
RAPORT KADENCJI 2014-2018

Węgrów, październik 2018



1

Koniec piątej kadencji Rady Powiatu Węgrow-
skiego 2014– 2018 to szczególny czas. W tym roku 
obchodzimy bowiem 100. rocznicę odzyskania Nie-
podległości oraz 100-lecie powstania I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. 
Samorząd Powiatu Węgrowskiego w sposób szcze-
gólny czcił te jubileusze. Rozpoczęliśmy już w roku 
ubiegłym od zbudowania i poświęcenia obelisku ku 
czci Ks. Stanisława Brzóski w Starym Dworze. Póź-
niej obchody skoncentrowały się wokół czterech oj-
ców niepodległości: Wincentego Witosa, Józefa Pił-
sudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Romana 
Dmowskiego. Chcemy czcić ten cud niepodległości 
oraz edukować, szczególnie młodzież, w kierunku 
zdrowego patriotyzmu. Dla nas odpowiedzialnych za 
Powiat to ważny cel!

Dziś chcemy zaprezentować przedsięwzięcia i in-
westycje, które wspólnie z Zarządem i Radą Powiatu 
udało nam się zrealizować w obecnej kadencji. Dla-
tego oddajemy w ręce Państwa, Drodzy Mieszkańcy, 
niniejszy raport. Zawiera on podsumowanie czterech 
lat pracy wielu ludzi. To Zarząd, Radni, pracownicy 
Starostwa oraz nasi doradcy stoją za pomnażanym 
wspólnym majątkiem Powiatu. To pomoc większości 
Wójtów i Burmistrzów z naszego powiatu daje efekt 
synergii i zwielokrotnia nasze wspólne dobro. Wiele 
zawdzięczamy Samorządowi Województwa Mazo-
wieckiego na czele z Panem Marszałkiem Adamem 
Struzikiem, Panią Wicemarszałek Janiną Ewą Orze-
łowską oraz członkiem Zarządu Panią Elżbietą Lanc.

Wspólne działanie doprowadziło do zbudowania 
ponad 100 km dróg powiatowych. Powiat dzięki temu 
pięknieje, a nasze miejscowości od Grębkowa przez 
Wierzbno, Korytnicę, Roguszyn, Stoczek, Ogrodniki, 
Sadowne, Międzyleś, Łochów, Baczki, Rabiany, Kupce 
nabierają blasku. Wypiękniała nam stolica powiatu, 
Węgrów. Tu zbudowaliśmy nowoczesne ulice Sza-

moty i Mickiewicza oraz małą obwodnicę Węgrowa: 
drogę Klimowizna – Ruchna – Szaruty.

Jak pięknie wygląda teraz Zatorze w Łochowie, 
gdzie zbudowaliśmy ulicę Szkolną i Wyspiańskiego. 
To tylko niektóre z naszych ważnych inwestycji.

Największy nasz sukces to zbudowanie drogi po-
wiatowej Paplin – Roguszyn – Kałuszyn, czyli Traktu 
Niepodległości, o łącznej długości 28,1 km.

Ta kadencja to absolutny rekord jeśli chodzi 
o przebudowę dróg powiatowych!

W wielu gminach, np. Korytnica, Sadowne, 
Węgrów czy Liw, przy istniejących drogach budowa-
ne są chodniki. Gmina Korytnica to pod tym wzglę-
dem rekordzista.

Wspólnie z Samodzielnym Publicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej w Węgrowie zbudowaliśmy no-
woczesny blok operacyjny z dwiema salami opera-
cyjnymi. To inwestycja w zdrowie dla każdej i każ-
dego z nas.

Dla dzieci potrzebujących pomocy i opieki od-
daliśmy do użytku dwa nowoczesne domy dziecka 
w Kaliskach-Julinie. Pieniądze na ten cel pochodzą ze 
sprzedaży Pałacu Paderewskich na rzecz Mazowsza.

Po bezkonkurencyjnym 3-letnim okresie 2015 
– 2017 w sferze inwestycji, Powiat Węgrowski 
w Rankingu „Liderzy inwestycji” czasopisma samo-
rządowego „WSPÓLNOTA” awansował z pozycji 138 
(za lata 2014-2016) na pozycje 42 wśród wszystkich 
powiatów w Polsce. To nasz ogromny sukces!

Szerokim echem odbiła się w naszej wspólnocie 
powiatowej organizacja imprez o zasięgu ponadpo-
wiatowym, np. XI Sejmiku Turystycznego Mazowsza 
(2017 r.) w Łochowie, Kongresu Promocji Mazowsza 
(2018 r.) w Łochowie oraz Dożynek Diecezji Drohi-
czyńskiej, Powiatu Węgrowskiego i Gminy Sadowne 
(2018 r. ) w Sadownem.

Promocja Powiatu Węgrowskiego to również nasz 
priorytet. Zawsze jesteśmy otwarci na rozwój gospo-
darczy naszej małej ojczyzny. Cieszymy się, że poma-
gamy przedsiębiorcom w lokowaniu firm na naszym 
terenie. Przemysł metalowy, meblarski, budowlany, 
mleczarski i spożywczy to nasza duma. Mamy firmy 
o renomie międzynarodowej. Budujemy dla nich in-
frastrukturę, bo nie ma dobrego samorządu i jego 
zasobności bez dobrej gospodarki.

Edukacja była, jest i będzie naszym kolejnym prio-
rytetem. Baza oświatowa jest stale unowocześniana. 
Nie wszystko można zmienić od razu, ale ciągle bę-
dziemy o tym pamiętać. Priorytetem pozostają nowe 
kierunki kształcenia oraz przywracanie szkolnictwa 
technicznego i zawodowego. Na ten cel zdobyliśmy 
spore środki z programów unijnych. Cieszymy się, 
że kontynuujemy rozwój sportu szkolnego: Siatkar-
ski Ośrodek Szkolny w Węgrowie ( SOS ), unihokej 
w Łochowie oraz Nike Węgrów.

Dokonując podsumowania działań Zarządu, Rady 
Powiatu i wszystkich instytucji, które wspomagają 
rozwój naszej wspólnoty powiatowej, chcę bardzo 
gorąco wszystkim podziękować. Dziękuję członkom 
Zarządu Powiatu, Rady Powiatu, pracownikom Sta-
rostwa i jednostkom organizacyjnym: Powiatowemu 
Urzędowi Pracy, Powiatowemu Centrum Pomocy 
Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
Zarządowi Dróg Powiatowych, Straży, Policji i służ-
bom oraz inspekcjom za dobrą robotę, której celem 
i efektem jest rozwój naszego powiatu.

Tylko we współpracy i wspólnocie możliwy jest 
sukces, który osiągnęliśmy. To były bezsprzecznie 
bardzo dobre cztery lata dla Powiatu Węgrowskiego 
i jego Mieszkańców.

Krzysztof Fedorczyk 
Starosta Węgrowski

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Powiatu Węgrowskiego
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KADENCJA RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO 2014 – 2018

Zarząd Powiatu Węgrowskiego:
• Krzysztof Fedorczyk - Starosta
• Halina Ulińska - Wicestarosta
• Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu
• Włodzimierz Miszczak - Członek Zarządu
• Paweł Stelmach - Członek Zarządu

Prezydium Rady Powiatu Węgrowskiego:
• Zygmunt Orłowski - Przewodniczący Rady
• Paweł Marchela - Wiceprzewodniczący Rady
• Lidia Siuchta - Wiceprzewodniczący Rady

Członkowie Rady Powiatu Węgrowskiego:
• Ewa Grażyna Besztak
• Mariola Chmielewska 
• Paweł Gelbrecht 
• Maciej Górski 
• Piotr Kania 
• Tadeusz Kot 
• Artur Lis 
• Marek Matusik 
• Anna Grażyna Mytkowska 
• Krzysztof Stanisław Onaszkiewicz 
• Marek Renik 



FINANSE POWIATU
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ZRÓWNOWAŻONY BUDŻET ROZWOJU
Mijające cztery lata to wyjątkowo dobry okres 

dla Powiatu Węgrowskiego. Od roku 2015 do chwi-
li obecnej dochody wzrosły o 18 %, co umożliwiło 
dynamiczny rozwój powiatu. Istotnym elementem 
stabilizacji finansów powiatu jest rosnący udział do-
chodów własnych, jak również udział zewnętrznych 
środków - stanowiących istotne źródło finansowania 
zadań inwestycyjnych. W latach 2015–2018 docho-

dy Powiatu Węgrowskiego wyniosły łącznie 283 mln 
złotych, czyli 4 256,19 złotych w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca. Zaplanowane w budżecie na rok 
2018 dochody są o 18% wyższe niż w 2015 roku. 

Wyraźny wpływ na dynamikę dochodów Powiatu 
Węgrowskiego miał wpływ dochodów pozyskanych 
ze źródeł zewnętrznych. Ponadto w latach 2015-
2018 udział w podatkach stanowił 15,6% dochodów 

ogółem, subwencje 48%, a dochody pozyskane ze 
źródeł zewnętrznych 14 %. Powiat Węgrowski od 
roku 2012 do 2016 wykazywał się nadwyżką budże-
tową. Od 2017 roku wynik budżetu jest deficytem. 
Podyktowane to jest wzmożonym procesem inwe-
stycyjnym i zabezpieczeniem wkładów własnych dla 
środków pozyskanych z zewnątrz. 

Tabela nr 1
Dynamika budżetu Powiatu Węgrowskiego w latach 2014-2018 (w mln zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego za lata 2015–2018 i uchwały w 
sprawie uchwalenia budżetu powiatu
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Dynamika budżetu Powiatu Węgrowskiego w latach 2015-2018 (w mln zł)

Budżet 2015 2016 2017 2018

Dochody 64,1 66,8 74,2 77,7

Dynamika (nominalna) 103,45 104,21 111,08 104,72

Wydatki 63,3 65,19 78,37 87,9

Dynamika nominalna 103,20 102,99 120,22 112,16

Wynik 0,80 1,61 -4,17 -10,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego za lata 
2015–2018 i uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2018

Wydatki Powiatu Węgrowskiego latach 2014-2018 wyniosą łącznie 295 
mln, czyli 4 425,82 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Kwota 
wydatków zaplanowanych w budżecie na rok 2018 jest o 28% większa niż 
w roku 2015. Dynamiczny wzrost wydatków wynika bezpośrednio z realiza-
cji ambitnych planów inwestycyjnych ujętych w uchwalanych co roku wie-
loletnich planach inwestycyjnych, które w dużym stopniu są realizowane 
w oparciu o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych .

Dzięki niskiemu poziomowi zadłużenia Powiat Węgrowski w latach 
2017-2018 uzyskał zdolność współfinansowania wkładem własnym du-
żych projektów inwestycyjnych, które zostały zakwalifikowane do reali-
zacji w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej, jak również 
programów krajowych. W ten sposób każda złotówka, przeznaczona 
w budżecie powiatu na inwestycje, posłuży do sfinansowania projektów 
inwestycyjnych.

Dynamika zadłużenia Powiatu Węgrowskiego w latach 2014-2018

Największą część wydatków budżetowych Powiatu 
Węgrowskiego stanowi oświata, wychowanie i edukacyjna 
opieka wychowawcza. W latach 2015–2018 władze Powiatu 
przeznaczyły na ten cel 126,7 mln złotych. Kwota ta pozwo-
liła sfinansować funkcjonowanie i inwestycje szkół szcze-
bla ponadgimnazjalnego, Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Poważnym 
problemem w finansowaniu wydatków edukacyjnych są 
rozbieżności pomiędzy wysokością subwencji oświatowej, 
otrzymywanej z budżetu państwa, a faktycznymi wydatkami 
na funkcjonowanie oświaty.

Kolejnym priorytetem są wydatki na drogownictwo, 
na które w latach 2015–2018 przeznaczono w sumie 
56 mln złotych. Wart podkreślenia jest fakt systematyczne-
go zwiększania środków na budowę, modernizację i utrzy-
manie dróg. Kwota tych wydatków z roku 2018 jest ponad 
trzykrotnie wyższa, niż w roku 2015.



DROGI W POWIECIE
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Modernizacja sieci drogowej jest jednym z naj-
ważniejszych celów władz powiatowych. Zarząd 
Dróg Powiatowych w Węgrowie zarządza siecią 

489,5 km dróg powiatowych, na których znajduje się 
38 mostów. W mijającej kadencji 2015-2018 powiat 
przeznaczył na drogi ok. 56,4 mln, przebudowując 

102,6 km dróg powiatowych i 4,759 km chodników.

NAKŁADY INWESTYCYJNE NA DROGI POWIATOWE W POWIECIE WĘGROWSKIM 
w latach 2015-2018

W tym środki:

Własne powiatu 21 551 592,25

Gminy Liw 831 757,72

Gminy Wierzbno 0,00

Gminy Grębków 1 070 778,99

Gminy Korytnica 3 121 958,19

Gminy Miedzna 608 367,00

Gminy Sadowne 607 240,96

Gminy Stoczek 1 258 579,35

Gminy Łochów 2 376 485,18

Miasta Węgrów 1 789 358,89

Inne źródła fi nansowania *NPPDL: 2 080 404,00
**PRGiPID: 5 666 141,00

***RPO WM 2014-2020: 12 201 924,46
Urząd Marszałkowski WM: 596 958,84

****EFRROW: 904 548,00
*****MIWDL: 1 800 000,00

Razem wydano: 56 466 094,83

*NPPDL – Narodowy Program Poprawy Dróg Lokalnych
**PRGiPID – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej
***RPO WM 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
****EFRROW – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Obszarów 
Wiejskich
*****MIWDL – Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych
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TRAKT NIEPODLEGŁOŚCI

W roku 2018 zakończony został projekt pn. ,,Prze-
budowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (gra-
nica powiatu) – Wierzbno – Roguszyn - Korytnica 
– Paplin w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorial-
nej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyj-
nego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz 
rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu 
komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”, 
finansowany z udziałem środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Przedmiotowa inwestycja dla powiatu węgrow-
skiego ma niezwykle istotne znaczenie, gdyż dotyczy 
drogi łączącej nie tylko dwie gminy, ale również dwa 
powiaty: powiat węgrowski i powiat miński. Głównym 
założeniem tej inwestycji była poprawa komunikacji 
w ramach powiatu węgrowskiego z docelowym roz-
wojem inwestycji drogowej pod kątem łączności dro-
gi powiatowej Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno 
– Roguszyn – Korytnica – Paplin, w celu poprawy ko-
munikacji z węzłami komu-nikacyjnymi znajdującymi 
się przy drodze krajowej i transeuro-pejskiej nr 2 oraz 
linią kolejową, która biegnie z Terespola do Warsza-
wy. Długość drogi przebudowanej w ramach inwesty-
cji to 28,12 km. Całkowita wartość inwestycji wynio-
sła 20 336 540,76 zł. 

Ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Powiat 
uzyskał rekordowe dofinansowanie w wysokości 
12 201 924,46 zł. Ponadto ze środków z budżetu 
Powiatu Węgrowskiego przeznaczono 6 308 019,96 
zł oraz ze środków z budżetu Gminy Korytnica 
– 1 826 596,34 zł. Przebudowano 28,12 km dróg, 
z czego 13,5 km na terenie Gminy Korytnica oraz 
14,6 km na terenie Gminy Wierzbno. W ramach inwe-
stycji: przebudowano 28,12 km drogi, wybudowano 
i zmodernizowano 1,2 km chodników, wybudowa-
no 3 nowe przejścia dla pieszych, zmodernizowano 
7 istniejących przejść dla pieszych, zmodernizowa-
no 31 skrzyżowań, zmodernizowano 24 przepusty 
pod koroną drogi, wybudowano 632 urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu. Przebudowana droga w za-

kresie szerokości oraz oznakowania pionowego jak 
i Poziomego poprawi znacznie bezpieczeństwo 
osób korzystających z drogi.
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ZADANIA ZREALIZOWANE W ROKU 2015

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 4242W Wielądki-Pniewnik-Nojszew 
-Sulki na odcinku Wielądki-Leśniki 
o długości 990 mb - 258 597,68 zł

Poprawa bezpieczeństwa oraz 
usprawnienia ruchu drogowego 
w podregionie ostrołęcko-siedlecki 
poprzez przebudowę ul. Wyspiań-
skiego w Łochowie - 795 039,03 zł
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Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 4253W – ul. Szkolna w Łochowie 
od km 0+000 do km 0 + 628 dł. 628 
mb - 666 787,93 zł

Remont parkingu przy Węgrowskim Ośrodku Kultury w Węgrowie oraz 
przebudowa chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej 
nr 4225W ul. Mickiewicza w Węgrowie - 161 934 ,23 zł

Poprawa bezpieczeństwa oraz uprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez 
przebudowę drogi powiatowej nr 4223W ul. Szamoty w Węgrowie - 3 506 674,98 zł
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Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności transportowej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez prze-
budowę drogi powiatowej nr 4230W Klimowizna–Ruchna–Szaruty - 1 859 935,29 zł

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4236W 
w miejscowości Krypy - 51 107,26 zł

• Przebudowa chodnika i zatoki postojowej w cią-
gu drogi powiatowej Nr 4255W – ul. Mickiewicza 
w Węgrowie - 36 968,51 zł

• Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 
Nr 4262W – ul. Strażacka w Węgrowie - 31 952,69 zł

• Remont drogi powiatowej nr 4229W Węgrów 
– Ruchna w km 3 + 360 – 3 + 860 dł. 500 mb. 
- 101 026,05 zł 

• Remont drogi nr 4210W Grabowiec – Stoczek 
- 19 067,46 zł

• Remont drogi nr 4212 Stoczek – Kołodziąż – robo-
ty uzupełniające - 79 752,37 zł

• Remont drogi powiatowej nr 4226W Liw – Koryt-
nica - 101 125,78 zł

• Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno 
– Walentów - 130 999,61 zł

• Remont drogi powiatowej nr 4250W Oszczerze 
– Kopcie - 95 403,66 zł

• Przebudowa drogi powiatowej Nr 4231 W Miedzna
-Tchórzowa - 318 237,24 zł

• Przebudowa ulicy Myśliwskiej pod kątem włącze-
nia drogi krajowej nr 50 - 84 134,18 zł

• Remont drogi powiatowej nr 4213W Kamionna 
– Zgrzebichy - 121 814,28 zł

• Remont drogi powiatowej nr 4216W Stoczek 
– Wrotnów - 156 885,17 zł

• Przebudowa drogi powiatowej Nr 4345W Rabiany 
– Kupce od km 0+000 do km 0+750 długości od-
cinka 0,75 km - 220 983,03 zł

• Remont drogi powiatowej nr 4212 Stoczek-
Kołodziąż - 138 699,72 zł

Pozostałe inwestycje zrealizowane na drogach w 2015 roku:

ZADANIA ZREALIZOWANE W ROKU 2016
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Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4227W 
w miejscowości Wyszków - 127 810,64 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności 
transportowej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez 
przebudowę drogi relacji Klimowizna–Ruchna – dł. 1780 mb
Dotacja dla Miasta Węgrów - 301 169,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 3673W Bojmie (granica 
powiatu) Trzciank- Grębków w km 3 + 369,39 do km 4 + 
639,39 - 354 868,00  zł
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Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Międzyleś 
– 794 743,15

Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu 
na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi 
powiatowej nr 4210W Grabowiec – Stoczek - 1 787 888,85 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Kamionna
–Baczki–Stoczek w miejscowości Baczki - 1 453 481,80 zł
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4345W Rabiany-Kupce 
- 757 549,61 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4242W Wielądki 
– Pniewnik–Nojszew–Sulki na odcinku Wielądki – Leśniki 
- 212 222,60 zł

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4260W 
ul. Przemysłowa w Węgrowie - 162 175,00 zł
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Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy-Rabiany
–Korytnica w miejscowości Wola Korytnicka, dł. 100 mb 
- 55 774,10 zł

• Remont drogi nr 4210W Wieliczna-Stoczek w km 
6+650 - 7+150 dł. 0,500 km oraz od km 7+720 
– 7+920 dł. 0,200 km - 105 414,38 zł

• Remont drogi powiatowej nr 4226W Liw – Zawady 
w km 0 + 650 – 1 + 350 dł. 0,700 km - 94 477,53 zł

• Remont drogi nr 4210W Wieliczna Stoczek 
170 693,80 zł

• Remont drogi powiatowej Nr 3674W Gałki – Kopcie 
w km 6 + 200 – 6 + 500 dł. 0,300 km - 41 016,20 zł

• Remont drogi powiatowej Nr 2252W Trzebucza 
– Kolonia Sinołęka w km 2 + 645 – 3 + 575 dł. 
0,930 km - 128 551,48 zł

• Remont drogi powiatowej Nr 3674W Gałki – Kopcie 
w km 5 + 800 – 6 + 200 dł. 0,400 km - 51 512,40 zł

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2252W Milew 
(granica powiatu) – Trzebucza – Kózki w m. Trze-
bucza – dł. 62 mb - 60 000,00 zł

• Remont drogi powiatowej nr 4216W Międzyleś 
– Wrotnów w km 12 + 603 – 13 + 503 dł. 0,900 
km - 132 184,10 zł

• Remont drogi powiatowej Nr 4213W Kamionna 
– Zambrzyniec w km 5 + 951 – 6 + 456 dł. 0,505 
km - 76 767,18 zł

• Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Stoczek 
– Grabowiec wraz z budową chodnika - 69 999,98 zł

• Remont drogi powiatowej nr 4205W Sadowne 
– Sadoleś w km 0 +215 – 2 + 200 dł. 1,985 km 
- 255 630,29 zł

• Korekta nawierzchni na styku jezdni i chodnika 
drogi powiatowej Nr 4205W Sadowne – Morzyczyn 
oraz remont drogi powiatowej Nr 4206W Sadowne 
– Kołodziąż – Złotki na odcinku 0 + 011,5 – 0 + 
043,5, dł. 0,032km - 6 844,95 zł

• Remont drogi powiatowej Nr 4210W Wieliczna 
– Stoczek w km 7 + 170 – 7 + 720, dł. 0,55 km 
- 77 425,43 zł

• Modernizacja drogi powiatowej Nr 4205W Sadow-
ne – Morzyczyn, dł. 400 mb - 88 996,17 zł

• Remont drogi powiatowej nr 4245W Ossów-
no – Brzeźnik w km 7+690-8+200 dł. 0,510 km 
- 65 678,31 zł

Pozostałe inwestycje zrealizowane na drogach w 2016 roku:
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Przebudowa chodników i zjazdów przy drogach powiato-
wych nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków oraz nr 
4249W Wierzbno – Grębków – Kopcie na terenie miejsco-
wości Grębków - 1 015 005,15 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4226W Liw  - Korytnica - 
204 747,12 zł

Przebudowa dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta 
– Grębków – Wyszków oraz nr 4249W Wierzbno – Grębków 
– Kopcie na terenie miejscowości Grębków - 1 090 962,34 zł
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Przebudowa drogi powiatowej Rabiany – Kupce 
- 462 538,50 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (grani-
ca powiatu) – Wierzbno – Roguszyn - Korytnica – Paplin 
w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie 
Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażer-
skiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego 
z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckie-
go” - 9 718 094,92 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne 
– Sokółka – Kołodziąż poprzez budowę chodnika 
w miejscowości Sokółka, gm. Sadowne o dł. 0,498 km 
- 148 071,09 zł
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Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu 
na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę 
drogi powiatowej nr 4209W Ogrodniki–Grabowiec - 5 615 
291,01 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4214W Łochów – Twarogi 
– Gruszczyno w km od 1 + 652,00 do 3 + 248,00 w miejscowo-
ści Laski, długość odcinka 1596 mb - 559 371,06 zł

Przebudowa ul. Stadionowej w Węgrowie - 129 891,54 zł
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4216W Stoczek – Wrotnów w miejscowości Kozołupy 
- 133 896,27 zł

• Przebudowa drogi powiatowej nr 3674W Jagodne (granica powiatu) – Gałki– 
Kopcie - 156 522,12 zł 

• Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W Jasiorówka – Brzuza – Sadowne 
w miejscowości Szynkarzyzna - 81 943,95 zł

Pozostałe zadania drogowe zrealizowane w 2017 
r.:

ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2018

Przebudowa drogi powiatowej nr  4226W Liw – Korytnica km 1+400-1+800, dł. 0,400 km - 145 026,11 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4258W ul. Piwna 
w Węgrowie od km 0+617 do km 0+719 - 79 969,52 zł
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (grani-
ca powiatu) – Wierzbno – Roguszyn - Korytnica – Paplin 
w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utwo-
rzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany 
Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i moderniza-
cja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta 
i subregionu siedleckiego” - 10 599 995,84 zł

Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodziąż
 - Złotki - granica powiatu w miejscowości Złotki - 677 094,58 
zł

Rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu 
węgrowskiego poprzez rozbudowę i przebudowę dro-
gi powiatowej nr 4255W ul. Mickiewicza w Węgrowie - 
2 669 051,43 zł



EDUKACJA
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Powiat Węgrowski, realizując zadania z zakresu 
edukacji, jest zobowiązany zapewnić kształcenie, 
wychowanie i opiekę w szkołach i placówkach, dla 
których jest organem prowadzącym. W powiecie 
węgrowskim zdania oświatowe realizowane są przy 
pomocy szkół ponadgimnazjalnych, poradni, specjal-
nego ośrodka szkolno-wychowawczego i młodzieżo-
wego ośrodka wychowawczego. Powiat węgrowski 
jest organem prowadzącym dla następujących szkół 
i placówek oświatowych:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza 
w Węgrowie

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kocha-
nowskiego w Węgrowie

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie
7. Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Jaworku

8. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 
w Węgrowie
W 2018 r. w szkołach ponadgimnazjalnych i pla-

cówkach oświatowych prowadzonych przez powiat 
pracuje 361 nauczycieli (318,27 etatów) oraz 138 
pracowników administracji i obsługi (121,68 etatów). 
Naukę pobiera 2411 uczniów i 35 przedszkolaków 
nauczania specjalnego.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. A. MICKIEWICZA W WĘGROWIE
W roku 2018 I Liceum Ogólnokształcące  im. 

A. Mickiewicza w Węgrowie obchodzi 100. rocznicę 
powstania. Wiekowa placówka wymaga nakładów 
finansowych na remonty i inwestycje.

ODNOWIONA SALA GIMNASTYCZNA
W grudniu 2015 roku została oddana do użytko-

wania inwestycja pn.: „Sala gimnastyczna przy I LO 
im. Adama Mickiewicza w Węgrowie  wymiana i bu-
dowa dachu na sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
i łącznikiem”, dofinansowana przez Ministra Sportu 
i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regio-
nalnego Infrastruktury Sportowej. Zakres inwestycji 
obejmował: przebudowę dachu nad salą gimnastycz-
ną, zapleczem sportowym i łącznikiem, wycyklino-
wanie parkietu oraz odmalowanie ścian i sufitu, 
stworzenie zaplecza magazynowego i socjalnego 
kadry oraz powiększenie zaplecza sanitarno–szat-
niowego sali; zmianę funkcji niektórych pomieszczeń 
oraz poprawę warunków ochrony pożarowej szkoły 
poprzez wydzielenie stref ochronnych i dróg ewaku-
acji.
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MODERNIZACJA KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ
Modernizacja dwóch korytarzy i klatki schodowej 

w lewym skrzydle budynku I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie poprzez 
odnowienie korytarzy, wymianę oświetlenia i po-
sadzki”. Prace modernizacyjne polegały na remon-
cie podłóg, ścian, wymianie oświetlenia, wymianie 
dwóch grzejników oraz wymianie stolarki drzwiowej. 

Ponadto wykonano gipsowanie ścian oraz malo-
wanie farbą lateksową i lakierowanie lamperii, wy-
równanie podłoża i wymiana gumoleum na piętrze 
na wykładzinę PCV, wyrównanie podłoża na parterze 
i wykonanie prac glazurniczych na parterze i klatce 
schodowej, montaż balustrady ze szkła hartowane-
go, montaż oświetlenia punktowego bocznego mo-
cowanego na szynie, montaż sufitu podwieszanego 
i wymiana opraw oświetleniowych, montaż drzwi dy-
moszczelnych przeszklonych (parter i piętro).

BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ SIŁOWNI PRZY I LO 
W WĘGROWIE

W roku 2018 rozpoczęto budowę siłowni ze-
wnętrznej przy I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie. 
Koszt zadania 200 tys. złotych. Zadanie jest współfi-
nansowane ze środków Województwa Mazowieckie-
go. Planowane oddanie do użytku październik 2018.
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CHEERLEADERS ISKRA
Cheerleaders Iskra działa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie. 

Drużyna liczy ok 30 zawodników. Zespół występuje głównie na zawodach rangi 
ogólnopolskiej. Iskra jest obecnym Mistrzem Polski w 3 dywizjach Cheerleaders. 
Zawodnicy są zdobywcami wielu medali na zawodach szczebla Grand Prix Polski. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŁOCHOWIE

ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO „SADZEWICZOWA”
Zespół Tańca Ludowego „Sadzewiczowa” działa przy Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Łochowie. Obecnie są w nim dwie dwudziestoosobowe grupy. 
Do tej pory „Sadzewiczowa” uczestniczyła w imprezach regionalnych o zasię-
gu powiatowym i wojewódzkim. Oprócz tego zespół reprezentował Powiat 
Węgrowski na Dniach Polonii w Berlinie, a także na Ukrainie. W repertuarze 
zespołu znajdują się tańce narodowe oraz ludowe z różnych regionów Polski. 

Obecnie Iskra jest najlepszą drużyną w Polsce, która otrzymuje systematycznie 
kwalifikacje na Mistrzostwa Europy i świata. Zespół prowadzą Anna Pękul, Kinga 
Nurkiewicz i Kamil Dmitruk.

Walc zatańczony na studniówce w 2018 r. uzyskał ponad 800 000 odsłon 
na YouTube. Tancerze uczestniczący w zajęciach poświęcają kilka godzin w ty-
godniu na zajęcia pozalekcyjne. Prowadzący: Barbara Gamdzyk, Anna Pękul 
i Andrzej Suchenek.
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PRACOWNIA TELEINFORMATYCZNA
W roku 2017 zmodernizowana została 

pracownia teleinformatyczna. Wyposażo-
no ją w 18 stanowisk komputerowych oraz 
stanowiska dla nauczyciela podłączonych 
do Internetu. Nauczyciele i uczniowie ko-
rzystają z tablicy interaktywnej z krótko-
ogniskowym projektorem.

Pracownia zyskała również stanowiska 
do prowadzenia zajęć z przedmiotów za-
wodowych (sieci LAN, konfiguracja urzą-

dzeń sieciowych itp.). Stanowiska te wy-
posażono w komputerowe dedykowane 
do pracy w charakterze serwerów, stano-
wiska klienckie, osprzęt sieciowy (switche 
oraz routery) i drukarki sieciowe. Do dys-
pozycji uczniów technikum jest również 
sprzęt niezbędny w procesie kształcenia 
teleinformatyków (mierniki, patchpanele, 
zestawy monterskie i inne).

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY
Prace dotyczące uporządkowania terenu wokół szkoły zostały podzie-

lone na dwa zadania inwestycyjne: wykonanie  ciągów komunikacyjnych 
pieszo-jezdnych od ul. Szkolnej w stronę budynku szkoły i wzdłuż szkoły 
w stronę ul Wyspiańskiego - 144 918,60 zł oraz budowę parkingu przy 
hali sportowej w Łochowie – 60 000,00 zł.

OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA – PROJEKT ERASMUS
W latach 2018/2019 szkoła bierze 

udział w projekcie ERASMUS pt.: „Tele-
informatyk i Logistyk ZSP w Łochowie 
perspektywą rozwoju rejonowego rynku 
zawodowego”. 58 uczniów Technikum 
Teleinformatycznego i Logistycznego, 
którzy w dwóch turach (w październiku 

2017 oraz maju 2018) wyjadą do Grecji, 
odbędą dwutygodniowe praktyki. Projekt 
umożliwi uczniom pozyskanie międzyna-
rodowych certyfikatów i zdobycia wiedzy 
w swoim zawodzie. Łączna wartość pro-
jektu ok. 450 000 zł.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SADOWNEM
W latach 2015-2017 najwięk-

szym sukcesem Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Sadownem 
była realizacja projektu partnerskie-
go Erasmus Plus, pod nazwą „Gates 
and Keys”. Przez dwa lata uczniowie 
wyjeżdżali do 6 krajów partnerskich 
t.j. Turcja, Dania, Niemcy, Anglia, 
Węgry i Włochy. Celem projektu 
było kształtowanie tolerancji kultu-
rowej. Była to dla naszych uczniów 
niepowtarzalna możliwość nauki 
języka angielskiego w praktyce 
i zwiedzania świata. Jesteśmy jedną 
z niewielu szkół województwa ma-
zowieckiego, która w obecnej edycji 
konkursu otrzymała dofinansowa-
nie z Europejskich Funduszy Struk-
turalnych w wysokości 22 900 euro. 

Niedawno zakończyliśmy realizację projektu Comenius z udziałem 
4 partnerskich szkół z Hiszpanii, Włoch, Francji i Polski. Innym mię-
dzynarodowym projektem realizowanym w naszej szkole był projekt 
„Enter your future”. Gościliśmy u nas studentów z innych krajów, któ-
rzy przeprowadzili zajęcia w języku angielskim opowiadając o swoich 
kulturach, zwyczajach, tradycjach. Byli to studenci z Hong Kongu, Ko-
rei, Francji, Brazylii i Egiptu. 

Młodzież z ZSP w Sadownem systematycznie angażuje się w życie 
społeczności lokalnej oraz regionu poprzez udział i oprawę imprez oko-
licznościowych np. 500-lecie Sadownego, nadanie imienia Muzeum Zie-
mi Sadowieńskiej, wizytacja kanoniczna Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej 
Tadeusza Pikusa, Hubertus Węgrowski, I Kongres Turystyczny w Węgro-
wie, wolontariat, spotkanie opłatkowe w Ministerstwie Środowiska oraz 
w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i wiele, wiele innych imprez.
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W ostatnim czasie uczniowie ZSP w Sadownem 
odnotowali większe i mniejsze sukcesy, wygrane 
konkursy np:
• zajęli I miejsce w III edycji międzypowiatowego kon-

kursu gastronomicznego pt: „Ryby i owoce morza” 
w Radzyminie;

• w konkursie gastronomicznym pt. „Drób na pol-
skim stole” w Wyszkowie uczniowie naszego tech-
nikum zajęli II miejsce;

• w II międzyszkolnym konkursie barmańskim, który 
odbył się w Radzyminie, uczniowie zdobyli I i III 
miejsce;

• w kalendarz imprez szkolnych wpisał się na stałe 
ogólnopolski konkurs barmański pod nazwą: „Bar-

man- zawód z przyszłością”. W I edycji tego konkursu, 
który odbył się 1 czerwca 2016 r., uczniowie rywali-
zując z uczniami 9 szkół z terenu całej Polski zajęli 
III miejsce. II edycja odbyła się 26 maja 2017 r.; nasi 
uczniowie zajęli I miejsce. 

• dużym sukcesem był udział w listopadzie ubiegłe-
go roku w VIII ogólnopolskim konkursie gastrono-
micznym pt: „Kuchnia polska na Mazowszu”, który 
odbył się w Warszawie. Uczniowie zdobyli I miej-
sce w kategorii kulinarnej oraz III miejsce w kate-
gorii – kelner.

• największym sukcesem było I miejsce naszych 
uczniów technikum w konkursie „Kuchnia Nadwi-
ślańska na Mazowszu 2018 ”

W roku 2017 po udziale w targach gastronomicz-
no-hotelarskich w największym Centrum Targowo
-Kongresowym „ Ptak Warsaw Expo” w Nadarzynie 
wzięliśmy udział w konkursie, w którym główną na-
grodą są warsztaty prowadzone przez Panią Annę 
Starmach. Wygraliśmy ten konkurs, a warsztaty 
prowadzone przez Panią Annę Starmach odbyły się 
26 kwietnia 2017 podczas Dni Otwartych w naszej 
szkole.
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WĘGROWIE
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Wę-

growie jest placówką z wieloletnią tradycją, dbającą 
o wszechstronny rozwój i dobre przygotowanie wy-
chowanków do podjęcia dorosłego życia. Szczególny 
nacisk kładziony jest na indywidualną pracę dosto-
sowaną do potrzeb, możliwości i zainteresowań każ-
dego dziecka. Nad rozwojem dzieci czuwa wysoko 
wykwalifikowana kadra pedagogiczna, doskonaląca 
swoją wiedzę i umiejętności. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Węgrowie utworzono przedszkole specjalne, do 
którego uczęszcza obecnie 35 dzieci tworzących 
9 grup przedszkolnych.

Oddano do użytku plac zabaw dla dzieci wyko-
nany za kwotę 126 690,00 zł. w ramach Programu 
„Radosna szkoła”. 

W latach 2013-2015 realizowano projekt „Jeste-
śmy konkurencyjni” współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt przeznaczony był dla uczniów 
zasadniczej szkoły zawodowej. W ramach działań 
doposażono pracownię gastronomiczną oraz zorga-
nizowano staże i praktyki zawodowe dla uczniów, 
a także kursy zawodowe. Całkowita kwota wydat-
ków wyniosła 353  526,68 zł, w tym wkład własny 
45 074,65 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wę-
growie od lat organizuje cykl ogólnopolskich konfe-
rencji poświęconych problematyce autyzmu. 

W grudniu 2014 r. odbyła się konferencja pod na-
zwą „Daj mi szansę – dorastam”, a w listopadzie 2017 
r. konferencja pt. „Wskaż mi drogę – model komplek-
sowego wsparcia osób z autyzmem oraz ich rodzin”. 

Ważnym wydarzeniem była także uroczysta wizy-
ta Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy w Ośrod-
ku w kwietniu 2017r. 
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 „ZA ŻYCIEM”
SOSzW w Węgrowie od grudnia 2017 r. pełni 

w Powiecie Węgrowskim rolę Wiodącego Ośrodka 
Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, 
działającego w ramach programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program obejmuje 
lata 2017-2021. Na realizację zadania przeznaczono 
w ramach dotacji celowej kwotę 687 480,00zł. Od 
grudnia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. zrealizowano 
1375 godzin zajęć rehabilitacyjnych oraz 47 konsul-
tacji neurologicznych. 

Do szczegółowych zadań ośrodka należy:
1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji 

dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodzi-

ny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, 
w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, 
fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicz-
nej i logopedycznej, 

3. wskazywanie jednostek udzielających specjali-
stycznej pomocy dzieciom,

4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka,

5. koordynowanie korzystania z usług specjali-
stów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji 
o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych, 
c) monitorowanie działań związanych z udziela-
niem pomocy dzieciom i ich rodzinom,

6. zapewnienie konsultacji medycznej – np. psychia-
trycznej, neurologicznej.
Przeprowadzono także remonty na łączną kwotę 

165 tyś zł, m.in. utwardzanie placu, dostosowanie 
budynku sali gimnastycznej, przewody wentylacyj-
ne, instalacje sanitarne, ogrodzenie, wykonanie ła-
zienek, kanalizacji deszczowej.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. J. KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE
Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie jest 

największą szkołą ponadgimnazjalną jaką prowadzi Powiat Węgrowski. W ostat-
nich latach dokonano wielu inwestycji i remontów, które poprawiły wizerunek 
obiektu, a także sprawiły, że młodzież może kształcić się w lepszych warunkach. 
Łączne nakłady inwestycyjne i remontowe w latach 2014-2018 wyniosły ogółem 
665 tys. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:
1. remont internatu, w tym: 
• dostosowano budynek do wymogów przeciwpożarowych, 
• wykonano kapitalne remonty polegające na wymianie instalacji wodno-kana-

lizacyjnej,
• kapitalne remonty 5 pokoi mieszkalnych, aneksu kuchennego i części korytarza, 

• klatka schodowa - wykonano inwestycję pod nazwą modernizacja internatu 
etap pierwszy - dobudowa klatki schodowej

2. Remont budynku głównego. Zakres prac obejmował: 
• remont łazienek na parterze- wykonano kapitalny remont węzła sanitarnego 

z wydzieleniem łazienki dla osób niepełnosprawnych;
• remont holu na parterze i pokoju nauczycielskiego.
3. Przebudowa sieci elektroenergetycznej SNINN wraz z infrastrukturą terenową.
4. Remont warsztatów szkolnych 
5. Doposażenie bazy dydaktycznej 
6. Remont ulicy dojazdowej do domów nauczycielskich i sali gimnastycznej przy 

budynku głównym, przy okazji wydzielenie miejsc parkingowych
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 SIATKARSKI OŚRODEK SZKOLNY

Siatkarski Ośrodek Szkolny, funkcjonujący przy 
II LO w Węgrowie, wchodzącym w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskie-
go w Węgrowie, powstał na mocy porozumienia 
z 24 lipca 2012 roku, zawartego pomiędzy Polskim 
Związkiem Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie 
a Zarządem Powiatu w Węgrowie, co było wyni-
kiem wygranego przez Powiat Węgrowski konkursu 
ofertowego, ogłoszonego 8 maja 2012 roku przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, na dofinansowa-
nie ogólnopolskiego projektu z zakresu wspiera-
nia sportu młodzieżowego. W naszym przypadku 
siatkówki dziewcząt. Realizację programu S.O.S. 
rozpoczęto niespełna kilka tygodni później, bo już 
1 września 2012 roku na tyle skutecznie i owocnie, 
że władze PZPS, doceniając osiągnięcia sportowe oraz 
programowe naszego Ośrodka, postanowiły rozsze-

rzyć jego działania. 18 marca 2015 roku w sali konfe-
rencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie doszło 
do spotkania inaugurującego Akademię Siatkarskich 
Ośrodków Szkolnych, podczas którego podpisano akt 
inaugurujący działalność Akademii, powierzając jej 
organizację II Liceum Ogólnokształcącemu przy ZSP 
w Węgrowie. Ambasadorem Akademii S.O.S. została 
wybitna polska siatkarka Marlena Mieszała.

Akademia S.O.S. postawiła sobie szczytne cele do 
wykonania: wspólne działania prowadzone w ramach 
programu szkolenia dzieci i młodzieży w minisiat-
kówce i siatkówce dziewcząt szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, których efektem ma być zwiększenie 
efektywności fizycznej poprzez uczestnictwo w zaję-
ciach z siatkówki. Zadanie to jest realizowane w opar-
ciu o najnowszą wiedzę, teorię. 

W przypadku młodych siatkarek S.O.S. zasilają one 

drużyny I i II ligowe siatkówki kobiet, juniorek i kade-
tek. Mimo bardzo dużego obciążenia sportem (16 go-
dzin w tygodniu zajęć siatkarskich), uzyskują wysokie 
wyniki na egzaminie maturalnym.

Łączna kwota dofinansowania zajęć sportowych 
w latach 2015-2018 – 1.240.139 zł
1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Węgrowie 

– 108 920 zł
2. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

w Węgrowie – 32 000 zł
3. Realizacja projektu Siatkarski Ośrodek Szkolny 

– 867 314 zł
4. Stypendia sportowe i nagrody dla zawodników za 

osiągnięte wyniki sportowe – 97.450 zł
5. Realizacja programu rozwoju piłki siatkowej dziew-

cząt w gimnazjach – 134.455 zł
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MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORKU  

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Budowa oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych to inwestycja o wartości 

135216,29 zł.  Realizacja  tej inwestycji pozwoliła z jednej strony na zmniejszenie 
kosztów placówki, a także sanowi doskonałą okazję do edukacji ekologicznej. 
Chłopcy uczą się dbać o czystość środowiska naturalnego. 

WIATA EDUKACYJNA
W ramach programu „Bezpieczna szkoła pozyskano środki na budowę altany 

edukacyjnej. Wartość inwestycji to 7000 zł. To miejsce, które w okresie wiosen-
no-jesiennym służy nie tylko odpoczynkowi, ale także stanowi miejsce edukacji. 

ŚCIEŻKA EDUKACYJNO-EKOLOGICZNA
Kolejną inwestycją realizowaną przy współudziale środków z WFOŚiGW w wyso-

kości 90000 zł. została wykonana ścieżka edukacyjno-ekologiczna. W ramach tej in-
westycji dokonano ponad 860 nasadzeń na terenie placówki, podzielonych tematycz-
nie i opisanych na tablicach edukacyjnych. Wiata edukacyjna o wielkości powierzchni 
blisko 120 m2 to miejsce spotkań całej społeczności ośrodka, a także imprez środo-
wiskowych z udziałem mieszkańców Jaworka i gminy. 

Kolejne zadanie ekologiczne to postawienie dwóch uli, które oprócz wartości edu-
kacyjnych pozwolą w przyszłości na pozyskanie miodu do celów spożywczych w pla-
cówce. Wartość inwestycji – 2500 zł. 
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STYPENDIA WYPŁACANE PRZEZ POWIAT WĘGROWSKI DLA UCZNIÓW

Zgodnie z uchwałą Nr X/104/2015 Rady Po-
wiatu Węgrowskiego z dnia 14 października 2015 
roku w sprawie przyjęcia programu wyrównywa-
nia szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży będących ucznia-
mi szkół prowadzonych przez Powiat Węgrowski 
- został określony program wyrównywania szans 
edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnio-

nych dzieci i młodzieży będących uczniami szkół 
prowadzonych przez Powiat Węgrowski. Program 
ten ustalił cztery kategorie stypendium motywa-
cyjnego Starosty Węgrowskiego: 
• za wybitne wyniki w nauce, 
• za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne 

lub sportowe,
• za bardzo dobre wyniki w nauce,

• wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych.
W trakcie obecnej kadencji uczniom szkół 

i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Węgrowski, przyznano 
Stypendium Starosty Węgrowskiego na łączną 
kwotę 181 115,00 zł, które otrzymało 547 uczniów. 

Budowa oczka wodnego z kaskadą to nie tylko element upiększający, ale także 
element zajęć o charakterze terapeutycznym. Chłopcy mogą siąść przy oczku, 
wyciszyć emocje i wrócić do stabilizacji.

PLAC DO PAINTBALL
Na terenie placówki pobudowano plac do paintball. Teren został wykarczowa-

ny, wyrównany, a zawody sportowe organizowane na placu to wspaniały element 
integracji młodzieży, a także rozwijający ich sprawność fizyczną. Na terenie pobu-
dowano także miniboisko do piłki koszykowej, plażowej piłki siatkowej, postawio-
no zewnętrzny stół do tenisa stołowego.



KULTURA I PROMOCJA
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Kultura to ważny czynnik integrujący i umacniający 
lokalną wspólnotę samorządową. Realizacja działań 
promocyjnych wpływa na postrzeganie powiatu wśród 

jego mieszkańców, na arenie lokalnej, krajowej i mię-
dzynarodowej. Promowanie regionu ma na celu stwo-
rzenie pozytywnego wizerunku powiatu, który będzie 

wspierał jego aktywny rozwój społeczny i gospodarczy. 
Dobry wizerunek wpływa na pozytywnie podczas ubie-
gania się o inwestorów, turystów, środki pomocowe itp.

ORGANIZACJA IMPREZ CYKLICZNYCH

KONGRESY TURYSTYCZNE POWIATU WĘGROW-
SKIEGO

Celem organizowanych kongresów jest jedno-
czenie działań na rzecz rozwoju turystyki w Powie-
cie. Kreowanie marki, promocja zabytków i miejsc 
rekreacyjnych, turystyka kulturowa i historyczna 
– wszystkie te działania bezpośrednio wpływają na 
rozwój powiatu.

PRZEGLĄDY DOROBKU ARTYSTYCZNEGO 
SZKÓŁ PONADGIMNAZ JALNYCH PROWADZO-
NYCH PRZEZ POWIAT WĘGROWSKI

Dwie edycje wydarzenia, którego celem było dba-

łość o kultywowanie tradycji poprzez występy uzdol-
nionej wokalnie, muzycznie,   tanecznie i aktorsko 
młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Węgrowski.

OTWARCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO W POWIECIE 
WĘGROWSKIM

Uroczystość mająca na celu kultywowanie trady-
cji, integrację środowisk lokalnych w Powiecie Wę-
growskim, a także organizację wydarzenia będącego 
atrakcją turystyczną dla gości. Podczas pierwszej 
edycji oddano do użytku przygotowany przez Powiat 
Węgrowski teren przystani kajakowej w Wyszkowie. 

KALENDARZ W YDARZEŃ KULTURALNYCH, 
TURYSTYCZNYCH I SPORTOW YCH NA TERE-
NIE POWIATU WĘGROWSKIEGO – LATA 2017, 
2018

Wydarzenia zostały zebrane od wielu jedno-
stek (urzędów gmin i miast, ośrodków kultury, 
stowarzyszeń itp.) z terenu Powiatu Węgrowskie-
go. Publikacja ma za zadanie pomóc mieszkańcom 
i gościom zaplanować aktywny udział w wy-
darzeniach, dokonać wyboru atrakcji zgodnych 
z zainteresowaniami oraz zachęcić do integrowania 
się z lokalnym środowiskiem.
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UDZIAŁ POWIATU WĘGROWSKIEGO W WYDARZENIACH OGÓLNOPOLSKICH:

X, XI I XII SEJMIK TURYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO

Merytoryczne spotkania poświęcone były za-
gadnieniom związanym z funkcjonowaniem Lo-
kalnych Organizacji Turystycznych, Regionalnych 
Organizacji Turystycznych, Polskiej Organizacji 
Turystycznej, oraz współpracy powyższych orga-
nizacji z samorządami jednostek terytorialnych. 
Głównym założeniem konferencji była dyskusja 
nad rozwojem i popularyzacją turystyki na terenie 
Mazowsza. 

VI, VII I VIII KONGRES PROMOCJI MAZOWSZA
Spotkania umożliwiły poznanie wielu nowator-

skich działań marketingowych i promocyjnych, słu-
żących promocji regionu. Podczas Kongresu szcze-
gólną uwagę poświęcono zagadnieniu budowania 
i utrzymania marki – zarówno lokalnej jak i w ska-
li całego Mazowsza, która ma kluczowe znaczenie 
w skutecznej promocji.

POWIAT WĘGROWSKI BYŁ WSPÓŁORGANIZA-
TOREM XI SEJMIKU TURYSTYCZNEGO MAZOWSZE 
i VIII KONGRESU PROMOCJI, KTÓRE ODBYŁY SIĘ 
W FOLWARKU ŁOCHÓW.

MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE W NADA-
RZYNIE - 14-16 PAŹDZIERNIKA 2016 R. 

Stoisko Powiatu cieszyło się wielkim zaintere-
sowaniem zwiedzających. Dystrybucja materiałów 
promocyjnych, folderów, gadżetów, prezentacja 
filmu promocyjnego o Powiecie zaowocowało do-
tarciem do dużej grupy do potencjalnych turystów 
i inwestorów z kraju i zagranicy. 

PROMOCJA POWIATU W BERLINIE 
Powiat Węgrowski miał możliwość zaprezentowa-

nia swojego potencjału turystycznego, kulturalnego, 
kulinarnego i gospodarczego podczas Dni Polonii. 
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UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI OBCHODÓW 100. LECIA 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Cykl obchodów rozpoczęła uroczysta Sesja Rady 
Powiatu Węgrowskiego. Świętowaliśmy 155. Roczni-
cę wybuchu Powstania Styczniowego, zorganizowa-
no konferencję i odsłonięto w miejscowości Stary 
Dwór kamień-pomnik upamiętniający ks. Stanisła-
wa Brzóskę i innych uczestników walk powstania 
styczniowego , uczniowie szkół prowadzonych przez 
Powiat Węgrowski przygotowali okolicznościowe 
akademie dotyczące tematyki niepodległościowej 
i ojców niepodległości. 

PODEJMOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI POWIATU

KONKURS NA PRODUKT TURYSTYCZNY POWIATU 
WĘGROWSKIEGO 

Celem konkursu było wyłonienie najbardziej 
atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla tury-
stów produktów turystycznych oraz ich popularyza-
cja, a także wpieranie inicjatyw promujących Powiat 
Węgrowski. 

WYSTĘP ZESPOŁU LUDOWEGO PIEŚNI I TAŃCA „MA-
ZOWSZE”

W dniu 24 czerwca 2018 r. na Rynku Mariackim 
w Węgrowie wystąpił Państwowy Zespół Ludowy 
Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego „Mazow-
sze”. Koncert pn. „Kalejdoskop barw Polski” został 
zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Wę-
growie i Urząd Marszałkowski Województwa Mazo-
wieckiego. 
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D I E C E Z JA L N O - P OW I AT OWO
-GMINNE DOŻYNKI W SADOW-
NEM – WRZESIEŃ 2018

Na wspólne świętowanie 
dziękczynienia za plony na do-
żynki diecezjalne przybyło około 
80 delegacji z przygotowanymi 
wieńcami dożynkowymi, które 
barwnym korowodem przeszły 
przed przygotowanym na placu 
targowym za kościołem ołtarzem 
polowym. Podczas części bie-
siadnej dożynek wszyscy mogli 
skosztować potraw regionalnych 
przygotowanych przez sołectwa 
gminy Sadowne.

SPOTKANIA DOTYCZĄCE PRO-
MOCJI LOKALNYCH PRODUK-
TÓW KULINARNYCH

Celem spotkań było ułatwie-
nie wzajemnych kontaktów, któ-
rych wynikiem będą wspólne 
działania promujące Powiat Wę-
growski poprzez kulinaria. 

PODEJMOWANIE ZADAŃ NA 
RZECZ ZAGOSPODAROWANIE 
DOLINY LIWCA 

Wśród wniosków znalazły się 
postulaty zorganizowania lek-
kiej infrastruktury turystycznej 
wzdłuż rzeki Liwiec i stworzenie 
miejsc rekreacji i wypoczynku dla 
mieszkańców i turystów (ławki, 
zadaszenia, kosze na śmieci, toa-
lety, kempingi). 

ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Spotkania miały na celu przybliżenie dzieciom 

mi.in. czym zajmują się urzędnicy starostwa, jakie 
sprawy można załatwić w urzędzie, dlaczego trze-
ba w urzędzie zgłosić np. budowę domu. Odwie-
dzili nas uczestnicy półkolonii letnich, zimowych, 
dzieci ze świetlicy społecznej, świetlicy Caritas czy 
przedszkolaki.



39

WYRÓŻNIENIA, NAGRODY NOWE PUBLIKACJE PROMOCYJNE, GAZETY, FOLDERY, ALBUMY, MAPY

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZO-
WIECKIEGO

W 2015 i 2018 na wniosek Starosty Węgrowskie-
go przyznano Nagrody Marszałka Województwa 
Mazowieckiego dla Pani Jadwigi Kresy, która zo-
stała laureatką XVI Edycji Konkursu i Zespołu „Sa-
dzewiczowa” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Łochowie – laureatów XIX Edycja Konkursu .

MEDAL JANA DOBROGOSTA KRASIŃSKIEGO 
Medal przyznawany jest 

przez Stowarzyszenie 
Klasztor Węgrów – Cen-
trum Wspierania Kultur 
dla osób i instytucji 
zasłużonych w dzie-
dzinie zachowania 
i troski o dziedzictwo 
kulturowe, kultury, 
edukacji, działalności 
społecznej, działalno-
ści charytatywnej, dzia-
łalności gospodarczej.

t

Wydane publikacje promocyjne w postaci ulotek, 
folderów, map czy albumów, zawierające uaktu-
alnione informacje na temat turystyki w Powiecie 
Węgrowskim, promują Powiat Węgrowski podczas 
udziału jego przedstawicieli w konferencjach, sej-
mikach, wyjazdach zagranicznych, dożynkach czy 
festynach. 

„WĘGROWSKIE BĄDŹMY RAZEM” 
Miesięcznik wydawany jest od marca 2016 r. Bez-

płatna publikacja skierowana do   mieszkańców Po-
wiatu Węgrowskiego przybliża czytelnikom wszel-
kie działania podejmowane przez lokalne instytucje 
a także relacjonuje wydarzenia odbywające się na 
terenie Powiatu.

FILMY O POWIECIE
Realizacja trzech filmów promocyjnych o Po-

wiecie Węgrowskim. Rok 2015 – Powiat Węgrowski 
z wyszczególnieniem gmin, rok 2017 – Powiat Wę-
growski – kultura i turystyka, rok 2018 – Dolina 
Liwca. 
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DOFINANSOWANIE WYDARZEŃ CYKLICZNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Powiat Węgrowski rokrocznie dofinansowuje 
organizację cyklicznych imprez kulturalnych, festy-
nów, itp. organizowanych przez lokalne samorządy, 

stowarzyszenia, instytucje. Należą do nich m.in. Dni 
Węgrowa, Dni Łochowa, Festyn Rodzin Zastępczych, 
Uczta Pierogowa w Miedznie,  Dożynki gminne, Tur-

niej Smaków, Turniej Rycerski na Zamku w Liwie, Ma-
zowieckie Święto Chleba i Sera, Festyn Otwórz Oczy, 
Masz Nodic Walking.

Powiat udziela również wsparcia organi-
zacjom pozarządowymi w ramach Programu 

współpracy. Łączna kwota przekazanych dotacji 
na ten cel wyniosła 936.705 zł. Środki przezna-

czono na następujące obszary działania:

Organizacje pozarządowe wspierane są również 
doraźnie w ramach możliwości budżetowych Po-
wiatu Węgrowskiego ze środków na promocję – w 

wymiarze finansowym. Były to głównie zakupy na-
gród, pucharów, materiałów promocyjnych, trans-
port. Wsparcie doraźne na zadania z zakresu kultury, 

oświaty, wychowania, sportu, promocji i turystyki 
wyniosło łącznie 248 447 zł.

L.p. Obszar wsparcia Kwota (zł)

1. ochrona i promocja zdrowia 6 065

2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie 70 855

3. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 100 211

4. upowszechnianie kultury fi zycznej i sportu 392 421

5. krajoznawstwo i turystyka 161 505

6. nieodpłatna pomoc państwa oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa 181 398



ZABYTKI
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W 2014 r. przyjęto zasady udzielania dotacji ce-
lowych na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków znajdujących się na obszarze po-

wiatu węgrowskiego. W ramach realizacji uchwały 
udzielono następujących dotacji celowych.

Łączna kwota przekazanych dotacji w latach 2015-2018 – 711.000 zł

ROK Podmiot dotowany Przedmiot umowy Wysokość dotacji

2015 Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej Odrestaurowanie Pomnika nagrobnego Stanisława Smorągiewicza - 
znajdujący się na katolickim cmentarzu parafi alnym w Węgrowie

8.000 zł

2015 Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Międzyleś Odrestaurowanie Kapliczki przydrożna – znajdująca się w miejscowości 
Międzyleś, Gm. Miedzna

8.000 zł

2015 Parafi a Rzymskokatolicka p.w. M.B. Królowej Korony Polskiej w 
Kopciach

Organy – znajdujące się w kościele w Kopciach, Gm. Grębków 20.000 zł

2015 Parafi a Rzymskokatolicka p.w. św. Piotra z Alkantary i św. Anto-
niego z Padwy

Elewacja kościoła św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w 
Węgrowie

100.000 zł

2016 Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej Odrestaurowanie Nagrobka Jana Zajączkowskiego znajdującego się na 
cmentarzu parafi alnym w Węgrowie

8.000 zł

2016 Parafi a Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w 
Wyszkowie

Wymiana stolarki okiennej w kościele parafi alnym w Wyszkowie 20.000 zł

2016 Parafi a Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Węgrowie

Wykonanie izolacji poziomej i remontu muru wokół kościoła wraz z 
bramami i dzwonnicami na terenie zespołu sakralnego kościoła pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgrowie

100.000 zł

2016 Parafi a Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Gręb-
kowie

Remont posadzki oraz krypty w prezbiterium i kaplicach bocznych w 
kościele parafi alnym p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie

100.000 zł

2017 Parafi a Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie Odrestaurowanie fresku „Wniebowzięcie NMP”, autorstwa Michała Anio-
ła Palloniego w Bazylice Mniejszej w Węgrowie

100.000 zł

2017 Parafi a Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Korytnicy Przywrócenie historycznego zwieńczenia wieży przykościelnej oraz 
montażem zegara na jej płn. Wsch. Elewacji w kościele p.w. Św. Waw-
rzyńca w Korytnicy

80.000 zł

2017 Parafi a Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława B.M. w Stoczku Renowacja wnętrza zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Stanisława 
B.M. w Stoczku

30.000 zł

2017 Parafi a Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w 
Wyszkowie

Wymiana stolarki okiennej w kościele parafi alnym w Wyszkowie 25.000 zł

2017 Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej Odrestaurowanie zabytkowych nagrobków:
- Władysława Chorina
- Franciszka Hipolita Lesieckiego, znajdujących się na cmentarzu komu-
nalnym w Węgrowie

7.000 zł

2018 Parafi a Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie Konserwacja 18 obrazów znajdujących się w Bazylice Mniejszej w 
Węgrowie

100.000 zł

2018 Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej Konserwacja nagrobka Konstancji Czerskiej znajdującym się na cmenta-
rzu parafi alnym w Węgrowie

5.000 zł
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Pomnik nagrobny Stanisława Smorągiewi-
cza na katolickim cmentarzu parafialnym 
w Węgrowie (2015 r.)

Organy w kościele w Kopciach, 
Gm. Grębków (2015 r.)

Wymiana stolarki okiennej w kościele parafialnym w Wyszkowie (2016 r.) Nagrobek Jana Zajączkowskiego na cmentarzu 
parafialnym w Węgrowie (2016 r.)

Elewacja kościoła św. Piotra z Alkantary i św. 
Antoniego z Padwy w Węgrowie (2015 r.)

Kapliczka przydrożna w miejscowości Mię-
dzyleś, Gm. Miedzna (2015 r.)
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Wykonanie izolacji poziomej i remontu muru wokół kościoła wraz z bramami i dzwon-
nicami na terenie zespołu sakralnego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Węgrowie ( 2016 r.)

Wymiana stolarki okiennej w kościele 
parafialnym w Wyszkowie (2017 r.)

Konserwacja 18 obrazów znajdujących 
się w Bazylice Mniejszej w Węgrowie 
(2018 r.)

Odrestaurowanie fresku „Wniebo-
wzięcie NMP”, autorstwa Micha-
ła Anioła Palloniego w Bazylice 
Mniejszej w Węgrowie (2017 r.)

Odrestaurowanie zabytkowych nagrobków:
- Władysława Chorina
- Franciszka Hipolita Lesieckiego na cmentarzu komunalnym 
   w Węgrowie (2017 r.)

Remont posadzki oraz krypty w prezbiterium i kaplicach bocznych w kościele parafial-
nym p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie (2016 r.)



OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO
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OCHRONA ZDROWIA  
W kwietniu 2017r. został oddany do użytku nowy 

blok operacyjny przy Samodzielny Publicznym Za-
kładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie. Koszty bu-
dowy i wyposażenia bloku operacyjnego wyniósł 
łącznie 12 040 188,87 zł. Środki w wysokości 2,4 mln 
zostały przekazane z budżetu Powiatu Węgrowskie-
go. Ponadto szpital otrzymał środki z budżetu Unii 
Europejskiej – 201 787,20 zł, pozostałe wydatki zo-
stały pokryte ze środków własnych SP ZOZ.
1. STAN SUROWY - 2 851 432,43 zł
2. INSTALACJE - 5 172 113,02 zł, w tym:

• elektryczne (sieć informatyczna, BMS) - 1 805 
841,48 

• sanitarne i i klimatyzacyjne - 2 483 454,76
• wentylacji i mechanicznej - 371 613,20
• gazów medycznych - 511 203,58 
3. ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE 

- 1 905 132,70
4. ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA 

BLOKU - 869 578,20
• 2 stoły operacyjne - 179 062,60
• kolumny anestezjologiczne z lampą dwuczaszową 

Led - 252 234,00
• aparat do znieczulenia - 199 800,00
• zestaw do trudnych intubacji - 97 752,81
• 2 kardiomonitory modułowe - 33 012,00 
• 2 pompy strzykawkowe - 6 264,00
• urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji - 27 660,87 
• łóżka szpitalne - 22 140,00 
• wózek do przewożenia chorych - 3 677,00 
• negatoskop - 26 772,12 
• meble- wyposażenie pokoi -15 202,80 
• konsola pielęgniarska - 6 000,00
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
W latach 2015-2018 dokonano wydatków inwe-

stycyjnych dotyczących bezpieczeństwa publiczne-
go na terenie powiatu węgrowskiego w podziale na 
źródła finansowania:
• Środki powiatu węgrowskiego 909 065,27 zł
• Środki z umorzenia pożyczki w Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej – 78 102 zł

• Środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej – 25 000 zł

W roku 2015 na bezpieczeństwo publiczne wy-
datkowano kwotę 217 748,44 zł
1. Utwardzenie placu przy Komendzie Powiatowej 

Policji w Węgrowie – 30 000 zł
2. Zakup dwóch samochodów służbowych dla Ko-

mendy Powiatowej Policji w Węgrowie wraz z wy-
posażeniem – 57 750,05 zł

3. Wykonanie dokumentacji zamiennej do obiektu 
bazy dla Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśni-
czego ochrony ludności i współpracy z państwami 
w strefie transgranicznej – 59 999,40 zł

4. Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka 
dla KPPSP w Węgrowie – 20 000 zł

5. Zakup ubrań specjalistycznych typu NOMEX dla 
KPPSP w Węgrowie – 39 998,99 zł

6. Zakup środka gaśniczego dla KPPSP w Węgrowie 
– 10 000 zł

W roku 2016 na bezpieczeństwo publiczne wy-
datkowano kwotę 136 316,83 zł
1. Zakup radiowozów dla KPP w Węgrowie 

– 84 342,33 zł
2. Zakup zestawu pompowego wraz z przyczepką dla 

KPPSP w Węgrowie – 51 974,50 zł

3. Odtworzenie infrastruktury i sprzętu przez jed-
nostki PSP – 6 000 zł

W roku 2017 na bezpieczeństwo publiczne wy-
datkowano kwotę 80 000,00 zł
1. Modernizacja piwnic w budynku Komendy Powia-

towej Policji w Węgrowie - 50.000 zł

2. Poprawa łączności radiowej na terenie powiatu 
węgrowskiego – 30 000

W roku 2018 na bezpieczeństwo publiczne wy-
datkowano kwotę 578 102,00 zł
1. Zakup specjalistycznych aparatów powietrznych 

dla potrzeb KPPSP w Węgrowie– 78 102 zł
2. Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Sta-
ży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej 
w Węgrowie – 500 000 zł



POMOC SPOŁECZNA
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NOWE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE „IGNAŚ” I „HELENKA”
Na inwestycje w zakresie pomocy społecznej powiat wydał w latach 2015-2018 kwotę 3 304 512,22 zł. Najwyższe środki zaangażowano w budowę dwóch nowych 

placówek opiekuńczo-wychowawczych „IGNAŚ” i „HELENKA” w Kaliskach.

Powiat Węgrowski na początku lipca 2018 r. przeka-
zał do użytku nowy kampus Domu dla Dzieci w miej-
scowości Kaliska, gmina Łochów. Realizację przez Po-
wiat Węgrowski tego zadania wynikła z ustawy z dnia 
9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej, mającej na celu budowę dwóch domów dla 
dzieci, w których zamieszka po 14 dzieci. Dzięki sprze-
daży Pałacu Paderewskich w Kaliskach-Julinie Urzędowi 
Marszałkowskiemu możliwe było wybudowanie domów, 
zagospodarowanie ich i urządzenie terenu. Dzieci za-
mieszkały w pokojach z łazienkami. W każdym z domów 
znajduje się nowocześnie wyposażona kuchnia, jadalnia 
i salon. Domy są bardzo ładnie urządzone. Realizacji tej 
inwestycji trwała od maja 2017 r. do kwietnia 2018 r. 
Całkowity koszt budowy i wyposażenia wyniósł ponad 
3 mln. 100 tys. zł. Powiat Węgrowski zatroszczył się 
o komfortowe warunki życia dzieci w wybudowanych 
domach, wykorzystując pieniądze ze sprzedaży Pałacu 
Paderewskich, w którym do tej pory mieścił się Dom 
Dziecka „Julin”. Nowocześnie i komfortowo urządzone 
kampusy stanowią alternatywę dla tradycyjnych do-
mów dziecka. Są sposobem na to, by dzieci mogły zoba-
czyć, na czym polega życie w rodzinie. Nowi mieszkańcy 
wspólnie z wychowawcą rozdzielą obowiązki, będą dbać 
o wspólne dobro i nawiązywać bliskie relacje.

BUDOWA KAMPUSU DOMU DZIECKA WRAZ Z ZA-
GOSPODAROWANIEM TERENU"

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
W MIEDZNIE

POMOC MATERIALNA PRZYZNAWANA STUDENTOM 
UCZELNI MEDYCZNYCH O KIERUNKU LEKARSKIM

Powiat Węgrowski w marcu 2017 roku przekazał dla 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie 
pojazd do przewozu osób z niepełnosprawnością, 
zakupiony przy dofinansowaniu ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Całkowity koszt zakupu pojazdu wynosił 
300 058,50 zł, z czego środki z budżetu Powiatu Wę-
growskiego – 92 458,50 zł oraz środki PFRON – 207 
600,00 zł. Przekazany pojazd to Mercedes Sprinter 
519 CDI posiadających 21 miejsc przewozowych.
Ponadto w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Miedznie przeznaczono środki na:
• dokumentację projektową renowacji zabytkowego 

ogrodzenia – 5 904 zł
• standaryzację Środowiskowego Domu Samopomo-

cy w Miedznie – 22 000 zł

W latach 2015-2016 Zarząd Powiatu Węgrowskie-
go kontynuował przyznawanie pomocy material-
nej studentom uczelni medycznych o kierunku le-
karskim. Pomoc w wysokości 1.000 zł miesięcznie 
przyznawana była na okres 9 miesięcy, tj. od paź-
dziernika danego roku kalendarzowego do czerwca 
następnego roku kalendarzowego. Studenci otrzy-
mali ww. pomoc w zamian za zobowiązanie do pod-
jęcia zatrudnienia (po ukończeniu studiów, odbytym 
stażu i zdaniu egzaminu lekarskiego) jako lekarz. 
Okres zatrudnienia nie może być krótszy od okresu 
pobierania przez studenta pomocy materialnej.
W roku 2015 pomoc przyznano dwóm osobom na 
rok akademicki 2015/2016 a w roku 2016 – jed-
nej osobie na rok akademicki 2016/2017. Łącznie 
wsparcie finansowe od powiatu w tym zakresie 
otrzymało troje studentów. Jedna osoba po zakoń-
czeniu studiów i odbyciu stażu podjęła zatrudnienie 
w SP ZOZ w Węgrowie, dwie osoby aktualnie od-
bywają staże, a po ich zakończeniu są zobowiązane 
zgłosić się do SP ZOZ w Węgrowie w celu podjęcia 
zatrudnienia.
W związku z niewielkim zainteresowaniem ze 
strony studentów uczelni o kierunku lekarskim, 
Zarząd Powiatu w 2017 r. postanowił zrezygnować 
z przyznawania pomocy materialnej tym studentom. 
W zamian Rada Powiatu podjęła chwałę w sprawie 
udzielania pomocy materialnej studentom studiów 
pielęgniarskich i położniczych.



RYNEK PRACY
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RYNEK PRACY W LATACH 2015-2018

Liczba bezrobotnych w latach 2015 -2018.

Środki na aktywizację dla osób bezrobotnych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia

2015 2894 11,5%

2016 2498 9,8%

2017 1824 7,2%

VIII 2018 1657 6,4%

Okres Fundusz Pracy w tym EFS Liczba zaktywizowanych

2015 8 051 342,42 2 233 059,69 928

2016 8 310 246,22 2 747 183,63 878

2017 8 512 859,94 2 799 822,16 790

VIII 2018 5 154 890,28 2 596 178,42 461

RAZEM 30 029 338,86 10 376 243.90 3 057

Na przestrzeni lat 2015-2018 zauważalne jest 
sukcesywny spadek liczby bezrobotnych. Na koniec 
2015 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie wyniosła 
2 894 osoby, a stopa bezrobocia osiągnęła poziom 
11,5% . W porównaniu do stanu z końca sierpnia 

2018 r. nastąpił spadek liczby bezrobotnych o 1 237 
osób, a stopa bezrobocia spadła do 6,4%.

Wybrane formy aktywizacji zawodowej



Starostwo Powiatowe w Węgrowie
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