów 
wyposażenia lub 
doposażenia 
stanowiska pracy 

63 w tym 19 
rotacji 

25 w 
tym 17 
rotacji 

6 w tym 1 
rotacja 

23 w tym 1 
rotacja 
 

9 

63 

Prace społecznie 
użyteczne 

30 30 x X  
x 30 

Dofinansowanie 
wynagrodz. 
skierowanych 
bezrobotnych 
powyżej 50 r.ż. 

17 1 x X x 

1 

Bon na zasiedlenie 
dla bezrobotnego do 
30 r.ż. 

55 X 46 X 9 

55 

Bon szkoleniowy dla 
bezrobotnego do 30 
r.ż. 

10 8 x X 2 

10 

Bon zatrudnieniowy 
dla bezrobotnych do 
30 r.ż. 

1 X x X x 

- 

Refundacja 200  X x X x 
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wynagrodzeń i 
składek na ubezp. 
społeczne 
bezrobotnych do 30 
r.ż. 

w tym 22 
rotacje 

Struktura wydatków w złotych w 2018 r. na poszczególne programy 

 
Program rynku 
pracy 

 
Ogółem 

 
% udział 
w 
wydatkach 

 
Algorytm 

Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój 
poniżej 30 
r.ż. 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego 
powyżej 30 r.ż. 

Program 
Regionalny 
Mazowsze 
2018 

Ogółem wydatki 
w tym: 

6 836 
156 

100% 2 022 
699 

2 096 548 1 572 521 1 144 387 

Szkolenia 118 162 1,7 31 661 61 123 X 25 378 

Prace 
interwencyjne 

884 205 12,9 439 640 58 326 157 405 228 834 

Roboty publiczne 553 969 8,1 355 858 x X 198 111 

Staże 2 465 
899 

36,1 682 221 1 154 412 411 611 217 655 

Środki na podjęcie 
działalności 
gospodarczej 

1 340 
871 

19,6 238 690 436 687 467 494 198 000 

Refundacja 
kosztów 
wyposażenia lub 
doposażenia 
stanowiska pracy 

1 007 
011 

14,7 163 000 110 000 536 011 198 000 

Prace społecznie 
użyteczne 

47 451 0,7 47 451 x X x 

Dofinansowanie 
wynagrodzenia za 
zatrudnienie 
bezrobotnego 
powyżej 50 r.ż. 

26000 0,4 2 6000 x X X 

Bon na zasiedlenie 
dla bezrobotnego 
do 30r.ż. 

342 000 5,0 X 276 000 X 66 000 

Bon 
zatrudnieniowy 
dla bezrobotnego 
do 30 r.ż. 

5 818 0,1 5 818 x X X 

Bon szkoleniowy 
dla bezrobotnego 
do 30 r.ż. 

44 770 0,7 32 360 x X 12 410 

Refundacja 
wynagrodzeń i 
składek na 
ubezpieczenie 

897 493 X X x x X 
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społeczne 
bezrobotnych 
do 30 r.ż. Odrębny 
limit 

OGÓŁEM Wydatki 
Funduszu Pracy 

7 733 
649 

- 

 

12. Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Podstawowym przeznaczeniem KFS jest dofinansowanie – 

na wniosek pracodawcy – kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w firmie. Ze 

środków może skorzystać także pracodawca. W 2018r. PUP wydatkował 138 500 zł. dofinansowując 

na wniosek 16 pracodawców szkolenia 152 pracowników. 

 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego: 

- Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim (III)” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby 

młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 

rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Termin realizacji od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Liczba osób 

zaktywizowanych w ramach projektu w 2018 r.: 252 osoby. Środki finansowe poniesione na realizację 

projektu w 2018 r.: 2 096 547,76 zł. 

Grupa docelowa: osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Żurominie z ustalonym I lub II profilem pomocy (tzw. młodzież NEET), które się nie kształcą. 

Formy wsparcia realizowane w 2018 r.: poradnictwo i/lub pośrednictwo pracy – 252 osoby, staże 

150 osób, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej – 20 osób, refundacja kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 6 osób, bon na zasiedlenie – 46 osób, prace 

interwencyjne – 10 osób, szkolenia 20 osób. 

- Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie 

żuromińskim (II)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. Termin realizacji od 01.01.2017 r. do 

31.12.2018 r. Liczba osób zaktywizowanych w ramach projektu w 2018 roku to 132 osoby. Środki 

finansowe wydatkowane na realizację projektu w 2018 r.: 1 572 521,04 zł. Grupa docelowa: osoby 

bezrobotne w wieku 30 lat i powyżej pozostające bez pracy, z ustalonym I lub II profilem pomocy, 

będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, 

osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach. Formy 

wsparcia realizowane w 2018 r.: poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy – 132 osoby, staże 

– 59 osób, prace interwencyjne – 30 osób, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy – 23 osoby, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej – 20 osób.  

2. Programy rynku pracy: Program Regionalny „MAZOWSZE 2018-REZERWA” 
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Środki Funduszu Pracy wydatkowane na realizację programu od 28.03.2018 r. – 31.12.2018 roku: 

1 144 386,82 zł. Liczba osób zaktywizowanych -154 osoby. Grupa docelowa: osoby bezrobotne 

zamieszkujące na wsi. Formy wsparcia: staże – 38 osób, prace interwencyjne – 48 osób, roboty 

publiczne – 27 osób, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej – 9 osób, refundacja 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 9 osób, bon na zasiedlenie – 11 osób, bon 

szkoleniowy – 2 osoby, szkolenie grupowe– 10 osób. 

DZIAŁANIA PROMUJĄCE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻUROMINIE 

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie oprócz aktywizacji osób bezrobotnych w ramach środków 

Funduszu Pracy przyznanych algorytmem podejmuje działania służące zwiększeniu aktywności 

i zdolności do zatrudnienia wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez realizację 

projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, podejmuje szereg innych działań: 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie jest partnerem w projekcie realizowanym 

od 16.07.2018 r. do 31.12.2019 r. pt.: „Razem nie dajmy się wykluczyć” w ramach 

Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka 

z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Liderem projektu jest Stowarzyszenie 

Społecznej Samopomocy LGD Ciechanów ul. Śląska 1. Partnerem jest także Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie i Powiatowy Urząd Pracy w Mławie. Celem 

głównym projektu jest aktywna integracja społeczna i zawodowa 120 uczestników z rodzin 

wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, z osobami 

niepełnosprawnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci zamieszkujących 10 gmin 

subregionu ciechanowskiego zaliczanych do obszarów wiejskich zgodnie z klasyfikacją 

DEGURBA. 

2. W dniu 12 kwietnia 2018 r. w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii 

Dąbrowskiej w Żurominie odbyły się XVI Targi Pracy i Edukacji. Organizatorem Targów było 

Starostwo Powiatowe w Żurominie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie. Tegoroczna 

edycja skupiła 88 wystawców: pracodawców, instytucje wspomagające rynek pracy, szkoły 

jak i instytucje szkoleniowe oraz służby mundurowe. W Targach Pracy i Edukacji uczestniczyło 

54 podmiotów gospodarczych, 13 instytucji, 13 placówek oświatowych Przedstawiciele 

MJWPU informowali o możliwościach pozyskiwania funduszy europejskich. Swoje punkty 

konsultacyjne miały :Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd 

Skarbowy.  

3. Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie był współorganizatorem Europejskich Dni Pracodawców 

Powiatu Żuromińskiego 2018. Była to II edycja tych obchodów. Celem Dni było podkreślenie 

roli i znaczenia pracodawców i ich wkładu w rozwój lokalnego rynku pracy.  

OBSŁUGA KLIENTÓW. 

W 2018 r. zostało zarejestrowanych 2480 osób, w tym: bezrobotnych z prawem do zasiłku – 754; 

bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1726; poszukujących pracy – 14; po pracy za granicą – 61; po 

własnej działalności gospodarczej–47. Natomiast wyrejestrowanych zostało 2890 osób bezrobotnych. 

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w 2018 roku:  
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• wydał 6657 decyzji administracyjnych oraz 48 postanowień w sprawach związanych ze 

statusem i uprawnieniami osób, do których zastosowanie miały przepisy ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

• wydał 1526 informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-

11; 

• udzielił 223 odpowiedzi na pisma i wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych 

osobowych wpływające do tutejszego Urzędu np. od Komornika Sądu Rejonowego, Policji, 

urzędów gmin i innych urzędów.  

Wydanych zostało 3550 zaświadczeń, w tym: do pomocy społecznej (1958), z czego 839 w 

Samorządowej Elektronicznej Platformie Informacyjnej (SEPI); dla celów służby zdrowia (120); na 

wniosek (m.in. do świadczenia przedemerytalnego, dodatku mieszkaniowego – składane w GOPS lub 

w urzędzie gminy w zależności do gminy) 220; pozostałe – 413. W 2018 r. dokonano 8188 zgłoszeń 

dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zmian danych i wyrejestrowań z ubezpieczeń.  

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie według stanu na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych było 

31 pracowników. 

4. Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie 

Powiat żuromiński posiada jedną placówkę stacjonarną ( pobytu stałego) - Dom Pomocy Społecznej w 

Bądzynie przeznaczony dla 64 dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie osób. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku było 64 mieszkańców, w ciągu roku 6 osób odeszło oraz 6 zostało 

przyjętych. Zdecydowana większość mieszkańców wymaga stałych czynności opiekuńczych. Dom 

funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wspierania, szczególną rolę odgrywa aktywizacja 

mieszkańców. W Domu prowadzone są różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne oraz rehabilitacyjne. 

W placówce działają pracownia plastyczna i tkacka, pracownia kulinarna, muzykoterapia, bawialnia, 

sala doświadczania światłem, pracownia krawiecka, psychoterapia. Mieszkańcy Domu mają 

zapewnione całodobowe wyżywienie . Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 roku wynosił 

3 277,10zł. 

Organizację Domu określa regulamin organizacyjny przyjęty Uchwałą Nr 469/2012 Zarządu Powiatu 

Żuromińskiego z dnia 12.12.2012 roku. Według stanu na dzień 31.12.2018 roku w Domu Pomocy 

Społecznej było zatrudnionych 40 osób. 

5. Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie 

Do zadań Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie należy bieżące utrzymanie i kontrola stanu dróg 

powiatowych, chodników , obiektów inżynieryjnych i obiektów mostowych. Jednostka dba też o 

prawidłowe utrzymanie i kontrole stanu oznakowania oraz utrzymanie zieleni przydrożnej. Zadaniem 

POD jest także wykonywanie utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach. Jednostka prowadzi 

parking dla pojazdów usuwanych dróg w trybie 130a ust.1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym. 

Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 184/2015 z 26.11.2015 roku określił Regulamin Organizacyjny dla 

Powiatowego Obwodu Dróg. Według stanu na dzień 31.12.2018r. liczba zatrudnionych to 19 osób ,w 

tym 10 pracowników stałych, 9 osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. 

W 2018 roku jednostka wykonała następujące roboty: 
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1. W zakresie oznakowania dróg i mostów (wymiana znaków, malowanie oznakowania 

poziomego) 

o wartości 40 789 zł 

2. W zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów o łącznej wartości 404 529 zł. 

• bieżące utrzymanie dróg i mostów  

• Oczyszczanie nawierzchni mostowych po sezonie zimowym oraz stożków mostowych z 

chwastów i piasku, wycinka krzewów w obrębie mostów, oczyszczanie kratek ściekowych 

• Remont przepustów drogowych i zjazdów  

• Wykonanie odwodnienia dróg /montaż kratek ściekowych, naprawa  

• Remont cząstkowy nawierzchni masą „na zimno” 

• Remont nawierzchni dróg masą z recyklera  

• Wycinka drzew przydrożnych  

• Wycinka krzewów przydrożnych i pocięcie rębakiem 

• Sadzenie drzewek 

• Uzupełnienie poboczy pospółką i żwirem oraz destruktem  

• Oczyszczanie rowów przydrożnych  

• Ścinka poboczy 

• Koszenie traw i chwastów z pobocza drogi oraz rowu 

• Remont przełomów jezdni 

• Montaż barier drogowych, słupków oraz łańcuszków 

• Remonty chodników – zapadnięcia, uszkodzenia, itp. 

• Budowa zatoki autobusowej w m. Elżbiecin 

• Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w m. Żuromin 

Powiatowy Obwód Dróg prowadzi zimowe utrzymanie dróg powiatowych. W roku 2018 

wydatkowano na ten cel razem 266.750, zł. W ramach ww. kosztów jednostka przygotowywała 

mieszankę piaskowo-solną natomiast , wyłoniona w trybie przetargowym ,firma zewnętrzna 

odśnieżała drogi oraz posypywała miejsca niebezpieczne.  

X. REALIZACJA ZADAŃ SAMORZĄDU POWIATOWEGO PRZEZ 

WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO 

Zadania w Starostwie Powiatowym w Żurominie były realizowane w ramach następującej struktury 

organizacyjnej: Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Budżetowo- Finansowy, Wydział Geodezji i 

Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Zdrowia i Edukacji, Wydział Rolnictwa i Środowiska, Wydział 

Komunikacji i Transportu,, Wydział Infrastruktury wraz z Referatem Budownictwa, Referat 

Zarządzania Kryzysowego ,Zespół Radców Prawnych, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.  

Zakres zadań określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Żurominie uchwalony 

przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego Uchwałą Nr 398/2016 z 12 grudnia 2016 roku ze zm. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Starostwie było zatrudnionych 72 pracowników, w tym 4 osoby na 

zastępstwo. 
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1. Wydział Infrastruktury 

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury należy zarządzanie siecią dróg powiatowych, a w 
szczególności: 

• Przygotowanie opinii o ustalenie przebiegu dróg wojewódzkich, gminnych. 

• Przygotowanie projektów w zakresie przebiegu dróg powiatowych, wnioskowanie o 

zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych. 

• Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, planów finansowania budowy, 

przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz mostów. 

• Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów 

ponadnormatywnych, ustawianie tablic reklamowych. 

• Prowadzenie ewidencji dróg oraz obiektów mostowych na drogach. 

• Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i mostów dla ruchu, wyznaczenie objazdów, 

gdy następuje zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia. 

• Wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach powiatowych. 

• Oddawanie w dzierżawę, najem, użyczanie gruntów na cele związane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z 

potrzebami obsługi użytkowników ruchu. 

• Orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego. 

• Przygotowanie projektów w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony 

skrzyżowań. 

• Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych, gminnych, zgodnie z prawem o ruchu 

drogowym. 

Podstawowy układ drogowy powiatu żuromińskiego stanowi sieć dróg wojewódzkich i powiatowych. 

Łączna długość tych dróg wynosi ok. 400 km, z czego drogi wojewódzkie -75 km oraz drogi 

powiatowe o długości 325 km. 

Drogami wojewódzkimi na terenie powiatu administruje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie, poprzez Rejon Drogowy w Ciechanowie. Są to drogi nr 541, 561 oraz nr 563. W ciągu tych 

dróg znajduje się 7 obiektów mostowych. 

 

Drogami powiatowymi administruje Zarząd Powiatu Żuromińskiego poprzez Wydział Infrastruktury 

Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie (w zakresie 

bieżącego utrzymania dróg). W ciągu tych dróg znajduje się osiemnaście obiektów mostowych o 

dopuszczalnych nośnościach od 15 do 40 ton. 
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Mapa dróg w powiecie żuromińskim 

 

 

Sieć dróg powiatowych w powiecie żuromińskim to 325,891 km dróg. Ponadto na drogach 

powiatowych znajduje się 18 obiektów mostowych oraz 235 przepustów. 
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Udział procentowy dróg powiatowych leżących na terenie poszczególnych gmin powiatu 

żuromińskiego przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie 
/ Gmina 

Żuromin Bieżuń Kuczbork 
– Osada 

Lubowidz Lutocin Siemiątkowo RAZEM 

Długość dróg 
(w km) 

43,868 49,668 42,207 84,412 55,082 50,654 325,891 

Długość dróg  
(w %) 

13,46 15,24 12,95 25,90 16,90 15,55 100,00 

 

MOSTY I PRZEPUSTY NA DROGACH POWIATOWYCH 

Na drogach powiatowych znajduje się 18 mostów oraz 235 przepustów pod drogami.  

Przez teren powiatu żuromińskiego nie biegną żadne połączenia kolejowe, jak również nie przebiega 

żadna droga krajowa ani autostrada. Wobec tego faktu głównymi szlakami komunikacyjnymi w 

zakresie komunikacji i połączeń między miejscowościami oraz przejazdów tranzytowych są drogi 

wojewódzkie oraz powiatowe. Spełniają one podstawową rolę, zarówno w ruchu lokalnym, a także w 

coraz większym stopniu stanowią alternatywne trasy połączeń w relacji Północ – Południe – dla drogi 

krajowej Nr 7, położonej w powiatach płońskim oraz mławskim, a także Wschód – Zachód – dla drogi 

krajowej Nr 10, położonej w powiatach płońskim, płockim oraz sierpeckim.  

Drogi na terenie powiatu żuromińskiego są dobrze utrzymane, w przeważającej większości w średnim 

stanie technicznym. Niestety zwiększający się ruch samochodowy powoduje pogorszenie stanu dróg. 

Niepokoić także może zbyt niska nośność na niektórych mostach, niedostosowanych do wzrostu 

tonażu i natężenia ruchu samochodowego. 

Zarząd Powiatu podejmuje coroczne działania w zakresie modernizacji dróg w celu utrzymania lub 

podniesienia parametrów technicznych drogi bądź obiektu inżynierskiego.  

INWESTYCJE I REMONTY ZREALIZOWANE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2018 R. 

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy  

• odcinek w m. Brudnice – w kierunku DW 541 

• długość odcinka na terenie Gminy - ok. 0,33 km  

• wartość zadania – 474 866 zł 

• zadanie zrealizowano ze środków własnych powiatu  
2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Kosewo – odcinek od km 1+171,00 do km 1+652,00 

• Etap I – kanalizacja oraz chodnik  

• odcinek w m. Kosewo 

• długość odcinka – ok. 0,48 km 

• wartość zadania – 421 122 zł 

• zadanie dofinansowane przy pomocy finansowej Gminy i Miasta Żuromin – 100 000,00 zł 

3. Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4633W 

Karniszyn – Kobyla Łąka – odcinek od km 2+512,00 do km 3+512,00 

• długość odcinka – 1,0 km oraz wybudowany most w miejsce przepustu w m. Kobyla Łąka 

• wartość zadania – 1 552 835 zł 
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• dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury – 787 440 zł 

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4602W w m. Nowa Wieś  

• Etap I – kanalizacja oraz chodnik  

• odcinek o długości – ok. 0,35 km,  

• wartość zadania – 624 974 zł 

• zadanie dofinansowane przy pomocy finansowej Gminy Kuczbork – Osada – 100 000 zł 

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4609W Osówka – Lubowidz ETAP I – 2018R. 

• odcinek o długości ok. 1,7 km  

• wartość zadania w 2018r. – 2 313 798 zł 

• dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o 

istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” – 1 369 956 zł 

• środki własne 943 842 zł 

• zakres rzeczowy – chodniki i kanalizacja w m. Lubowidz oraz nawierzchnia, pobocza i 

zjazdy 

• w 2019r. – planowany Etap II – odcinek o długości ok. 2,4 km – do m. Osówka – 

nawierzchnia, pobocza i zjazdy 

6. Remont drogi powiatowej Nr 4608W Osówka – Straszewy w m. Osówka 

• długość odcinka na terenie Gminy - ok. 0,55 km  

• wartość zadania – ok. 250 000 zł 

• zadanie zrealizowano umowy partnerskiej z Firmami: Przedsiębiorstwo Budowlane 

,,DOMEX” Sp. z o.o. ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin oraz "PIASKARZ" Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe S.A., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 28 

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo – 

Budowa chodnika w m. Lutocin 

• Etap I i Etap II (kontynuacja w 2018r. i zakończenie prac z 2017r.)  

• odcinek o długości – ok. 0,53 km  

• wartość zadań – 382 634 zł 

• zadanie dofinansowane przy pomocy finansowej Gminy Lutocin – 60 000 zł 

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż – Radzanów wraz z mostem 6+464,00 – 

odcinek od km 12+535,00 do km 12+985,00 

• przebudowany odcinek drogi o długości ok. 0,45 km w okolicach Gradzanowa 

Kościelnego 

• wartość zadania – 457 889 zł 

• dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach wniosku o 

dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (dawny program FOGR)  

– 165 000 zł 

• dofinansowanie - pomoc finansowa Gminy Siemiątkowo – 50 000 zł 

9. Wykonanie dokumentacji projektowych, podziały i aktualizacje kosztorysów, mapy do celów 

projektowych, badania mieszanki asfaltowej, inwentaryzacje powykonawcze 

10. Usługi – przegląd mostów, przegląd i czyszczenie separatorów, wykonanie ewidencji dróg 

(pozyskanie danych ewidencyjnych dróg powiatowych i wprowadzenie do systemu ewidencji 

dróg i obiektów mostowych). 

11. Remonty dróg powiatowych - 11 odcinków dróg na terenie wszystkich gmin: 

• Gmina Żuromin: droga Chamsk – do dr woj. Nr 541  
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• Gmina Kuczbork – Osada: droga Zieluń – Kozilas – Chojnowo – odcinek w m. Bagienice 

Duże  

• Gmina Bieżuń: droga Bieżuń – Drzazga w okolicach m. Zgliczyn Pobodzy, droga Bieżuń – 

Trzaski w okolicach m. Stawiszyn Łaziska  

• Gmina Lubowidz: droga Zieluń – Wylazłowo w m. Wylazłowo, droga Zieluń – Wronka – 

Adamowo – Dłutowo w m. Zieluń, droga Zieluń – Kozilas – Chojnowo – odcinek Kozilas – 

Straszewy, droga Osówka – Straszewy w okolicach m. Mały Las  

• Gmina Lutocin: droga Poniatowo – Lutocin w m. Lutocin, droga Chromakowo – Mojnowo 

– Lutocin – odcinek Chromakowo – Mojnowo  

• Gmina Siemiątkowo: droga Drzazga – Siemiątkowo Rogale na odcinku Siciarz – Dzieczewo  

 

• długość wyremontowanych odcinków – 4,4 km 

• łączna wartość zadania – 944 084,78 zł 

• pomoc finansowa Gminy Kuczbork -Osada – 40 000 zł 

• zadanie realizowane w ramach planu finansowego Powiatowego Obwodu Dróg w 

Żurominie  

12. Remonty dróg – w ramach prac własnych Powiatowego Obwodu Dróg 

• remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 3014W z drogą powiatową nr 2358W w m. 

Gradzanowo Kościelne 

• remont drogi powiatowej nr 4602W Przełęk- Niechłonin- Kuczbork w m. Sarnowo 

• remont drogi powiatowej nr 4602W Przełęk- Niechłonin- Kuczbork w m. Kuczbork -  

13. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Żuromin 

1) Rozwozin 

• droga Będzymin – Rozwozin – Cieszki w m. Rozwozin  

• dokończenie zadania z 2017r. 

• odcinek o długości ok. 220 mb 

• zadanie zrealizowane przez pracowników POD w Żurominie (wartość prac 6 688 zł) oraz 

przy pomocy rzeczowej Gminy i Miasta Żuromin na zakup materiałów - 10 089 zł 

2) Poniatowo 

• droga Poniatowo – Lutocin w m. Poniatowo  

• długość odcinka - ok. 110 mb, w okolicach Szkoły Podstawowej w Poniatowie 

• wartość zadania – 20 000 zł ( wartość prac – 14 010 zł.) 

• zadanie zrealizowano ze środków własnych powiatu (w planie finansowym POD) 

Zrealizowane inwestycje drogowe w 2018 roku w przeważającej części wpisują się w „Strategiczny 

Plan Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020”  

W Kierunkach działań w obszarze Transportu i Komunikacji założono Cel ogólny: „Zapewnienie 

odpowiedniej infrastruktury transportowej”. Działania jakie Powiat Żuromiński podejmuje, aby 

zrealizować założony cel to:  

1. Podniesienie standardów technicznych dróg do zwiększenia zapotrzebowania ruchu 

komunikacyjnego i oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dostosowanej do ruchu tranzytowego. 

Aby zrealizować powyższe działania Powiat dążyć będzie do wykonania zadań, polegających na: 
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1. Dostosowaniu dróg lokalnych do obsługi ruchu lokalnego; 

2. Budowie tras rowerowych, w tym niezależnych od układu dróg dla samochodów.  

Ponadto zadania te wpisują się w wykaz planowanych inwestycji, określony w „Planie rozwoju sieci 

dróg powiatowych w powiecie żuromińskim do roku 2020”, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały 

nr 195/2015 Zarządu Powiatu w Żurominie z dnia 2 grudnia 2015 r.  

Wybór konkretnych dróg do przebudowy dokonywany jest corocznie przy konstruowaniu budżetu 

powiatu na dany rok kalendarzowy i wieloletniej prognozy finansowej. Brany jest pod uwagę 

istniejący stan dróg ale także możliwości pozyskania środków zewnętrznych np. wynikających z 

planowanych naborów wniosków o dofinansowanie a także współpraca z poszczególnymi gminami w 

zakresie pomocy finansowej lub rzeczowej na wybrane zadanie. 

 W oparciu o obowiązującą w 2018r. Uchwałę Nr XVIII/125/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 

24 czerwca 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu 

Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków 

i zasad korzystania z tych przystanków (Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2016r. poz. 5926, 

ze zm.) – oraz o wnioski składane przez przewoźników, Zarząd Powiatu po analizie wniosków wyrażał 

zgodę na korzystanie z przystanków położonych w ciągach dróg powiatowych.  

W 2018r. Zarząd Powiatu w Żurominie podjął 8 Uchwał, wyrażających zgodę na korzystanie z 

przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla 

poszczególnych linii komunikacyjnych. 

Przewoźnik po uzyskaniu zgody wszystkich zarządców dróg, po której przebiegała jego linia 

komunikacyjna, następnie starał się o zezwolenia w zakresie uruchomienia i funkcjonowania linii 

w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żurominie lub w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Mazowieckiego. 

2. Wydział Infrastruktury Referat Budownictwa 

Sprawy z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej wykonuje Wydział Infrastruktury 

Referat Budownictwa.  

Do zadań wykonywanych w ramach pracy wydziału, należy nadzór  

i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności sprawdzenie 

zgodności projektów budowlanych, zgłoszeń oraz innych dokumentacji  

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa 

miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 

miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska,  

Sprawdzane są też warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach 

budowlanych, zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrola właściwego wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależności do właściwej izby samorządu 

terytorialnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych. Pracownicy wydziału prowadzili rejestr 

wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, rejestr zgłoszeń budowy (robót 
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budowlanych) oraz wprowadzali te dane do elektronicznego Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń 

(RWDZ), zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego informacje o 

dokonanym zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b oraz 19a ustawy Prawo 

budowlane oraz informacji o wniesieniu bądź o braku wniesienia sprzeciwu. Współpracowano z 

organem nadzoru budowlanego w sprawach określonych ustawą, z konserwatorem zabytków pod 

kątem uzgadniania dokumentacji projektowej obiektów budowlanych lub na obszarach niewpisanych 

do rejestru zabytków a ujętych w gminnej ewidencji zabytków. 

Zakres spraw ,które wpłynęły do Wydziału Infrastruktury Referatu Budownictwa przedstawia 

załączona tabela 

Lp. Sprawy Ilość 

1. Ilość wydanych decyzji: 530 

budynki mieszkalne jednorodzinne 68 

budynki mieszkalne wielorodzinne  1 

budynki usługowe, handlowe, użyteczności publicznej 13 

sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej 

17 

inwestycji w zakresie dróg publicznych z zatwierdzeniem podziału 
nieruchomości (ZRID) 

3 

budynki inwentarskie, gospodarcze, garażowe 172 

pozostałe decyzje 256 

2. Ilość przyjętych zgłoszeń 808 

obiekty budowlane z projektem budowlanym, o którym mowa w art. 29 
ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego 

115 

obiekty budowlane/roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na 
budowę  

693 

3. Ilość wydanych zaświadczeń 214 

o samodzielności lokali mieszkalnych i niemieszkalnych zgodnie z ustawą 
o własności lokali w celu wyodrębnienia własności lokali oraz zabudowie 
działki 

21 

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu budowy lub robót budowlanych 
nie wymagających pozwolenia na budowę objętych zgłoszeniem 

169 

zaświadczeń iż organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia budowy/robót 
budowlanych 

21 

o zajmowanej powierzchni użytkowej 3 

3. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizuje zdania z zakresu geodezji, kartografii oraz 

gospodarki nieruchomościami w oparciu o przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. 

Dz.U.2019, poz.725) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) i inne akty wykonawcze i rozporządzenia wydane do tych ustaw. W 
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ramach wydziału funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Dział 

Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Dział Gospodarki Nieruchomościami. 

Zadania PODGiK i EGiB koncentrują się na prowadzeniu powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, w tym:  

1) a)prowadzeniu dla obszaru powiatu: 

• ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych EGiB,  

• geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych zwanej 

„powiatową bazą GESUT”, 

2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości, 

szczegółowych osnów geodezyjnych oraz bazy danych obiektów topograficznych w skalach 

1:500-1:5000,  

3) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych tj. mapy ewidencyjnej 

i mapy zasadniczej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 jak również koordynacji 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładaniu osnów szczegółowych i 

ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 

4)  tworzenie i utrzymywanie krajowego systemu informacji o terenie jak również 

uczestniczenie w tworzeniu i zasilaniu Zintegrowanego Systemu Informacji o 

Nieruchomościach. 

Powiat Żuromiński wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pod 

nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji„ ( Projekt ASI ). Jest to przedsięwzięcie 

wynikające ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego Mazowsza. Prace dotyczące 

zadań objętych projektem są przedmiotem umów zawartych pomiędzy Województwem 

Mazowieckim - Partnerem Wiodącym i Powiatami województwa mazowieckiego -Partnerami 

Projektu. Celem tego projektu o nazwie „Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych 

przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o 

infrastrukturze informacji przestrzennej” jest uruchomienie elektronicznych usług danych 

przestrzennych, zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych 

skierowanych do obywateli i przedsiębiorców oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie 

świadczenia elektronicznych usług.  

Zadanie polega na dostosowaniu baz danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, 

określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz włączenie tych baz do 

zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSiN), poprawie jakości i aktualności 

danych ewidencji gruntów i budynków, założeniu baz BDOT500 i GESUT zgodnych z pojęciowym 

modelem danych BDOT500 i GESUT określonych odpowiednio w rozporządzeniu w sprawie bazy 

danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i rozporządzeniu w sprawie powiatowej i 

krajowej bazy GESUT, poprawie jakości danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i 

danych BDOT500, cyfryzacji dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB i dokumentów 

uzasadniających zmiany w treści mapy zasadniczej oraz uruchomienie usług danych przestrzennych - 

usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania oraz ich publikację. Koszt realizacji Projektu ASI w 

powiecie żuromińskim to 977 080 tys. zł, w tym wkład własny powiatu żuromińskiego- 271 292 tys. zł. 
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Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Dział Gospodarki Nieruchomościami wykonuje 

zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami ,w tym:  

• gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości oraz zasobem nieruchomości Skarbu 

Państwa, 

• regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, 

• ustalanie odszkodowań za grunty przejęte w trybie przepisów ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowywania inwestycji w zakresie dróg publicznych i ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, 

• wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości, 

• udzielanie i wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości dla celów 

przeprowadzenia lub założenia podziemnych lub nadziemnych urządzeń technicznych, 

• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do gruntów Skarbu 

Państwa. 

Wykorzystanie zasobu nieruchomości Powiatu 

W zasobie nieruchomości powiatu na dzień 31.12.2018r. znajdowały się nieruchomości o łącznej 

powierzchni 62,3078 ha (plus nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe) w skład którego wchodzą: 

1. oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym powiatu o łącznej pow. 55,0811 ha, w 

tym: 

a) Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie o pow. 0,2298 ha 

b) Liceum Ogólnokształcące w Żurominie o pow. 1,3698 ha 

c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie 0,6936 ha 

d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie o pow. 3,3837 ha 

e) Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie o pow. 0,1738 ha 

f) Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie o pow. 0,5248 ha 

g) Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu o pow. 0,8782 ha 

h) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej o pow. 46,5974 ha 

i) Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie o pow. 1,23 ha 

2. oddane w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SPZZOZ w Żurominie o łącznej pow. 5,4698 ha w 

tym: 

a) Szpital w Żurominie o pow. 4,1535 ha 

b) Ośrodek Zdrowia w Siemiątkowie o pow. 0,3963 ha 

c) Ośrodek Zdrowia w Kuczborku o pow. 0,17 ha 

d) Ośrodek Zdrowia w Syberii o pow. 0,48 ha 

e) Ośrodek Zdrowia w Zieluniu o pow. 0,27 ha 

3. pozostałe nieruchomości oddane w najem, użytkowanie, użyczenie i dzierżawę, siedziba 

Starostwa o łącznej pow. 1,7569 ha 

Nieruchomości Skarbu Państwa 
 
Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami w 

Powiecie Żuromińskim jest Starosta Żuromiński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. 
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Na dzień 31 grudnia 2018 r. w skład zasobu wchodziły grunty o łącznej powierzchni 21,2985 ha + 

0,0448 ha w 166/1000 części. Część nieruchomości Skarbu Państwa jest przedmiotem dzierżawy, 

nieruchomość o pow. 0,0448 ha w udziale wynoszącym 166/1000 cz. znajduje się w użyczeniu Gminy 

Bieżuń. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. oddanych w użytkowanie wieczyste było 45,5443 ha gruntów Skarbu 

Państwa. 

 Na dzień 31 grudnia 2018 r. w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych 

znajdowało się 0,6273 ha + 0,1234 ha w 2702/9536 cz. ha gruntów, oddane na rzecz: 

• Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie – 0,2192 ha 

• Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu – 0,2326 ha 

• Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żurominie – 0,1755 ha 

• Izby Administracji Skarbowej – 0,1234 ha w 2702/9536 cz. 

4. Wydział Organizacji i Nadzoru 

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

 W 2018 roku już po raz trzeci Powiat realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 

polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Dla Powiatu 

Żuromińskiego ustalone zostały 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W celu zapewnienia 

lepszego dostępu mieszkańcom jeden punkt ,w porozumieniu z gminami, został usytuowany w 

lokalach gminnych, dostępny jest po jednym dniu w tygodniu ,w każdym urzędzie gminy tj. w 

poniedziałek – Kuczbork –Osada, wtorek-Lubowidz, środa-Bieżuń, czwartek-Lutocin i piątek-

Siemiątkowo. Drugi punkt został usytuowany w Żurominie, w budynku powiatu, przy ul. Lidzbarskiej 

27 (siedziba Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego).Porady były udzielane od poniedziałku do 

piątku w godz.8.00-12.00. W punkcie nr 1 w Żurominie pomoc prawną świadczyli radca prawny 

wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie oraz adwokat wskazany przez 

Okręgową Radę Adwokacką w Płocku. 

Punkt nr 2 powierzony został organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie postępowania 

konkursowego. Była to Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, 10-544 Olsztyn ,ul. 

Warmińska 7/1 a porad prawnych udzielali: adwokat oraz aplikant adwokacki . Łącznie w punkcie nr 1 

udzielono 166, a w punkcie nr 2 – 45 porad prawnych. Na realizację zadania otrzymano dotację w 

wysokości 125 208 zł, w tym kwota - 121 451,76 zł - przeznaczona na wynagrodzenie prawników w 

punkcie nr 1 oraz dla wybranej w otwartym konkursie ofert organizacji pożytku publicznego .  

5. Wydział Komunikacji i Transportu 

Wydział Komunikacji i Transportu realizował w 2018 roku zadania wynikające z uchwał Rady Powiatu: 

1. Nr XXXIV/232/17 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 

powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, 

2. Nr XXVII/252/13 z dnia 25.06.2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez 

operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w 
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zakresie przewozu osób z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Żuromiński. 

W 2018 r. w wyniku dyspozycji wydanych przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w 

Żurominie usunięto z drogi na terenie powiatu żuromińskiego w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy z 

dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 7 pojazdów o d.m.c. do 3,5 t. Usunięte samochody 

osobowe były przechowywane na parkingu strzeżonym prowadzonym przez Powiatowy Obwód Dróg 

w Żurominie. Zgodnie ze stawkami opłat określonymi w uchwale nr XXXIV/232/17 z tytułu usunięcia i 

przechowywania 6 pojazdów pobrano łącznie kwotę 5168 zł, w tym 2850 zł za ich usunięcie i 2318 zł 

za parkowanie. Jeden pojazd nie został jednak odebrany z parkingu strzeżonego w terminie 3 

miesięcy od dnia jego usunięcia. Skierowany został do Sądu Rejonowego w Mławie wniosek o 

orzeczenie przepadku samochodu marki Opel Corsa na rzecz Powiatu Żuromińskiego.  

Natomiast zgodnie z uchwałą nr XXVII/252/13 w 2018 r. pobrano od 10 przewoźników tzw. opłatę 

przystankową w łącznej wysokości 8295,80 zł. 

Wydział Komunikacji i Transportu zrealizowanych w 2018 nw. zakres spraw : 

Uprawnienia do kierowania pojazdami - 2570, w tym: 

1. Wydanie prawa jazdy – 937 

2. Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami – 61 

3. Przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami – 34 

4. Skierowanie na badanie lekarskie – 55 

5. Skierowanie na badanie psychologiczne – 58 

6. Skierowanie na kurs reedukacyjny – 53 

7. Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji – 5 

8. Zatrzymanie prawa jazdy – 37 

9. Wydanie i przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 

20 

10. Wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie UE – 9 

11. Wpisy kwalifikacji zawodowej – 284 

12. Przedłużenie ważności prawa jazdy – 61 

13. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy – 57 

14. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy – 6 

15. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) – 893 

 
Rejestry działalności regulowanej i ewidencje -24, w tym: 

1. Skreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK (na wniosek) – 2 

2. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK – 1 

3. Wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 1 

4. Kontrole w OSK – 11 

5. Kontrole w SKP – 7 

6. Wydanie uprawnień diagnosty – 2 

Transport drogowy i publiczny transport zbiorowy- 221, w tym: 
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1. Wydanie i zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – 28 

2. Wydanie wypisu z zaświadczenia – 108 

3. Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób 

– 10 

4. Wydanie wypisu z zezwolenia – 28 

5. Wydanie wypisu z licencji – 9 

6. Wydanie i zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa 

przy przewozie rzeczy – 2 

7. Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym – 5 

8. Wydanie wypisu z zezwolenia – 8 

9. Wydanie decyzji wygaszającej zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w 

krajowym transporcie drogowym – 23 

Rejestracja pojazdów – 23 981 

1. Rejestracja pojazdu – 4363 

2. Rejestracja warunkowa – 98  

3. Wyrejestrowanie pojazdu – 780  

4. Decyzje zmieniające – 147 

5. Wycofanie pojazdu z ruchu – 14 

6. Przyjęcie zgłoszenia zbycia pojazdu – 1327 

7. Wydanie dowodu rejestracyjnego – 5543 

8. Wydanie karty pojazdu – 1158 

9. Wydanie nalepki kontrolnej – 2756 

10. Wydanie pozwolenia czasowego – 5197 

11. Wydanie tablic rejestracyjnych tymczasowych – 60 

12. Wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – 2538 

6. Ochrona praw konsumenta 

Zadaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa 

konsumenckiego i informacji prawnej dotyczącej ochrony interesów konsumentów. 

W 2018 r. realizowano to zadanie poprzez: 

1) udzielanie bezpośrednich porad w biurze rzecznika lub porad telefonicznych ; 
2) sporządzanie pism ; 
3) podejmowanie mediacji w celu polubownego rozwiązania spraw; 
4) umożliwianie i ułatwianie konsumentom dostępu do materiałów edukacyjnych traktujących  

o uprawnieniach konsumentów; 
5) udzielanie pouczeń przedsiębiorcom. 

W okresie sprawozdawczym udzielono 127 porad prawnych, w tym 120 porad prawnych 

(telefonicznych i bezpośrednich) oraz 7 porad pisemnych.  

W każdym przypadku konsumentowi udzielono informacji /lub porady prawnej/ oraz poinformowano 

go o przysługujących mu prawach. W 7 przypadkach konsumentowi przygotowano wzór pisma np.: 

zgłoszenie reklamacyjne, odstąpienie od umowy, itp.  
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W 2018r. w 9 przypadkach spraw z zakresu ochrony konsumenta wszczęto postępowanie, tj. przyjęto 

oświadczenie konsumenta, a następnie prowadzono negocjacje (pisemne, telefoniczne, wizyta 

osobista) ze sprzedawcą, serwisantem lub producentem.  

Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

W 2018r. rzecznik prowadził działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Na stronie 

internetowej urzędu zamieszczane są komunikaty o prowadzonych przez instytucje oraz organizacje 

konsumenckie akcjach edukacyjno-informacyjnych. Ponadto regularnie, w bezpłatnym kwartalniku 

społeczno-kulturalnym „Nasze Sprawy” wydawanym przez powiat żuromiński zamieszczane są 

artykuły zredagowane przez rzecznika dotyczące spraw z zakresu ochrony konsumenta. Ponadto 

Rzecznik przeprowadził lekcje z zakresu wiedzy konsumenckiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Żurominie, skierowane do uczniów technikum handlowego. 

Do powiatowego rzecznika zgłaszają się również lokalni przedsiębiorcy (w tym nowopowstający), 

którzy są edukowani w biurze rzecznika, jak również w siedzibie firmy, w zakresie przepisów prawa 

konsumenckiego. 

XI. Podsumowanie 

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu według stanu na dzień 31.12.2018 

roku. Raport nie zawiera informacji o budżecie obywatelskim, powiat żuromiński nie korzystał z tej 

formy udziału społeczności lokalnej , nie realizował w 2018 roku budżetu obywatelskiego. Informacje 

zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom powiatu do prowadzenia debaty na temat rozwoju powiatu 

żuromińskiego. 

 


