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I. Wprowadzenie 

Raport o stanie powiatu węgrowskiego za okres 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. jest dokumentem 
opracowanym zgodnie z założeniami określonymi w art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511). Raport obejmuje podsumowanie działalności 
zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii, uchwał 
rady powiatu.  

Działając na podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić w drodze uchwały 
szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2018 r. Rada Powiatu 
Węgrowskiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym raport został 
przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. 

 

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu 

 

1. Dane geograficzne i demograficzne 

Siedzibą powiatu węgrowskiego jest miasto Węgrów. Powiat węgrowski leży na wschodzie 
województwa mazowieckiego, granicząc od zachodu z powiatami: mińskim, wołomińskim  
i wyszkowskim, od północy z ostrowskim, od wschodu z sokołowskim, zaś od południa z ziemskim 
siedleckim. 

W skład powiatu węgrowskiego wchodzi 9 jednostek samorządowych – miasto Węgrów, gmina 
miejsko – wiejska Łochów oraz 7 gmin wiejskich: Grębków, Korytnica, Liw, Miedzna, Sadowne, Stoczek 
i Wierzbno. W 2018 r. podział administracyjny i granice powiatu nie zmieniły się.  

Powierzchnia powiatu węgrowskiego wynosi 1221 km2, .  
 
Liczba mieszkańców: 
Tabela 1 Liczba mieszkańców 

 Stan na 31.12.2018 r. Stan na 31.12.2017 r. 

Powiat węgrowski 
ogółem 

66 496 66 866 

Gmina Grębków  4 489 4 507 

Gmina Korytnica  6 274 6 328 

Gmina Liw  7457 7 510 

Miasto i Gmina 
Łochów  

17 801 17 864 

Gmina Miedzna  3 975 3 992 

Gmina Sadowne  5 949 5 967 

Gmina Stoczek  4 964 5 004 

Gmina Węgrów  12 804 12 873 

Gmina Wierzbno  2 783 2 821 
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Dane Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach (na podstawie kwartalnych meldunków  
o stanie rejestru wyborców składanych przez wójtów i burmistrzów z terenu powiatu). 
 Porównanie danych z lat 2017 i 2018 pokazuje, że liczba mieszkańców tak powiatu węgrowskiego 
ogółem, jak i poszczególnych gmin uległa zmniejszeniu. 
 
 

2. Organy powiatu 

 
Rada Powiatu Węgrowskiego: 
Rok 2018 był ostatnim rokiem w pracy Rady Powiatu Węgrowskiego w kadencji 2014 – 2018  
(V kadencja) a zarazem początkiem pracy Rady w kadencji 2018 – 2023 (VI kadencja). 
W okresie od 1.01.2018 r. do 16.11.2018 r. Rada Powiatu Węgrowskiego pracowała w składzie:  
Zygmunt Orłowski - Przewodniczący Rady Powiatu 
Paweł Marchela –Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Lidia Siuchta - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Ewa Besztak 
Mariola Chmielewska 
Krzysztof Fedorczyk 
Paweł Gelbrecht 
Maciej Górski 
Piotr Kania 
Tadeusz Kot 
Andrzej Kruszewski 
Artur Lis 
Marek Matusik 
Włodzimierz Miszczak 
Anna Mytkowska 
Krzysztof Onaszkiewicz 
Marek Renik 
Paweł Stelmach. 
 
W okresie od 16.11.2018 r. (I sesja) do 31.12.2018 r. Rada Powiatu Węgrowskiego pracowała  
w składzie:  
Leszek Redosz - Przewodniczący Rady 
Brygida Górniaczyk - Wiceprzewodniczący Rady 
Krzysztof Stanisław Onaszkiewicz - Wiceprzewodniczący Rady 
Ewa Grażyna Besztak 
Krzysztof Fedorczyk 
Paweł Gelbrecht 
Jarosław Grenda 
Łukasz Komorowski 
Tadeusz Kot 
Andrzej Kruszewski 
Artur Lis 
Włodzimierz Miszczak 
Anna Grażyna Mytkowska 
Marek Renik 
Lidia Siuchta 
Paweł Stelmach 
Adam Strąk 
Halina Ulińska  
Małgorzata Zyśk. 
 
 
Zgodnie ze Statutem Powiatu Węgrowskiego przyjętym Uchwałą Nr VI/74/2011  z dnia 28 kwietnia 2011 
r.  w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Węgrowskiego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2016 
r. poz. 10897 i z 2018 r. poz.10050 ze zm.) w V kadencji Rady Powiatu pracowały następujące Komisje: 
 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych 

https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/leszek.redosz.306/
https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/brygida.gorniaczyk.307/
https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/krzysztof-stanislaw.onaszkiewicz.147/
https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/ewa-grazyna.besztak.103/
https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/krzysztof.fedorczyk.117/
https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/pawel.gelbrecht.276/
https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/jaroslaw.grenda.308/
https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/lukasz.komorowski.309/
https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/tadeusz.kot.243/
https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/andrzej.kruszewski.131/
https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/artur.lis.244/
https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/wlodzimierz.miszczak.273/
https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/anna-grazyna.mytkowska.141/
https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/marek.renik.156/
https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/lidia.siuchta.247/
https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/pawel.stelmach.248/
https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/adam.strak.310/
https://bip.powiatwegrowski.pl/rada/sklad/malgorzata.zysk.311/
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Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Komisja Budżetu i Finansów 
Komisja Rewizyjna. 
 
 
 
12 grudnia 2018 r. (w kadencji 2018 – 2023) powołane zostały Komisje: 
Komisja Budżetu i Finansów 
Komisja Rewizyjna 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 
Pozostałe komisje zostały powołane 21 marca 2019 r. 
 

Rada Powiatu V kadencji  w okresie od 1 stycznia 2018 r. do końca kadencji , tj. do16 listopada 
2018 r. odbyła 10 sesji ( ostatnia sesja  -17 października 2018 r.), na których podjęła 66 uchwał, z czego 
zrealizowano 55, 1 uchwała zrealizowana w części,  9 jest w trakcie realizacji,  1 nie została 
zrealizowana. 

Rada Powiatu VI kadencji w okresie od 21 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. obradowała na 4 
sesjach. W tym czasie podjęła 27 uchwał, z czego zrealizowano 23,  a 4 jest w trakcie realizacji. 

Z 32 uchwał podjętych przed 1 stycznia 2018 r., które swoim zakresem obejmowały rok 2018 
zrealizowano 11, 1 uchwała nie została zrealizowana, wykonanie 1 zostało wstrzymane zaś 18 uchwał 
jest w trakcie realizacji. 

Szczegółowa informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Węgrowskiego podjętych w roku 2018  
i przed 1 stycznia 2018 r., które swoim zakresem obejmowały rok 2018 przedstawiona jest w punktach: 
V i VI Raportu. 

 
Zarząd Powiatu 
Rok 2018 był ostatnim rokiem w pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego w kadencji 2014 – 2018  
a zarazem początkiem pracy Zarządu w kadencji 2018 – 2023. 
 
W okresie od 1.01.2018 r. do 21.11.2018 r. Zarząd Powiatu pracował w składzie:  
Starosta – p. Krzysztof Fedorczyk, Wicestarosta – p. Halina Ulińska, Członkowie Zarządu – p. Andrzej 
Kruszewski, p. Włodzimierz Miszczak i p. Paweł Stelmach. 
 
W tym czasie Zarząd odbył 39 posiedzeń, na których podjął 121 uchwał, z czego najwięcej, bo 47 
dotyczyło budżetu, tzn. wykonywania budżetu na rok 2018; zmiany układu wykonawczego budżetu 
powiatu na 2018 r.; zmian w budżecie powiatu; zaciągnięcia kredytów długoterminowych  
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu; zasad prowadzenia „cząstkowych” ewidencji obrotu dla celów podatku od towarów  
i usług oraz sporządzenia deklaracji cząstkowych VAT-7 przez jednostki budżetowe Powiatu 
Węgrowskiego; sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2017 oraz sprawozdania 
rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Węgrowie za rok 2017; wykonania budżetu 
Powiatu Węgrowskiego za I półrocze 2018 r., oraz  realizacji przedsięwzięć,  których mowa w art. 226 
ust. 3 Ustawy o finansach publicznych o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym  
o przebiegu realizacji przedsięwzięć,  których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych  
a także wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2018 r.; projektu uchwały budżetowej na 2019 r. 
19 uchwał podjęto w ramach realizacji współpracy powiatu węgrowskiego z organizacjami 
pozarządowymi, tzn.: ogłaszanie otwartych konkursów ofertowych, powoływanie komisji konkursowych, 
rozstrzyganie ww. konkursów, unieważnianie konkursów w przypadkach, gdy nie wpłynęła żadna oferta, 
udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowym w trybie pozakonkursowym. 
Ponadto na mocy 11 uchwał Zarząd przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych 
powiatu węgrowskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;  
udzielał upoważnień, pełnomocnictw do: zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu; 
reprezentowania Powiatu Węgrowskiego i składania oświadczeń woli oraz wiedzy w programie 
Erasmus+; składania oświadczeń woli w zakresie składania wniosku do projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 działanie 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach 
zawodowych); pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz składania oświadczeń woli w imieniu 
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Powiatu Węgrowskiego w związku z realizacją zadania pn. „Zakup specjalistycznych aparatów 
powietrznych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”. 
Inne uchwały dotyczyły: 7 - procedury wyłaniania dyrektorów szkół i placówek; 6 - przekazania na rzecz 
jednostek organizacyjnych nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji; 5 – 
zatwierdzania lub zmian dokumentów regulujących funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, tzn. 
Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie na 2018 r., Regulaminów 
Organizacyjnych Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie oraz Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych „Ignaś” i „Helenka”  4 - dodatków motywacyjnych i funkcyjnych 
dyrektorom szkół i placówek oświatowych; 4 – wydania opinii w sprawach: projektu Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Grębków do roku 2020, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych położonych 
w miejscowości Stoczek gm. Stoczek, zaliczenia działek do kategorii dróg gminnych położonych w 
miejscowości Łochów gm. Łochów, pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 3609W (Stare Opole – 
objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2) na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Sportowej w Nowym Opolu; 3 - 
udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane; 
 2 - przyznania stypendia sportowych; 2 – Preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Jaworku; 2 - przekazania do stacji demontażu pojazdów samochodu nabytego przez 
Powiat Węgrowski w drodze postanowienia sądu; 2 – dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli; 2 - diagnoz szkół, dla których Powiat Węgrowski stanowi organ prowadzący na potrzeby 
uzyskania wsparcia w ramach RPO WM Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna; 2 – gospodarowania nieruchomościami, tzn. użyczenia na rzecz 
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” z siedzibą w Węgrowie nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Węgrowskiego oraz wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością 
na cele budowlane; 1 – regulaminu konkursu „Strażak Roku Powiatu Węgrowskiego”; 1 - powołania 
Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego; 1 - wyznaczenia jednostki 
organizacyjnej Powiatu Węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia 
publicznego na zakup i dostawę oleju opałowego. 
 
W okresie od 21.11.2018 r. do 31.12.2018 r. Zarząd pracował w składzie: 
Starosta – p. Ewa Besztak, Wicestarosta – p. Marek Renik, Członkowie Zarządu – p. Tadeusz Kot,  
p. Artur Lis i p. Włodzimierz Miszczak. 
W tym czasie Zarząd odbył 6 posiedzeń, na których podjął 25 uchwał, z czego najwięcej, bo 6 dotyczyło 
przekazania na rzecz jednostek organizacyjnych nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację 
inwestycji. 
Ponadto na mocy 5 uchwał Zarząd dokonał zmian w budżecie powiatu na 2018 r. a na mocy 4 udzielił 
upoważnień i pełnomocnictw: członkom Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w imieniu 
Powiatu, szczególnego Staroście Węgrowskiemu, Dyrektorowi ZDP w Węgrowie pełnomocnictwa 
szczególnego oraz do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych. 
Pozostałe uchwały dotyczyły: 2 – gospodarowania nieruchomościami, tzn. wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy najmu nieruchomości Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Węgrowie 
oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu przeznaczonego do wynajmu; 2 
- przekazania do stacji demontażu pojazdów samochodów nabytych przez Powiat Węgrowski w drodze 
postanowienia sądu; 1 – podziału obowiązków w Zarządzie Powiatu Węgrowskiego,1 – rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofertowego dla organizacji pozarządowych; 1 – przyznania nagród za osiągnięcia 
sportowe i trenerskie; 1 – Preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku; 1 
– powierzenia stanowiska Dyrektora ZDP w Węgrowie i 1 – ustalenia dodatków motywacyjnych 
dyrektorom szkół i placówek oświatowych. 
Zarząd Powiatu Węgrowskiego w trakcie swojej pracy podejmował decyzje głównie w formie uchwał, 
ale istotną częścią jego działalności były decyzje innego rodzaju. I tak Zarząd Powiatu Węgrowskiego 
analizował i zatwierdzał materiały na sesje Rady Powiatu Węgrowskiego, podejmował decyzje m.in. 
dotyczące zatwierdzania umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu 
węgrowskiego oraz z wykonawcami dotyczące wspófinansowania i realizacji różnego rodzaju inwestycji 
a także bieżącego utrzymania dróg powiatowych, zatwierdzał porozumienia dotyczące pobytu dzieci w 
placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w pieczy zastępczej, udzielał patronatu honorowego, 
wsparcia finansowego i organizacyjnego przedsięwzięciom sportowym, kulturalnym itp., które 
przyczyniały się m.in. do promocji powiatu, przyznawał stypendia za wyniki w nauce, wyrażał zgodę  
na przyznanie nauczania indywidualnego uczniom, którzy z różnych powodów nie mogli uczęszczać do 
szkół a także na organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla wymagających tego 
najmłodszych dzieci. 

Zarządu Powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego i jednostek 
organizacyjnych. Starostwo  funkcjonuje na podstawie  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
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Powiatowego w Węgrowie ustalonego uchwałą Nr 255/92/2016 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 
28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Węgrowie, ze zmianami ustalonymi Uchwałami: Nr 327/117/2017 z 12 lipca 2017 r. i Nr 482/168/2018 
z dnia 20 września 2018 r. 

  
 

W skład struktury organizacyjnej Starostwa w 2018 roku wchodziły następujące wydziały  
i stanowiska pracy : 

1) Wydział Administracyjno-Społeczny; 
2) Wydział Finansowy; 
3) Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki; 
4) Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; 
5) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami; 
6) Wydział Komunikacji i Transportu  z Referatem Komunikacji w Łochowie; 
7) Wydział Rozwoju i Budownictwa; 
8) Wydział Zarządzania Kryzysowego; 
9) Biuro Promocji Powiatu; 
10) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego; 
11) Radca Prawny; 
12) Powiatowy Rzecznik Konsumentów; 
13) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych. 
14) Stanowisko ds. zamówień publicznych. 

 
Zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2018 roku wynosiło 83 osoby, w tym: 
-  na stanowiskach kierowniczych urzędniczych – 17 osób, 
- na stanowiskach urzędniczych  – 51 osób, 
- na stanowiskach pomocniczych i obsługi (w tym pracownicy z dofinansowaniem PUP) -15.  
 
Jednostki organizacyjne:  
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie – Dyrektor Małgorzata Janiuk 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku – Dyrektor Mariusz Dobijański 
do 30.06.2018 r. Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach – Dyrektor Agata Kuczyńska 
od 1.07.2018 r. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ignaś" z siedzibą w Kaliskach, Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza "Helenka" z siedzibą w Kaliskach – Dyrektor Agata Kuczyńska 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie – Dyrektor Izabela Ratyńska 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie – Dyrektor Jadwiga Snopkiewicz 
Powiatowy Urząd Pracy – Dyrektor Anna Wieczorek 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Dyrektor Artur Skóra 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie – Dyrektor Hanna Kasperowicz 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie – Kierownik Longina Myszkowska 
Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie – Dyrektor Michał Postek, od 28.12.2018 r. Dyrektor Marcin 
Gąsiorek 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie – Dyrektor Jacek Nowotniak 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie – Dyrektor Andrzej Suchenek 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku – Dyrektor Maria Pełka 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem – Dyrektor Sławomir Ryszawa 
 
Służby, inspekcje i straże: 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie – Komendant Jarosław Soszyński 
Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie – Komendant Andrzej Styrczula 
Powiatowa Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Węgrowie - Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Węgrowie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgrowie 
– Janina Puścian - Roszkowska 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego -  
do 20.02.2018 r. Stanisław Mielniczek, od 16.04.2018r. Jolanta Chojęta. 

 

3. Sytuacja finansowa Powiatu Węgrowskiego za rok 2018   

Rok 2018  to wyjątkowo dobry okres dla Powiatu Węgrowskiego.  Dynamika zmian w dochodach od 01 
stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  wyniosła 3,14 % w stosunku do uchwalonego planu na  
1 stycznia 2018 r., umożliwiło to realizację zadań powiatowych w tym inwestycyjnych . Istotnym 

https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/jednostki-organizacyjne-powiatu/i-liceum-ogolnoksztalcace-im-a-mickiewicza-w-wegrowie.107/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/jednostki-organizacyjne-powiatu/mlodziezowy-osrodek-wychowawczy-w-jaworku.112/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/jednostki-organizacyjne-powiatu/dom-dziecka-julin-w-kaliskach.114/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/jednostki-organizacyjne-powiatu/dom-dziecka-julin-w-kaliskach.114/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/jednostki-organizacyjne-powiatu/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-wegrowie.113/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/jednostki-organizacyjne-powiatu/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-wegrowie.103/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/jednostki-organizacyjne-powiatu/powiatowy-urzad-pracy.105/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/jednostki-organizacyjne-powiatu/samodzielny-publiczny-zaklad-opieki-zdrowotnej.101/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/jednostki-organizacyjne-powiatu/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-w-wegrowie.111/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/jednostki-organizacyjne-powiatu/srodowiskowy-dom-samopomocy-w-miedznie.104/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/jednostki-organizacyjne-powiatu/zarzad-drog-powiatowych-w-wegrowie.102/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/jednostki-organizacyjne-powiatu/zespol-szkol-ponadgimnazjalnych-im-jana-kochanowskiego-w-wegrowie.106/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/jednostki-organizacyjne-powiatu/zespol-szkol-ponadgimnazjalnych-w-lochowie.108/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/jednostki-organizacyjne-powiatu/zespol-szkol-ponadgimnazjalnych-w-ostrowku.110/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/jednostki-organizacyjne-powiatu/zespol-szkol-ponadgimnazjalnych-w-sadownem.109/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/sluzby-inspekcje-straze/komenda-powiatowa-panstwowej-strazy-pozarnej-w-wegrowie.116/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/sluzby-inspekcje-straze/komenda-powiatowa-policji-w-wegrowie.118/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/sluzby-inspekcje-straze/powiatowa-panstwowa-stacja-sanitarno-epidemiologiczna-w-wegrowie.117/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/sluzby-inspekcje-straze/powiatowy-inspektorat-nadzoru-budowlanego.115/
https://bip.powiatwegrowski.pl/struktura/sluzby-inspekcje-straze/powiatowy-inspektorat-nadzoru-budowlanego.115/
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elementem stabilizacji finansów powiatu w roku 2018 był  rosnący udział dochodów własnych, jak 
również udział zewnętrznych środków stanowiących istotne źródło finansowania zadań inwestycyjnych. 
W  roku 2018  dochody  Powiatu Węgrowskiego  wyniosły  łącznie 77,4 mln złotych.  Wyraźny wpływ 
na dynamikę dochodów Powiatu Węgrowskiego miały dochody pozyskane ze źródeł zewnętrznych. 
Ponadto w roku 2018 udział w podatkach stanowił 17,31 % dochodów ogółem, subwencje 44,07 %   
a dochody pozyskane ze źródeł zewnętrznych 20,59 % . Powiat Węgrowski rok 2018  zakończył 
deficytem w wysokości 7,6 mln, który został pokryty kredytem długoterminowym.  Wynik budżetu 
podyktowany był  wzmożonym procesem inwestycyjnym i tym samym zabezpieczeniem wkładów 
własnych dla środków pozyskanych z zewnątrz w roku 2018.   
 
Wykres 1 Dynamika budżetu Powiatu Węgrowskiego w roku 2018 (w mln zł)  

 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego 
za 2018 i uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018    
 
Wydatki  Powiatu Węgrowskiego  w roku 2018  wyniosły  łącznie 85,05 mln . Kwota wydatków 
wykonanych w roku 2018 w stosunku do planu na 1 stycznia 2018 r.  jest większa o 10,31%  . 
Dynamiczny wzrost wydatków  wynika  bezpośrednio  z  realizacji  ambitnych  planów inwestycyjnych  
ujętych  w  uchwalonym budżecie na rok 2018  roku  ,  które  w  dużym  stopniu  są  realizowane   
w oparciu o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych . 
Największą część wydatków budżetowych Powiatu Węgrowskiego stanowi oświata, wychowanie  
i edukacyjna opieka wychowawcza. W roku 2018 władze Powiatu przeznaczyły na ten cel 33,6 mln 
złotych w tym na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych 27,4 mln  co stanowi 81,55% wydatków 
przeznaczonych na oświatę. Kwota ta pozwoliła sfinansować funkcjonowanie i inwestycje szkół 
szczebla ponadgimnazjalnego ,młodzieżowych ośrodka wychowawczego , Specjalnego Ośrodka 
szkolno-Wychowawczego jak również funkcjonowanie Poradni pedagogiczno-Psychologicznej. 
Poważnym problemem w finansowaniu wydatków edukacyjnych są rozbieżności pomiędzy wysokością 
subwencji oświatowej, otrzymywanej z budżetu państwa, a faktycznymi wydatkami na funkcjonowanie 
oświaty.  
Kolejnym priorytetem były wydatki na drogownictwo, na które w roku 2018 przeznaczono w sumie 18,7 
mln złotych. Wart podkreślenia jest fakt systematycznego zwiększania środków na budowę, 
modernizację i utrzymanie dróg.  
Dzięki  niskiemu poziomowi  zadłużenia  Powiat Węgrowski  w latach 2017-2018 uzyskał  zdolność  
współfinansowania  wkładem  własnym  dużych  projektów  inwestycyjnych, które zostały 
zakwalifikowane do realizacji 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. Na koniec roku 2018 roku zadłużenie 
wyniosło 29,6 mln zł.  
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Wykres 2 Dynamika zadłużenia Powiatu Węgrowskiego w roku 2018 

 

 
 
 
Tabela 2 Wskaźniki oceniające sytuację finansowo-majątkową Powiatu Węgrowskiego w 2018 r. 

Wskaźnik Wykonanie 2018 r. 

Nadwyżka operacyjna  (dochody bieżące – 
wydatki bieżące) 

2,3 mln 

Wskaźnik samofinansowania (nadwyżka 
operacyjna + dochody majątkowe/wydatki 
majątkowe ) 

70,60% 

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących 
dochodami bieżącymi 

104% 

Udział dochodów bieżących w dochodach 
ogółem  

79,38% 

Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem 38,26% 

Obciążenie dochodów ogółem wydatkami na 
obsługę zadłużenia (odsetki od zaciągniętych 
kredytów i pożyczek + spłata rat 
kapitałowych/dochody ogółem) 

2,73% 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla 
2018 r. – wskaźnik indywidualny(średnia 
arytmetyczna z trzech ostatnich lat)  

6,80% 
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III. Wykonanie strategii/programu rozwoju/uchwały o kierunkach działania 
Zarządu Powiatu (tj. dokumentów programowych wyznaczających 
ogólne kierunki rozwoju Powiatu Węgrowskiego) 

 
Powiat realizował zadania o charakterze ponadgminnym zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 o samorządzie powiatowym: 

1. edukacji publicznej; 
2. promocji i ochrony zdrowia; 
3. pomocy społecznej; 
4. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
5. polityki prorodzinnej; 
6. wspierania osób niepełnosprawnych; 
7. transportu zbiorowego i dróg publicznych; 
8. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
9. kultury fizycznej i turystyki; 
10. geodezji, kartografii i katastru; 
11. gospodarki nieruchomościami; 
12. administracji architektoniczno-budowlanej; 
13. gospodarki wodnej; 
14. ochrony środowiska i przyrody; 
15. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 
16. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 
17. ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom 
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 

18. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 
19. ochrony praw konsumenta; 
20. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 
21. obronności; 
22. promocji powiatu; 
23. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37); 

24. działalności w zakresie telekomunikacji. 
 
Zadania realizowane są w oparciu o uchwalone strategie, programy oraz kierunki działania wskazane 
Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu w odrębnych uchwałach i zgodnie z przyjętym budżetem 
Główne dokumenty programowe: 

- Strategia Rozwoju Powiatu Węgrowskiego na lata 2016-2020 
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Węgrowskiego na lata 2016-2025 
- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2012-2015 z perspektywa  

na lata 2016–2019 
- Aktualizacja planu Gospodarki Odpadami dla powiatu węgrowskiego na lata 2009-2013 z 

perspektywą do roku 2018 
- Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Powiatu Węgrowskiego  

na lata 2009-2032 
- Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  

i Porządku Publicznego „Bezpieczny Powiat Węgrowski” 
- Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2018-2022 
- Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

na lata 2015-2020 
- Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. 

 
 
 
 
 
 

https://bip.powiatwegrowski.pl/programy/dokumenty/program-ochrony-srodowiska-dla-powiatu-wegrowskiego-na-lata-2012-2015-z-perspektywa-na-lata-20162019.58/
https://bip.powiatwegrowski.pl/programy/dokumenty/program-ochrony-srodowiska-dla-powiatu-wegrowskiego-na-lata-2012-2015-z-perspektywa-na-lata-20162019.58/
https://bip.powiatwegrowski.pl/programy/dokumenty/aktualizacja-planu-gospodarki-odpadami-dla-powiatu-wegrowskiego-na-lata-2009-2013-z-perspektywa-do-roku-2018.4730/
https://bip.powiatwegrowski.pl/programy/dokumenty/aktualizacja-planu-gospodarki-odpadami-dla-powiatu-wegrowskiego-na-lata-2009-2013-z-perspektywa-do-roku-2018.4730/
https://bip.powiatwegrowski.pl/programy/dokumenty/program-usuwania-azbestu-i-wyrobow-zawierajacych-azbest-dla-powiatu-wegrowskiego-na-lata-2009-2032.705/
https://bip.powiatwegrowski.pl/programy/dokumenty/program-usuwania-azbestu-i-wyrobow-zawierajacych-azbest-dla-powiatu-wegrowskiego-na-lata-2009-2032.705/
https://bip.powiatwegrowski.pl/programy/dokumenty/powiatowy-program-zapobiegania-przestepczosci-oraz-ochrony-bezpieczenstwa-obywateli-i-porzadku-publicznego-bezpieczny-powiat-wegrowski.5214/
https://bip.powiatwegrowski.pl/programy/dokumenty/powiatowy-program-zapobiegania-przestepczosci-oraz-ochrony-bezpieczenstwa-obywateli-i-porzadku-publicznego-bezpieczny-powiat-wegrowski.5214/
https://bip.powiatwegrowski.pl/programy/dokumenty/program-ochrony-zdrowia-psychicznego-dla-powiatu-wegrowskiego-na-lata-2018-2022.6600/
https://bip.powiatwegrowski.pl/programy/dokumenty/program-ochrony-zdrowia-psychicznego-dla-powiatu-wegrowskiego-na-lata-2018-2022.6600/
https://bip.powiatwegrowski.pl/programy/dokumenty/powiatowy-program-przeciwdzialania-przemocy-oraz-ochrony-ofiar-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2015-2020.5671/
https://bip.powiatwegrowski.pl/programy/dokumenty/powiatowy-program-przeciwdzialania-przemocy-oraz-ochrony-ofiar-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2015-2020.5671/
https://bip.powiatwegrowski.pl/programy/dokumenty/powiatowy-program-rozwoju-pieczy-zastepczej-na-lata-2018-2020.6602/
https://bip.powiatwegrowski.pl/programy/dokumenty/powiatowy-program-rozwoju-pieczy-zastepczej-na-lata-2018-2020.6602/
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IV. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, 
programów i strategii dotyczących tych zadań.  

 

1. Realizacja inwestycji w 2018 r. 

Plan finansowy wydatków Powiatu Węgrowskiego na zadania inwestycyjne w 2018 r. wyniósł ogółem  
27 415 461,00 zł., natomiast wykonanie 25 942 200,49 zł. co stanowi 96,71 % planu. Finansowanie 
zadań inwestycyjnych przedstawiało się w następujący sposób:  

 środki własne -  9 319 060,96  zł 
 uzupełnienie wkładu Gminy Wierzbno przez Powiat Węgrowski – 646 418,36 zł  
 środki UE w ramach RPO -  6 359 997,50 zł  
 dotacje celowe od gmin  - 3 125 175,46 zł 
 środki z budżetu województwa mazowieckiego – 1 600 839,21 zł 
 środki z budżetu państwa – 4 312 607,00 zł 
 środki z Funduszu Wsparcia PSP – 578 102,00 zł 

 
Wykres 3 Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych Powiatu Węgrowskiego w roku 2018 

 
 
 
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej: 
1) Przebudowa dróg powiatowych w zakresie likwidacji przełomów – wykonanie 1 361 819,69 zł.  
Zadanie obejmowało przebudowę dróg powiatowych na terenie całego Powiatu Węgrowskiego, tj.: 
- przebudowę drogi powiatowej nr 4226W Liw – Korytnica, długość odcinka 0,400 km, 
- przebudowę drogi powiatowej nr 4217W Wrotnów–Rostki–Kosów Lacki, długość odcinka 0,250 km, 
- przebudowę drogi powiatowej nr 4213W Baczki – Zgrzebichy – Drgicz, długość odcinka 0,260 km, 
- przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Śnice na odcinku od DW 696 – granica powiatu 
(Księżopole Smolaki), długość odcinka 0,141 km, 
- przebudowę drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze, długość odcinka 
0,354 km, 
- przebudowę drogi powiatowej nr 4239W Trawy – Rabiany – Korytnica, długość odcinka 0,150 km, 
- przebudowę drogi powiatowej nr 4345W granica powiatu – Kupce – Rabiany, długość odcinka  
0,830 km, 
- przebudowę drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze, długość odcinka 
0,455 km, 
Finansowanie:  
Wkład własny: 889 600,87 zł 
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Środki od Gminy Korytnica: 200 094,26 zł 
Środki od Gminy Liw: 172 032,85 zł 
Środki od Gminy Miedzna: 46 311,25 zł 
Środki od Gminy Mokobody: 53 780,46 zł 
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) - Miedzna  

w m. Miedzna (ul. Przechodnia) – wykonanie 130 572,26 zł. 
Zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 4220W Kosów Laski (granica 
powiatu) – Miedzna (ul. Przechodnia) w m. Miedzna w km 12+610,00 -  13+014,00, tj. na odcinku  
o długości 404 mb przewidziane zostało na do realizacji na dwa lata – 2018 i 2019. W roku 2018 
zrealizowano 50% zakresu inwestycji, co objęło następujące roboty budowlane: 

 przebudowa jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,50m – 50% 
 wykonanie poboczy o szerokości 1,00 m – 0% 
 wykonanie zjazdów na drogi niższej kategorii z masy mineralno-asfaltowej – 50% 
 przebudowa zjazdów istniejących – 20% 
 oczyszczenie przepustów – 50% 
 odtworzenie rowów przydrożnych – 100% 
 wykonanie oznakowania 

 
Finansowanie:  
Środki od Gminy Miedzna: 130 572,26 zł 
 
3) Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodziąż - Złotki - granica powiatu  
w miejscowości Złotki – wykonanie 677 094,58 zł. 
Zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2018 roku przy wsparciu środków pozyskanych  
z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych  
do gruntów rolnych. W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi o długości 1 139,35 km  
i szerokości nawierzchni 5,50 m 
Zakres robót: 
• doziarnienie istniejącej nawierzchni żwirowej warstwą żwiru o grubości 15 cm 
• wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 16 cm 
• wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 o grubości 5 cm 
• profilowanie obustronnych poboczy z uzupełnieniem żwirem 
• wykonanie oznakowania pionowego 
• usunięcie gałęzi, konarów i krzaków w skrajni drogi 

 
Finansowanie:  
Wkład własny:  260 997,29 zł 
Środki od gminy Sadowne: 251 097,29 zł  
Środki  z budżetu Województwa Mazowieckiego:  165 000,00 zł 
 
4) Modernizacja drogi powiatowej nr 4207W Paplin-Stoczek-Sadowne 250 mb – wykonanie 
103 504,56 zł. 
Zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji drogi powiatowej nr 4207W w zakresie wykonania 
dojazdu do skrzyżowania drogą gminną, przebudowaną przez Gminę Stoczek w ramach środków 
pozyskanych z PROW. 

 
Zakres robót: 
• roboty przygotowawcze 
• roboty rozbiórkowe i ziemne 
• elementy dróg i ulic 
• podbudowy 
• nawierzchnia 
• roboty wykończeniowe 

 
Finansowanie: 
Wkład własny : 103 504,56 zł 
 
5)  Przebudowa drogi nr 4249W Wierzbno-Grębków-Kopcie w miejscowości Nowa Sucha i Stara 
Sucha – wykonanie 160 534,68 zł. 
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W ramach zadania inwestycyjnego wykonano następujące roboty: 
roboty przygotowawcze, w tym:  
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym – 0,540 km;  
nawierzchnia, w tym:  
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa 
wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 2 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową – 
2404,000 m2;  
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa 
ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem emulsja asfaltowa – 3174,000 
m2;  
roboty wykończeniowe, w tym:  
- mechaniczne ścinanie poboczy do grubości 10 cm z uzupełnieniem żwirem – warstwa gr. 5 cm – 
1350,000 m2.  

 
Finansowanie:  
Wkład własny: 99 534,68 zł 
Środki od gminy Grębków: 61 000,00 zł 

 
6) Przebudowa drogi powiatowej 4250W Oszczerze-Kopcie w miejscowości Kopcie; długość 
odcinka 999mb – wykonanie 304 011,17 zł. 
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano następujące roboty: 
roboty przygotowawcze, w tym:  
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym – 0,999 km;  
nawierzchnie, w tym:  
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo –żwirowych – warstwa 
wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 2 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową – 
5543,450 m2;  
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa 
ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem emulsją asfaltową – 5543,450 m2;  
roboty wykończeniowe, w tym:  
- mechaniczne ścinanie poboczy do grubości 10 cm z uzupełnieniem żwirem – warstwa gr. 5 cm – 
2497,500 m2.  

 
Finansowanie:  
Wkład własny – 238 040,32 zł 
Środki od gminy Grębków – 65 970,85 zł 

 
7)  Projekt przebudowy drogi powiatowej 4229W Węgrów-Ruchna(Granica)-Rozbity Kamień  
oraz ul. Zwycięstwa i Al. Siedlecka w Węgrowie – wykonanie 19 000,00 zł. 
Zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla przebudowy drogi powiatowej nr 4229W. W ramach projektu przewidziane do wykonania będą 
następujące roboty budowlane: wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie zjazdów do nieruchomości 
sąsiadujących z drogą, wykonanie poboczy, odtworzenie rowów odwadniających korpus drogi. 
Finansowanie:  
Wkład własny: 9 500,00 zł 
Środki od gminy Liw: 9 500,00 zł 
 
8) Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec-Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0 
+ 000 do km 5 + 600; długość odcinka 5600 mb - wykonanie 2 147 085,35 zł. 
Zadanie inwestycyjne realizowane przy wsparciu dofinansowania z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu 
dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Łochów. 
W ramach inwestycji wykonany zostanie następujący zakres: 
 długość odcinka do przebudowy – 5,60 km , z czego wykonanie nawierzchni bitumicznej  
na odcinku o długości 3, 175 km oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej  - 2,425 km 
 poszerzenie jezdni 
 wykonanie zjazdów na drogi niższej kategorii z masy mineralno-asfaltowej 
 wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa naturalnego 
 umocnienie skarp 
 wycinka drzew 
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 wykonanie oznakowania, w tym montaż radaru ze znakiem zmiennej treści informujący  
o prędkości ruchu pojazdu 
 
Wykonanie w 2018 roku – stan na 31.12.2018 roku: 
- roboty przygotowawcze – 80% 
- roboty ziemne – 80% 
- odwodnienie korpusu drogowego – 50% 
- podbudowy – 50% 
- nawierzchnie – 50% 
- roboty wykończeniowe -   10% 
- oznakowanie – 0% 

 
Finansowanie: 
Wkład własny: 429 417,07 zł 
Środki od gminy Łochów: 429 417,07 zł 
Środki  z budżetu Województwa Mazowieckiego:   1 288 251,21 zł 
 
9) Przebudowa dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków oraz 4249W Wierzbno-
Grębków-Kopcie na terenie miejscowości Grębków; długość odcinka 2008 mb -  wykonanie 449 899,10 
zł. 

 
Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało przy wsparciu środków z budżetu Gminy Grębków.  
W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: 
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie, 
- wykonania warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm, 
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – kratek ściekowych, 
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego o grubości 10  cm, 
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni. 
Finansowanie : 
Wkład własny: 337 424,32,00 zł 
Środki od gminy Grębków: 112 474,78 zł 

 
10) Przebudowa ul. Piwnej w Węgrowie nr 4258W, odcinek o długości od km 0+617 do km 0+719 
– wykonanie 79 969,52 zł. 

 
W zakres przebudowy drogi wchodziła przebudowa jezdni oraz chodników wzdłuż drogi powiatowej  
nr 4258W ul. Piwna w Węgrowie. Przebudowa jezdni polegała na frezowaniu istniejącej nawierzchni 
oraz ułożenia warstwy wyrównawczej i ścieralnej. Przebudowano również chodniki na odcinku  
od skrzyżowania z ulicą Broniewskiego do wejścia do Parku Armii Krajowej. Szerokość chodników 
została dostosowana do chodników istniejących i wynosi od 1,39 do 2,00. Na odcinku 
przebudowywanego chodnika zostaną przebudowano istniejące zjazdy. 

 
Finansowanie:  
Wkład własny: 39 984,76 zł 
Środki od Miasta Węgrów: 39 984,76 zł 
 
11) Przebudowa zjazdów przy drodze powiatowej nr 2247W, wykonanie – 73 800,00 zł. 
Finansowanie:  
Wkład własny: 73 800,00 zł 
 
12) Rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez rozbudowę  
i przebudowę drogi powiatowej nr 4255W ul. Mickiewicza w Węgrowie – wykonanie 2 669 051,43 zł. 

 
Zadnie zrealizowane przy wsparciu środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.  

 
Łączna długość odcinka drogi powiatowej, objętego inwestycją: 499,50 mb 
 
W ramach niniejszej inwestycji wykonane zostały m. in. : 
- przebudowa drogi powiatowej nr 4225W na odcinku o długości 148,40 mb 
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- rozbudowa drogi powiatowej nr 4225W na odcinku o długości 351,10 mb 
- przebudowa jedno i obustronnych chodników na odcinku o łącznej długości 716 mb 
- budowa skrzyżowania typu rondo 
- przebudowa 1 skrzyżowania 
- budowa 88 szt. nowych miejsc parkingowych, w tym 2 szt. dla osób niepełnosprawnych; 
- budowa odwodnienia za pomocą systemu kanalizacji deszczowej całego odcinka, będącego 
przedmiotem inwestycji 
- przebudowa instalacji elektrycznej, sanitarnych, gazowej, teletechnicznej w zakresie usunięcia 
kolizji. 
 
Łączna wartość inwestycji: 2 669 051,43 zł, z czego: 
 - wartość robót budowlanych – 2 632 397,43 zł 
 - wartość nadzoru inwestorskiego – 36 654,00 zł 
Finansowanie:  
Wkład własny: 971 917,43 zł 
Środki od Miasta Węgrów: 600 000,00 zł 
Środki z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
– 1 097 134,00 zł 
 
13)  Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno-Roguszyn-
Korytnica-Paplin w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. ,,Utworzenie Zintegrowanego 
Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany pasażerskiej w Siedlcach  oraz rozbudowa i modernizacja 
powiązanego w nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”; odcinek o długości 
28130 mb;  
Wartość całego projektu – 10 599 995,84 zł 
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”  
Działania 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 
 
W ramach inwestycji: 
• przebudowano 28,12 km drogi 
• wybudowano i zmodernizowano 1,2 km chodników 
• wybudowano 3 nowe przejścia dla pieszych 
• zmodernizowano 7 istniejących przejść dla pieszych 
• zmodernizowano 31 skrzyżowań 
• zmodernizowano 24 przepusty pod koroną drogi 
• wybudowano 632 urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
 
Finansowanie:  
Wkład własny: 2 640 640,35 zł 
Środki od gminy Korytnica: 952 939,63 zł  
Środki od gminy Wierzbno: 0,00 zł  
Środki Powiatu uzupełniające brak dofinansowania od gminy Wierzbno: 646 418,36 zł  
Środki UE w ramach RPO WM: 6 359 997,50 zł 
 
Realizacja zadań inwestycyjnych z obszaru edukacja publiczna: 
Na prace inwestycyjne oraz remonty i istotne zakupy w celu wzbogacenia bazy dydaktycznej w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski wydano łącznie 770.472 zł, w tym  
z budżetu powiatu lub bezpośrednio z planów finansowych szkół/placówek wydano 434.634 zł. 
Pozyskano także środki ze źródeł zewnętrznych (z budżetu państwa, sejmiku wojewódzkiego) oraz  
od Rady Rodziców, w wyniku czego baza szkół została wzbogacona o kolejne 335.838 zł.  
Do najważniejszych zadań inwestycyjno-remontowych, realizowanych na rzecz szkół oraz placówek 
oświatowych należy zaliczyć: 
 
1) budowa placu sportowo-rekreacyjnego z siłownią plenerową w I Liceum Ogólnokształcącym im. 

Adama Mickiewicza - 203.806 zł, 
2) modernizacja sali dydaktycznej „Kulturowy Spichlerz” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama 

Mickiewicza w Węgrowie - 133.412 zł, 
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3) zagospodarowanie terenowej infrastruktury służącej rozwojowi edukacji ekologicznej  w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie - 99.774 zł, 

4)  przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej SN i NN w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie - 65.000 zł 

5) przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN na terenie ZSP im. Jana Kochanowskiego 
w Węgrowie – 64 796,40 zł 

Finansowanie: 
Wkład własny: 64 796,40 zł 
6) budowa ogólnodostępnego placu sportowo-rekreacyjnego z siłownią plenerową przy ul. im. Adama 

Mickiewicza w Węgrowie – 203 805,07 zł. 
Finansowanie: 
Wkład własny – 56 217,07 zł 
Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego: 147 588,00 zł 
 
 
Realizacja zadań inwestycyjnych z innych obszarów działalności powiatu: 
 

1) Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby ZDP w Węgrowie – wykonanie 18 150,00 zł. 
Finansowanie:  
Wkład własny: 18 150,00 zł 
 

2) Zakup komputerów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie – wykonanie  
23 169,90 zł. 

Finansowanie: 
Wkład własny – 23 169,90 zł 
 
3) Zakup systemu do rejestracji obrad i głosowań Rady Powiatu –  wykonanie  111 082,12 zł. 
Finansowanie:  
Wkład własny: 111 082,12 zł 
 
4)  Zakup sprzętu informatyki i łączności – wykonanie 15 473,00 zł. 
Finansowanie:  
Dotacja z budżetu państwa: 15 473,00 zł 
 
5)  Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Węgrowie – wykonanie 500 000,00 zł. 
Finansowanie:  
Wkład własny – dotacja na Fundusz Wsparcia PSP - 500 000,00 zł 
 
6)  Zakup specjalistycznych aparatów powietrznych dla potrzeb KPPSP w Węgrowie –  wykonanie 
78 102,00 zł. 
Finansowanie:  
Wkład własny – dotacja na Fundusz Wsparcia PSP - 78 102,00 zł 
 
7)  Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Węgrowie – wykonanie – 3 700 000,00 zł. 
Finansowanie:  
Fundusz Wsparcia PSP - 500 000,00 zł 
Dotacja z budżetu państwa: 3 200 000,00 zł 
 
8)  Zakup specjalistycznych aparatów powietrznych dla potrzeb KPPSP w Węgrowie –  wykonanie 

78 102,00 zł. 
Finansowanie:  
Fundusz Wsparcia PSP - 78 102,00 zł 
  
9)  Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu 
niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie - 
placówki prowadzącej rehabilitację – wykonanie 74 643,00 zł. 
Finansowanie: 
Wkład własny: 74 643,00 zł 
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Pozabudżetowo powiat otrzymał na realizację tego zadania dofinansowanie z PFRON w wysokości 
80 000,00zł. 
 
10) Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu – wykonanie 1 899 423,12 

zł. 
Finansowanie: 
Wkład własny – 1 899 423,12 zł 
 
11)  Zakup pierwszego wyposażenia do nowego kampusu Domu Dziecka "Julin"  
w Kaliskach –  wykonanie  299 115,70 zł. 
Finansowanie: 
Wkład własny – 299 115,70 zł 
 
12)  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 
zabytkowych – wykonanie 100 000,00 zł. 
Finansowanie: 
Wkład własny – 100 000,00 zł 
Dotacja została udzielona Bazylice Mniejszej w Węgrowie na konserwację 18 obrazów. 
 
 
W 2018 roku w ramach realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Węgrowskiego na lata 2016-2020 
zrealizowano niżej wymienione cele strategiczne: 

1. Wysoka dostępność  komunikacyjna  Powiatu  dla  konkurencyjności gospodarczej   
i spójności subregionu 

2.  Komfort i jakość życia społeczeństwa 
 

Tabela 3 Realizacja celów strategicznych z zakresu dostępności  komunikacyjnej  Powiatu oraz  komfortu i jakości życia 
społeczeństwa    

Zadanie: Optymalizacja jakości połączeń oraz sieci dróg gminnych, powiatowych  

i wojewódzkich na terenie Powiatu: 

Miernik (jednostka miary) wartość z 

lat 2016-

2018 

wartość 

uzyskana  

w 2018 

r. 

wartość 

docelowa 

Budowa, modernizacja i przebudowa dróg 

powiatowych (km) 

dla dróg kat. 

A – 101,36 

km 

dla dróg kat. 

B – 64,97 

km 

dla dróg 

kat. A – 

30,628 

km 

dla dróg 

kat. B – 

5,768 km 

Wzrost po 

15% w 

kategorii A i 

B 

Modernizacja obiektów mostowych 0 0 2 

Zadanie: Budowa, przebudowa oraz remont miejsc parkingowych 

Miernik  wartość z 

lat 2016-

2018 

wartość 

uzyskana  

w 2018 

r. 

wartość 

docelowa 

Liczba wybudowanych, przebudowanych lub 

zmodernizowanych miejsc postojowych (szt.) 

13 115 wartość 

docelowa 

uzyskana w 

2018r. 

Zadanie: Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych 
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Miernik (jednostka miary) wartość z 

lat 2016-

2018 

wartość 

uzyskana  

w 2018 

r. 

wartość 

docelowa 

Liczba zlikwidowanych barier architektonicznych 

w ciągach drogowych powiatu (szt.) 

0 0 wartość 

docelowa na 

2020 r. - 15 

Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

Miernik (jednostka miary) wartość z 

lat 2016-

2018 

wartość 

uzyskana  

w 2018 

r. 

wartość 

docelowa 

Remonty i naprawy bieżące nawierzchni oraz 

infrastruktury (km) 

204,87 498,78 wartość 

docelowa 

uzyskana w 

2018 roku 

Inwestycje w poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowym (elementy bezpieczeństwa ruchu) - 

(element) 

0 8 wartość 

docelowa 

uzyskana w 

2018 roku 

Inwestycje w poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowym (oznakowanie poziome) – (m2) 

4331,50 11400,44 wartość 

docelowa 

uzyskana w 

2018 roku 

Inwestycje w poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowym (oznakowanie pionowe) – (szt.) 

10 686 wartość 

docelowa 

uzyskana w 

2018 roku 

Zadanie: Rozwój bazy edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej na terenie powiatu  

Miernik (jednostka miary) wartość z 

lat 2016-

2018 

wartość 

uzyskana  

w 2018 

r. 

wartość 

docelowa 

Liczba budynków użyteczności publicznej 

poddanych termomodernizacji (budynek) 

0 

 

0 wartość 

docelowa +2 

Liczba zrealizowanych zadań związanych 

oszczędnością energii, w tym związanych z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

(zadanie) 

0 0 wartość 

docelowa 

+10 

Liczba wybudowanych, zmodernizowanych, 

wyremontowanych placówek edukacyjnych 

(placówka) 

2 5 wartość 

docelowa - 6 

Liczba wybudowanych, zmodernizowanych, 

wyremontowanych placówek ochrony zdrowia 

(placówka) 

0 1 wartość 

docelowa - 2 

Liczba wybudowanych, zmodernizowanych, 

wyremontowanych placówek opieki społecznej 

(placówka) 

0 2 wartość 

docelowa 

uzyskana w 

2018r. 
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Liczba doposażonych placówek ochrony zdrowia 

(placówka) 

0 1 wartość 

docelowa 

uzyskana w 

2018r. 

Liczba wybudowanych, rozbudowanych, 

przebudowa lub zmodernizowanych budynków 

użyteczności publicznej [szt.] (budynek) 

2 4 wartość 

docelowa 

uzyskana w 

2018r. 

Zadanie: Rozwój sieci  szerokopasmowej, Infrastruktury teleinformatycznej oraz 

interoperacyjnych platform cyfrowych, wspierających funkcjonowanie instytucji 

publicznych. 

Miernik (jednostka miary) wartość z 

lat 2016-

2018 

wartość 

uzyskana  

w 2018 

r. 

wartość 

docelowa 

Liczba węzłów sieci szerokopasmowej na terenie 

Powiatu (węzeł) 

0 1 wartość 

docelowa 

uzyskana w 

2018r. 

Zadanie: Rozwój e-administracji i e-usług. 

Miernik (jednostka miary) wartość z 

lat 2016-

2018 

wartość 

uzyskana  

w 2018 

r. 

wartość 

docelowa 

Liczba usług udostępnionych za pomocą 

systemu elektronicznego (usługa) 

6 6 wartość 

docelowa na 

2020 r. - 8 

Zadanie: Rozwój usług społecznych z wykorzystaniem inicjatyw społecznych 

Miernik (jednostka miary) wartość z 

lat 2016-

2018 

wartość 

uzyskana  

w 2018 

r. 

wartość 

docelowa 

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie 

wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych 

(przedsięwzięcie) 

2 2 wartość 

docelowa na 

2020 r. - 4 
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2. Edukacja publiczna 

 

Stan zadań z zakresu edukacji publicznej na koniec 2018 r., wraz z analizą poprzednich  

lat funkcjonowania Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2016-2020, przedstawia się następująco: 

 
Tabela 4 Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej 

Zadanie: Dostosowanie bazy kształcenia zawodowego i specjalnego do zmieniających się warunków 
otoczenia. 

Miernik  wartość z lat 
2016-2018 

wartość 
uzyskana  
w 2018 r. 

wartość 
docelowa 

Tworzenie nowych pracowni kształcenia zawodowego, 
specjalnego, pracowni przedmiotowych oraz 
modernizacja pracowni istniejących; liczba powstałych 
lub zmodernizowanych pracowni kształcenia 
zawodowego, specjalnego, pracowni przedmiotowych. 

26 4 wartość 
docelowa 
uzyskana  
w 2017 r. 

Wyposażenie pracowni TIK („Cyfrowa szkoła”) oraz 
pracowni przedmiotowych poprzez określenie liczby szkół 
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. 

26 18 wartość 
docelowa 
uzyskana  
w 2018 r. 

Zadanie: Intensyfikacja współpracy z przedsiębiorcami w zakresie nowych kierunków oraz 
nowoczesnych metod kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie kierunków kształcenia 
zawodowego do rynku pracy. 

Miernik  wartość z lat 
2016-2018 

wartość 
uzyskana  
w 2018 r. 

wartość 
docelowa 

Organizacja kursów kwalifikacyjnych dla młodzieży; liczba 
zorganizowanych kursów kwalifikacyjnych dla młodzieży. 

3 0 wartość 
docelowa na 
2020 r. - 5 

Organizacja turnusów I, II i III stopnia dla młodocianych; 
liczba turnusów I, II i III stopnia dla młodocianych. 

18 3 wartość 
docelowa na 
2020 r. - 48 

Nowe kierunki  kształcenia zawodowego prowadzone w 
szkołach; liczba nowych kierunków zawodowych. 

9 0 wartość 
docelowa na 
2020 r. - 11 

Tworzenie klas patronackich; liczba klas patronackich. 1 0 wartość 
docelowa na 
2020 r. - 2 

Praktyczna nauka zawodu u pracodawców określona 
liczbą przedsiębiorstw organizujących praktyczną naukę 
zawodu. 

2016 r. – 89 
2017 r. – 92 
2018 r. – 82 

82 wartość 
docelowa na 
2020 r. - 93 

Oddziaływanie na gospodarkę lokalną opartą na 
wiedzy i innowacji poprzez zwiększenie zdolności  
do zatrudnienia uczniów szkół kształcenia 
zawodowego określona liczbą nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów p.n.z., którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu. 

3 0 wartość 
docelowa na 
2020 r. - 8 

Organizacja konferencji tematycznych i zespołów 
roboczych; liczba zorganizowanych konferencji  
i zespołów roboczych. 

2 1 wartość 
docelowa na 
2020 r. - 6 

Zadanie: Kształcenie ustawiczne, uczenie się przez całe życie. 

Miernik  wartość z lat 
2016-2018 

wartość 
uzyskana  
w 2018 r. 

wartość 
docelowa 

Nabywanie kwalifikacji zawodowych przez dorosłych,  
w tym w ramach kursów kwalifikacyjnych 
organizowanych w ZSP w Węgrowie. 

0 0 wartość 
docelowa na 
2020 r. - 3 
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Włączenie społeczne dorosłych poprzez uczestnictwo 
w kształceniu i szkoleniu zawodowym w ramach 
programu RPO określona liczbą osób, które uzyskały 
kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 
w ramach RPO. 

0 0 wartość 
docelowa na 
2020 r. - 30 

Zadanie: Intensyfikacja systemu wsparcia wyboru kierunków kształcenia. 

Miernik  wartość z lat 
2016-2018 

wartość 
uzyskana  
w 2018 r. 

wartość 
docelowa 

Wsparcie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
w zakresie wyboru kierunków kształcenia, tworzenie i 
wdrażanie nowoczesnych programów edukacyjnych; 
liczba realizowanych programów edukacyjnych. 

0 0 wartość 
docelowa na 
2020 r. - 6 

Zadanie: Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie opieki psychologiczno – pedagogicznej 
dzieci i młodzieży. 

Miernik  wartość z lat 
2016-2018 

wartość 
uzyskana  
w 2018 r. 

wartość 
docelowa 

Organizacja usług w zakresie opieki psychologiczno-
pedagogicznej, w tym organizacja wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka; czas oczekiwania na 
wdrożenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

2016 – 16 
2017 – 9 
2018 – 14 
 

14 wartość 
docelowa 
uzyskana  
w 2016 r. 

Zadanie: Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla młodzieży szkolnej, przy szczególnym uwzględnieniu 
kształcenia kompetencji kluczowych na rynku pracy. 

Miernik  wartość z lat 
2016-2018 

wartość 
uzyskana  
w 2018 r. 

wartość 
docelowa 

Kształcenie kompetencji językowych, kształcenie 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych, 
kształcenie kompetencji technicznoinformatycznych 
(ICT), kształcenie umiejętności społecznych, 
obywatelskich, a także kształtowanie właściwych 
postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy 
zespołowej oraz przedsiębiorczości) oraz kształcenie 
umiejętności uczenia się; odsetek uczniów 
uzyskujących kwalifikacje zawodowe. 

2016 – 49% 
2017 – 65% 
2018 – 68% 

68% wartość 
docelowa na 
2020 r. - 69% 

Odsetek nauczycieli prowadzących zajęcia z 
wykorzystaniem TIK, w tym dzięki EFS względem 
ogółu nauczających w szkołach ponadgimnazjalnych 
Powiatu. 

2016 – 13% 
2017 – 24% 
2018 – 15% 

15% wartość 
docelowa na 
2020 r. - 60% 

Zadanie: Optymalizacja wsparcia uzdolnionej młodzieży. 

Miernik  wartość z lat 
2016-2018 

wartość 
uzyskana  
w 2018 r. 

wartość 
docelowa 

Odsetek uczniów objętych programem stypendialnym. 2016 – 8% 
2017 – 8% 
2018 – 8% 

8% wartość 
docelowa na 
2020 r. - 9% 

Zadanie: Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie edukacji specjalnej. 

Miernik  wartość z lat 
2016-2018 

wartość 
uzyskana  
w 2018 r. 

wartość 
docelowa 

Liczba powstałych pracowni specjalistycznych 
kształcenia specjalnego. 

18 18 wartość 
docelowa na 
2020 r. - 21 
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Powiat Węgrowski jest organem prowadzącym dla: 

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie  

- I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, 

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie, 

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, 

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku, 

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie, 

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku, 

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie. 

a. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie  

Zespół dysponuje internatem będącym do dyspozycji uczniów uczęszczających do szkół tego Zespołu 

oraz uczestników turnusów I, II i III stopnia teoretycznych przedmiotów zawodowych.  

W Zespole funkcjonują: 

- II Liceum Ogólnokształcące - kształcące w systemie dziennym dla młodzieży, gdzie prowadzona 

jest sekcja siatkarska dziewcząt w ramach tzw. S.O.S. oraz kształcenie tzw. służb mundurowych, 

którzy po ukończeniu liceum mają możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego; 

- Technikum - kształcenie zawodowe młodzieży w systemie dziennym w zawodzie technik: 

ekonomista, handlowiec, elektryk, rolnik, mechanik oraz technik agrobiznesu, która po ukończeniu 

technikum ma możliwość uzyskania tytułu technika w ww. zawodzie oraz świadectwa dojrzałości  

po zdaniu egzaminu maturalnego; 

- Branżowa szkoła I st. (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) - kształcenie zawodowe dla młodocianych  

w systemie dziennym prowadzone: w warsztatach szkolnych w zawodzie elektryk, mechanik 

pojazdów samochodowych, ślusarz a także dla młodocianych pracowników w tzw. klasach 

wielozawodowych z praktykami u pracodawców, kształconymi w kilkunastu różnych zawodach; 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych prowadzące kształcenie dorosłych w systemie zaocznym 

(co drugi weekend) na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, którzy po ukończeniu liceum 

mają możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 

- Szkoła Policealna dla Dorosłych - mająca za zadanie kształcić dorosłych w systemie zaocznym  

w zawodzie technik informatyk i technik rachunkowości. 

b. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie 

W przypadku uczniów klas pierwszych przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są od klasy 

drugiej, co wynika z rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych.  

c. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie  

W skład Zespołu wchodzi: 

- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej, gdzie uczniowie po ukończeniu liceum mają 

możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 

- Technikum (technik teleinformatyk, technik logistyk), gdzie uczniowie po ukończeniu technikum mają 

możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz możliwość 

uzyskania tytułu technika w ww. zawodzie. 

W przypadku uczniów klas pierwszych przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są od klasy 

drugiej.  

W szkole funkcjonuje kuchnia wraz ze stołówką, wykorzystywane wspólnie  

z ww. szkołą podstawową. Hala sportowa stanowi  współwłasność z ww. gminą 

d. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem  

 W szkole funkcjonuje kuchnia wraz ze stołówką zlokalizowaną na terenie byłego internatu. W oparciu 

o porozumienie z Gminą Sadowne koszt utrzymania kuchni jest ponoszony wspólnie. W budynku byłego 

internatu znajdują się również sale dydaktyczne: pracownia komputerowa, pracownie zajęć 

praktycznych technikum. 

Zespół prowadzi kształcenie w następujących szkołach: 

- Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana - kształcące w systemie dziennym dla młodzieży. 

W przypadku klasy I - obowiązuje identyczna zasada jak w przypadku liceów w Węgrowie  

i Łochowie; 

- Branżowa szkoła I st. (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) - kształcenie zasadnicze zawodowe, tzw. 

klasy wielozawodowe z praktykami u pracodawców; 
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- Technikum - kształcenie zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,  

po ukończeniu którego absolwenci mają możliwość uzyskania dyplomu technika w ww. zawodzie 

oraz przystąpienia do egzaminu maturalnego w celu uzyskania świadectwa dojrzałości; 

- Szkoła Policealna dla Dorosłych – kształcenie zawodowe dorosłych na podbudowie liceum; 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych prowadzące kształcenie dorosłych w systemie zaocznym 

(co drugi weekend), którzy po ukończeniu liceum mają możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości 

po zdaniu egzaminu maturalnego. 

e. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku  

Teren i budynek szkolny należą do Gminy Łochów i wykorzystywany jest na podstawie stosownego 

porozumienia.   

W szkole prowadzi się kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących w tzw. klasach 

wielozawodowych, uczniowie realizują praktykę zawodową u pracodawców. Ponadto Zespół prowadzi 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych prowadzące kształcenie dorosłych w systemie zaocznym  

(co drugi weekend), którzy po ukończeniu liceum mają możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości  

po zdaniu egzaminu maturalnego. 

f. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie  

 Mieści się w dwóch parterowych budynkach, a także nowym dwupiętrowym skrzydle: sala 

gimnastyczna wraz z zapleczem oraz pomieszczenia dydaktyczno-rehabilitacyjne. W obydwu 

parterowych budynkach mieszczą się pomieszczenia dydaktyczne, natomiast internat został 

przeniesiony do budynku Powiatu administrowanego przez ZSP w Węgrowie. 

 W Ośrodku prowadzone jest kształcenie specjalne we wszystkich trzech typach szkół: przedszkolne 

wraz z przygotowaniem do pójścia do szkoły podstawowej, podstawowe, zawodowe (w zawodzie 

kucharz), przysposabiające do pracy, a także realizowane jest wczesne wspomaganie dziecka (forma 

indywidualna).  

W Ośrodku przebywają dzieci i młodzież począwszy już od 3 roku życia.  Nabywają w nim wiedzę  

i umiejętności, pozwalające funkcjonować w środowisku i społeczeństwie. Są to osoby z upośledzeniem 

w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, sprzężonym oraz autyzmem. W ramach kształcenia 

zawodowego podczas zajęć warsztatowych odbywających się na terenie Ośrodka uczniowie mogą 

zdobyć zawód kucharza. 

g. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku jest pawilonem  dydaktycznym  z  salą  

gimnastyczną i internatem dla ponad 50 wychowanków. W budynku internatu, połączonym 

bezpośrednio z częścią dydaktyczną, znajdują się również Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone 

przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jawor” w Jaworku.  

Do Ośrodka kierowani są wychowankowie w normie intelektualnej lub z upośledzeniem w stopniu 

lekkim. Liczba wychowanków ulega ciągłej zmianie. Podstawą skierowania jest postanowienie sądu  

o umieszczenie nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz orzeczenie poradni  

o potrzebie kształcenia specjalnego upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim (jeśli orzeczenie takowe 

wydano). W Ośrodku funkcjonują: Szkoła Podstawowa Specjalna oraz Branżowa Szkoła I st.   

h. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie  

Poradnia orzeka o potrzebie i sposobie wyrównywania określonych braków u dziecka, poprzez pracę 

specjalistycznych zespołów orzekających, a ponadto prowadzi względem uczniów terapię pedagogiczną, 

psychologiczną i logopedyczną. W skład zespołów orzekających wchodzą również lekarze specjaliści. Rejon 

Poradni obejmuje wszystkie gminy powiatu węgrowskiego i dotyczy dzieci w nich zamieszkałych (ponad 12,0 

tys. osób), w tym dzieci w wieku 0-4 lat (ok. 2,1 tys. osób), dzieci z przedszkoli (ok. 1,3 tys. osób), ze szkół 

podstawowych (ok. 3,8 tys. osób), gimnazjów (ok. 1,1 tys. osób) i szkół ponadgimnazjalnych (ok. 2,6 tys. osób). 

 

Środki finansowe na realizację zadań związanych z edukacją publiczną w zakresie wydatków 

bieżących pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 27.271.883 zł (83,4% wydatków 

bieżących na oświatę) oraz ze środków własnych 5.410.243 zł (16,6% wydatków bieżących oświatę). 

Suma powyższych kwot (32.682.126 zł) nie obejmuje wydatków inwestycyjnych na oświatę w 2018 r., 

które zostały omówione na str. 16 i 17 Raportu.  

 

W Powiecie Węgrowskim istnieje dobrze rozwinięta sieć szkolnictwa podstawowego  

i ponadgimnazjalnego. Dobrze rozwinięta jest również baza sportowa funkcjonująca na potrzeby zadań 

edukacji publicznej. Badaniami deficytów w rozwoju uczniów z terenu Powiatu Węgrowskiego zajmuje 

się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie. 
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Koordynowanie rozwoju oświaty na poziomie ponadgimnazjalnym oraz na poziomie kształcenia 

specjalnego, dostosowanie poziomu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz rozwój bazy oświatowej 

należy do zadań realizowanych przez Powiat Węgrowski. Zakres zadań własnych powiatu obejmuje 

również zadania inwestycyjne: budowę, remonty i modernizację szkół i placówek oświatowych. 

Wg. stanu na 30 września 2018 roku szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Węgrowski zapisanych zostało uczniów i słuchaczy 2.222 (30 września 2017 r. – 2.223).  

 

Szczegółowe dane dotyczące liczby uczniów przedstawia poniższy wykres: 

 
Wykres 4 Liczba uczniów w szkołach powiatu węgrowskiego – stan na 30.09.2018 r. 
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Natomiast liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu 

Węgrowskiego wynosi 364 (30 września 2017 r. - 373). W przeliczeniu na etaty zatrudnienie 

nauczycieli wynosi 330,37 (w 2017 roku było 345,91 etatów). 

Szczegółowe dane dotyczące etatów nauczycielskich przedstawia poniższy wykres: 

 

Wykres 5 Etaty nauczycielskie w szkołach powiatu węgrowskiego – stan na 30.09.2018 r. 

 
 

Część placówek oświatowych dysponuje internatami. W trzech internatach szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Węgrowski docelowo przebywa około 120 wychowanków w 11 grupach 

wychowawczych. W latach  ubiegłych liczba wychowanków w okresie zimowym była o około 20% 

wyższa, w tym w internacie ZSP w Węgrowie o około 15%  w internacie MOW w Jaworku o około 25%.  

Liczba pracowników administracyjno-obsługowych w szkołach Powiatu Węgrowskiego wg stanu  

na 1 września 2018 r. przedstawia się następująco: 

- pracownicy administracji – 45 osób (2017 r. – 43), 

- pracownicy obsługowi – 93 osoby (2017 r. – 90), 

natomiast w etatach: 

- pracownicy administracji – 36,98 etatów (2017 r. – 35,18), 

- pracownicy obsługowi – 84,70 etatów (2017 r. – 83,40). 

Jednym z istotnych zadań oświatowych jest dotowanie niepublicznych szkół i niepublicznych placówek 

oświatowych. Należą do nich: 

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku, 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Węgrowie, 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Łochowie, 

- Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Węgrowie, 

- Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Łochowie, 

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łochowie, 

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Wspierania Rozwoju” w Węgrowie, 

- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Szansa” w Węgrowie. 

Łączna kwota dotacji na ww. szkoły (placówki) wyniosła 1.272.044 zł, w tym na: 

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku – 397.211 zł, 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Węgrowie – 112.621 zł, 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Łochowie – 27.237 zł, 
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- Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Węgrowie – 77.756 zł, 

- Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Łochowie – 36.406 zł, 

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łochowie – 107.390 zł, 

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Wspierania Rozwoju” w Węgrowie – 241.343 zł, 

- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Szansa” w Węgrowie – 272.080 zł. 

Zwrot niewykorzystanej dotacji został dokonany w następujących szkołach (placówkach): 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Węgrowie – 5,12 zł, 

- Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Węgrowie – 65,79 zł, 

- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Szansa” w Węgrowie – 154,86 zł. 

Szkoły ponadgimnazjalne powiatu węgrowskiego uzyskują co najmniej średnie wyniki egzaminów 

maturalnych i egzaminów zawodowych w odniesieniu do wyników tych egzaminów w województwie 

mazowieckim.  

Zdawalność matur za 2018 rok przedstawia się następująco: 

 
Wykres 6 Zdawalność matur w poszczególnych typach szkół powiatu węgrowskiego za 2018 rok 
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Zdawalność egzaminów zawodowych za 2018 rok przedstawia się następująco: 

Wykres 7 Zdawalność egzaminów zawodowych w poszczególnych typach szkół powiatu węgrowskiego za 2018 rok 

 
Ponadto przyznano: 
- stypendia motywacyjne Starosty Węgrowskiego – przyznano 144 stypendiów na łączną kwotę 48.000 zł.,  
- stypendia i nagrody sportowe – przyznano 23 stypendia uczniów różnych typów szkół, różnych j.s.t.  
na łączną kwotę 21.050 zł oraz 4 nagrody sportowe na łączną kwotę – 3.660 zł.,  
- stypendia motywacyjne ustanowione przez inne podmioty niż Powiat Węgrowski – stypendia Prezesa 
Rady Ministrów dla 14 uczniów na łączną kwotę 18.060 zł. 
 

 
3. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

 
Stan zadań z zakresu kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na koniec 2018 r., wraz  

z analizą poprzednich lat funkcjonowania Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2016-2020, przedstawia  

się następująco: 

 

Tabela 5 Stan zadań z zakresu kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na koniec 2018r. 

Zadanie: Podnoszenie społecznej świadomości i wrażliwości w zakresie dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego. 

Miernik  wartość z lat 
2016-2018 

wartość 
uzyskana  
w 2018 r. 

wartość 
docelowa 

Zachęcanie mieszkańców do udziału w wydarzeniach i 
imprezach o tematyce zw. z lokalnym dziedzictwem 
kulturowym i pielęgnowaniem tradycji, w tym 
upowszechnianie wizerunku szlaku Wielkiego Gościńca 
Litewskiego. 
Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w celu 
zapoznawania i utrwalania w młodych pokoleniach 
tradycji i kultury lokalnej, wyrabianie wrażliwości 
przyrodniczej. 
Wspieranie działań w zakresie rewitalizacji obiektów. 

11 1 wartość 
docelowa 
uzyskana  
w 2016 r. 
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Zadanie: Zwiększenie poziomu społecznego uczestnictwa w kulturze oraz aktywnych formach 
spędzania czasu wolnego.  

Promocja i informacja o ofercie kulturalnej w powiecie 
Kreowanie wydarzeń kulturalnych o zasięgu 
ponadlokalnym, bazujących na obrzędach i 
zwyczajach lokalnych 

0 0 wartość 
docelowa na 
2020 r.  
- 20 tys. 

 
Samorząd Powiatu Węgrowskiego ma możliwość udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, na zasadach określonych  
w  Uchwale Nr XXXVII/322/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu węgrowskiego. 
Podstawowym założeniem ww. uchwały jest możliwość udzielania dotacji celowej, o którą mogą ubiegać się 
podmioty: będące właścicielem lub posiadaczem zabytku, posiadające tytuł prawny wynikający  
z użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, z uwzględnieniem 
zabytku. 
 
W 2018 r. dofinansowanie otrzymały dwa podmioty na łączną kwotę 105.000 zł: 
 
a. Konserwacja 18 obrazów znajdujących się w Bazylice Mniejszej w Węgrowie, będących  
na wyposażeniu kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie, wpisanego do rejestru 
zabytków pod nr 44/230 z dnia 18 listopada 1959 r. 
- kwota dotacji: 100.000 zł 
b. Odrestaurowanie nagrobka Konstancji Czerskiej znajdującym się na cmentarzu parafialnym  
w Węgrowie, wpisanym do rejestru zabytków pod nr B-171 z dnia 7 listopada 1985 r. 
- kwota dotacji: 5.000 zł 
 
Dotacja udzielana jest na wniosek. Decyzję o przyznaniu dotacji, jej wysokości oraz przeznaczeniu 
podejmuje Zarząd Powiatu, uwzględniając w szczególności: możliwości finansowe budżetu powiatu; 
wartość historyczną, naukową lub artystyczną zabytku, a także stan techniczny w jakim znajduje  
się zabytek. 
 
 
W 2018 roku w obszarze kultury realizowano zadania w zakresie: 
 
1. Biblioteka powiatowa 
Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. 
zm.) Powiaty organizują i prowadzą powiatową bibliotekę publiczną. W konsekwencji art. 5 ww. ustawy, 
Powiat Węgrowski zawarł w 2008 r. porozumienie z Miejską Biblioteka Publiczną im. A. Cieszkowskiego 
w Węgrowie stosowne porozumienie, które co rocznie jest aneksowane. Aneksowano go również  
na 2018 rok i dotyczyło wsparcia Miasta Węgrowa (właściciel ww. biblioteki) kwotą 66.000 zł. 

W wyniku aneksu z dn. 12 stycznia 2018 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. A. Cieszkowskiego w Węgrowie zadań z zakresu prowadzenia Powiatowej 
Biblioteki Publicznej dla Powiatu Węgrowskiego zawartego w dniu 31 grudnia 2008 roku Powiat 
Węgrowski przekazał Miastu Węgrów kwotę dotacji wynoszącą 66.000 zł, którą rozliczono w całości. 
 
2. Warsztaty tkackie 
Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
Powiaty mogą prowadzić wspólną instytucję kultury. W konsekwencji tej ustawy, Powiat Węgrowski 
zawarł porozumienie z Miastem Węgrów dotyczące prowadzenia warsztatów tkackich przez 
p. Małgorzatę Pepłowską. Kwota wsparcia Miasta Węgrowa w 2018 r. z tytułu prowadzenia warsztatów 
tkackich wynosiła 9.505 zł. 
 Prowadzenie warsztatów tkackich w 2018 roku było wynikiem porozumienia z dn. 12 stycznia 2019 r. 
w sprawie zasad finansowania warsztatów tkackich będących wspólnym zadaniem Miasta Węgrowa  
i Powiatu Węgrowskiego z zakresu kultury. 
Kwota dotacji przekazanej Miasta Węgrowa wyniosła 9.505 zł, którą rozliczono w całości. 
W celu prowadzenia ww. warsztatów zatrudniona została p. Małgorzata Pepłowska, znana twórczyni 
ludowa z miejscowości Ruchna. Prowadzone przez nią warsztaty odbywały się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie. Poprzez swoją twórczość p. Małgorzata 
Pepłowska wydatnie promuje Powiat Węgrowski podczas kiermaszów, warsztatów oraz w wywiadach 
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udzielanych mediom. Jest jedną z nielicznych osób w kraju zajmujących się tkactwem dwuosnowowym, 
wycinankami z opłatka oraz tworzeniem sztucznych kwiatów. Ponadto ze swoją twórczością 
uczestniczyła także w szkołach i przedszkolach - prezentując i ucząc dzieci i młodzież robienia kwiatów, 
palm oraz wycinania z opłatka. 
 

 
4. Kultura fizyczna i turystyka 

 
Stan zadań z zakresu kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na koniec 2018 r., wraz  

z analizą poprzednich lat funkcjonowania Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2016-2020, przedstawia  

się następująco: 

 
Tabela 6 Stan zadań z zakresu kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na koniec 2018r. 

Zadanie: Współpraca między JST oraz partnerami pozarządowymi w zakresie spójnego  
i jednorodnego systemu promocji poprzez materiały promocyjne: katalogi, foldery, albumy, ulotki, 
mapy, przewodniki, gadżety promocyjne. 

Miernik  wartość z lat 
2016-2018 

wartość 
uzyskana  
w 2018 r. 

wartość 
docelowa 

Tablice turystyczne i informacyjne, targi turystyczne ze 
spójną ofertą, mobilne informatory o atrakcjach na 
terenie Powiatu dla urządzeń typu tablety, smartphony, 
itp. 

359.583 98.940 wartość 
docelowa 
uzyskana 
w 2017 r. 

Zadanie: Promowanie atrakcji turystycznych na terenie Powiatu. 

Miernik wartość z lat 
2016-2018 

wartość 
uzyskana  
w 2018 r. 

wartość 
docelowa 

Szlaki produktów lokalnych i kulturowych połączonych  
z ofertą kulturalną oraz gastronomiczną (święta 
produktów lokalnych, warzywa i owoce, miód),  
z uwzględnieniem produktu turystycznego oraz szlaku 
„Kraina Mistrza Twardowskiego”, szlaku 
wielokulturowego oraz szlaku rowerowego „Natura”; 
wydarzenia kulturowe (kultywowanie tradycji 
rycerskich, ginące zawody, zabytki architektury, 
architektura drewniana, itp.). 

102.938 69.670 wartość 
docelowa 
uzyskana 
w 2018 r. 

Zadanie: Wsparcie działań w zakresie poprawy jakości świadczonych usług turystycznych  
i agroturystycznych. 

Miernik wartość z lat 
2016-2018 

wartość 
uzyskana  
w 2018 r. 

wartość 
docelowa 

Działania na rzecz rozwoju turystyki, ze szczególnym 
uwzględnieniem Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego 
Doliny Liwca. 

181.808 140.313 wartość 
docelowa 
uzyskana 
w 2016 r. 

Działania związane z promowaniem bazy 
agroturystycznej oraz ofert gospodarstw 
agroturystycznych. 

2016 r. - 2,11 %, 
2017 r. - 11,2 %, 
 
 

3,1 % 
 

Wartość 
docelowa 
na 2020 r. 
- 13,5 % 

Zadanie: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystyki kulturowej, przyrodniczej, turystyki 
aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej. 

Miernik wartość z lat 
2016-2018 

wartość 
uzyskana  
w 2018 r. 

wartość 
docelowa 
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Szlaki piesze, rowerowe, konne oraz ścieżki 
edukacyjne. 
Punkty widokowe, szlaki kulturowe, eksponowanie 
zabytków i obiektów przyrodniczych. 
Wystawy i galerie twórczości lokalnej. 
Ochrona i modernizacja zabytkowych kapliczek i 
zabytkowych nagrobków. 

577.300 107.300 wartość 
docelowa 
uzyskana 
w 2016 r. 

Zadanie: Standaryzacja bazy gastronomicznej i noclegowej poprzez wsparcie centrów oraz 
punktów informacji turystycznej. 

Miernik wartość z lat 
2016-2018 

wartość 
uzyskana  
w 2018 r. 

wartość 
docelowa 

Wsparcie centrów oraz punktów informacji 
turystycznej. 
Wsparcie podstawowych funkcji systemu 
Informacji Turystycznej (użyteczność, dostępność, 
aktualność, rzetelność i prawdziwość). 
Uporządkowanie zbioru danych służących 
organizatorom i konsumentom usług turystycznych – 
strona www. 

0 0 wartość 
docelowa 
na 2020 r. 
- 0 

 
Najistotniejsze elementy działań zadań z zakresu kultury fizycznej to: 
1. Stypendia i nagrody sportowe 
Zgodnie z art. 31, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1263 z późn. zm.), Samorząd Powiatu Węgrowskiego ma możliwość ustanawiania i finansowania 
okresowych stypendiów sportowych oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz może ustanawiać wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, na podstawie podjętej przez ten organ 
uchwały ws. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Ww. uchwała dopuszcza przyznanie nagród zbiorowych 
zawodnikom gier zespołowych. 
W przypadku stypendiów sportowych okresowe stypendium sportowe może być przyznawane  
dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym 
lub krajowym w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych. Stypendium sportowe na realizację danego 
programu przygotowań do zawodów przyznaje się zawodnikowi raz w roku na okres do 5 miesięcy. 
Stypendium udzielane jest na wniosek i bierze się pod uwagę osiągnięty wynik sportowy, znaczenie 
danej dyscypliny dla wzrostu poziomu usportowienia dzieci i młodzieży i poziomu zdrowotności oraz 
promocję Powiatu Węgrowskiego. W zależności od rodzaju, można przyznać następujące stypendia: 
pierwszego stopnia (Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Europy, Paraolimpiada); drugiego 
stopnia (Mistrzostwa Polski, Puchar Świata) oraz trzeciego stopnia (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i inne o randze równorzędnej). Stypendium sportowe 
przyznaje Zarząd Powiatu. 
W przypadku nagród i wyróżnień sportowych może być ono przyznane zawodnikom, trenerom i innym 
osobom za osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej - za wyniki sportowe  
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznane 
raz w roku. Nagroda może być przyznana za: ustanowienie rekordu Świata, Europy lub Polski.  
Są to nagrody stopniowalne: pierwszego stopnia (Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Europy, 
Paraolimpiada) nagradzane miejsca 1-8; drugiego stopnia (Mistrzostwa Polski, Puchar Świata) 
nagradzane miejsca 1-6; trzeciego stopnia (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików i inne o równorzędnej randze) nagradzane miejsca 1-4. W przypadku trenerów 
i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności szkoleniowej, może być przyznana 
nagroda: pierwszego stopnia (Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Europy, Paraolimpiada); 
drugiego stopnia (Mistrzostwa Polski, Puchar Świata); trzeciego stopnia (Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i inne o równorzędnej randze).  

W 2018 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Powiatu 
Węgrowskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej Zarząd Powiatu przyznał 23 
stypendia oraz 4 nagrody następująco: 
Stypendia sportowe - łączna kwota - 21.050 zł. 
a) 17 zawodniczkom UKS S.O.S. Węgrów (siatkówka) w wysokości 13.050 zł; 
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b) 3 zawodnikom ULKS w Łochowie (unihokej) w wysokości 4.500 zł. 
c) 1 zawodnikowi GKK OPTY-MAZOWSZE w Grodzisku Mazowieckim (kolarstwo torowe i szosowe)  

w wysokości 1.000 zł. 
d) 1 zawodniczce z SP im. Jana Pawła II w Węgrowie (lekkoatletyka) w wysokości 1.000 zł. 
e) 1 zawodniczce MKS „POGOŃ” Siedlce (lekkoatletyka) w wysokości 1.500 zł. 
Nagrody sportowe - łączna kwota 3.660 zł. 
a) drużynie ULKS „Olimpii” Łochów (unihokej) w wysokości 1.800 zł 
b) zawodnikowi z GKK OPTY-Mazowsze w Grodzisku Maz. (kolarstwo torowe i szosowe) w wysokości 360 zł; 
c) zawodniczce z MKS „POGOŃ” Siedlce (lekkoatletyka) w wysokości 800 zł; 
d) trenerowi drużyny ULKS „Olimpii” Łochów (unihokej) w wysokości 700 zł. 
Ww. zawodnicy przygotowywali się do różnego rodzaju zawodów różnych szczebli: Mistrzostw Świata, 
Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. 
 
2. Siatkówka 
W Powiecie Węgrowskim w 2018 r. kontynuowano zajęcia szkoleniowo-warsztatowe z zakresu piłki 
siatkowej dziewcząt w szkołach podstawowych i gimnazjach powiatu węgrowskiego. Głównym celem 
programu jest przyciągnięcie potencjalnych kandydatek, które zasiliłyby istniejący w ZSP w Węgrowie 
Siatkarski Ośrodek Szkolny. Program został zapoczątkowany w 2013 roku. 

W 2018 r. w zajęciach szkoleniowo-warsztatowych z zakresu piłki siatkowej w szkołach 
podstawowych i gimnazjów brało udział 219 uczennic w tym ze szkół podstawowych 187 uczennic  
z gimnazjów 32 uczennice. W okresie luty-maj 2018 r. w zajęciach brały udział uczennice z 7 szkół,  
a w okresie wrzesień-grudzień 2018 r. uczennice z 3 szkół. Zrealizowano łącznie 757 godzin tych zajęć, 
a łączny koszt umów zleceń z nauczycielami w-f wyniósł 30.555 zł. 
 
3. Asystent sportowy 
Zarząd Powiatu powołał w 2018 r. asystenta sportowego oraz koordynatora kalendarza imprez sportowych 
dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Węgrowskiego szczebla powiatowego i ponadpowiatowego, 
wyłonionego z grona społecznych działaczy sportowych funkcjonujących w organizacjach 
pozarządowych. Do jego zadań należy: sprawna organizacja współzawodnictwa sportowego szkół, 
organizacja imprez i rozgrywek sportowych szczebla powiatowego i ponadpowiatowego dla dzieci  
i młodzieży - zgodnych z aktualnym Kalendarzem Imprez Sportowych Szkolnego Związku Sportowego; 
a ponadto: czuwanie i nadzór nad sprawnym i terminowym przebiegiem zawodów powiatowych, 
koordynowanie wyjazdów reprezentantów powiatu na zawody szczebla ponadpowiatowego. 

W 2018 r. w ramach umowy zlecenie z asystentem sportowym, będącym jednocześnie 
koordynatorem kalendarza imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Węgrowskiego 
szczebla powiatowego i ponadpowiatowego, które to zadania powierzono p. Janowi Tempczykowi - 
przeznaczono kwotę 6.000 zł. Organizował i koordynował on 51 imprez i zawodów sportowych, w których 
udział wzięło co najmniej 2.000 dzieci i młodzieży. 
 
 

5. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

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

publicznego i o wolontariacie. 

 
W 2018 roku obowiązywał w Powiecie Węgrowskim „Programu współpracy Powiatu 

Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, który został przyjęty uchwałą Nr 
XXXII/270/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2017 roku przez Radę Powiatu 
Węgrowskiego. Niniejszy program jest programem rocznym i realizowany był od 1 stycznia do 31 grudnia 
2018 roku. 
Cele ww. programu obejmują systemową i zorganizowaną współpracę Powiatu z organizacjami. 
Głównym celem programu jest dążenie do partnerskiej współpracy z organizacjami w realizacji zadań 
publicznych dla jak najlepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców Powiatu. Cele szczegółowe 
programu obejmują: 
1) upowszechnianie modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi; 
2) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju lokalnej społeczności, w tym: 
a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 
wspólnotę lokalną oraz jej tradycję; 
b) promocję postaw obywatelskich i prospołecznych; 
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c) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców z terenu powiatu; 
d) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych; 
e) wzmocnienie pozycji organizacji w lokalnym społeczeństwie; 
f) promocja działalności organizacji. 
3) wspieranie i współpracę z ruchem organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich; 
4) rozwój partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz wewnątrz 
środowiska trzeciego sektora. 
 
Wymiernym przykładem współpracy z organizacjami pozarządowymi jest ich finansowanie przez Powiat 
Węgrowski, zlecając im zadania publiczne w formie dotacji. Dotacje te udzielane są w wyniku 
przeprowadzenia trybu konkursowego oraz pozakonkursowego. Konkursy ogłasza i przeprowadza 
Zarząd Powiatu. 
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku ogłoszono 7 konkursów ofertowych, 
w ramach następujących zadań priorytetowych:  
1) W obszarze ochrona i promocja zdrowia: 

a) organizacja seminariów, szkoleń, konferencji, akcji z zakresu profilaktyki, edukacji zdrowotnej,  
w tym promocji zdrowego stylu życia; 
b) działania na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa; 
c) działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego; 

2) W obszarze ratownictwo i ochrona ludności: 
a) akcje, w tym akcje przeciwpożarowe podnoszące bezpieczeństwo życia, zdrowia osób i ich 
mienia; 

3) W obszarze nauka, edukacja, oświata i wychowanie: 
a) działania edukacyjne: 
- mające na celu kształtowanie postaw moralnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych, 
- związane z kształceniem zawodowym oraz wejściem na rynek pracy, 
- na rzecz organizacji pozarządowych, animowania oraz rozwijania aktywności obywatelskiej; 
b) prowadzenie edukacyjnych form wypoczynku poza dniami zajęć szkolnych, rozbudzające 
aktywność społeczną, ruchową oraz przedsiębiorczość; 

4) W obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 
a) organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw artystycznych o istotnym 
znaczeniu dla powiatu węgrowskiego; 
b) wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze i historii powiatu węgrowskiego; 
c) działania upamiętniające wydarzenia, postacie historyczne związane z powiatem węgrowskim; 

5) W obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 
a) propagowanie drużynowych gier zespołowych jako form zdrowego stylu życia; 
b) upowszechnianie kultury fizycznej, form ruchowych i aktywnego wypoczynku podczas imprez 
sportowych, w tym sportowo-obronnych; 

6) W obszarze turystyka i krajoznawstwo: 
a) popularyzacja walorów turystyczno-krajobrazowych powiatu węgrowskiego w postaci 
przewodników, folderów, katalogów; 
b) popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych powiatu węgrowskiego w postaci wycieczek, 
rajdów i imprez. 

7) W obszarze nieodpłatna pomoc prawna oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa: 
a) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacja prawna. 

 
W wyniku podpisanych umów zrealizowano 24 przedsięwzięcia dofinansowane przez Powiat Węgrowski.  
Środki finansowe pochodzące z dotacji przeznaczone są wyłącznie na wykonanie określonego 
przedsięwzięcia z poniższych obszarów: 
1. Obszar nauka, edukacja, oświata i wychowanie - 9.950,00 zł. 
2. Obszar kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 13.478,00 zł. 
3. Obszar wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 80.000,00 zł. 
4. Obszar turystyka i krajoznawstwo - 5.400,00 zł. 
5. Obszar nieodpłatna pomoc prawna i zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa - 60.725,88 zł. 
Łącznie 169.553,88 zł. 
Natomiast w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb 
pozakonkursowy, tzw. małe granty) wpłynęło 6 ofert. W wyniku spełnienia wymogów ww. ustawy, 
Zarząd Powiatu zaakceptował wszystkie 6 ofert, przyznając im dotacje: 
- obszar wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 40.000,00 zł. 
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- obszar kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 10.000,00 zł. 
Łącznie 50.000,00 zł 
 
 

6. Promocja i ochrona zdrowia 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie jest powiatową samorządową jednostką 
organizacyjną powołaną Zarządzeniem nr 62/98 Wojewody Siedleckiego z dnia  
9.VII 1998 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie jest wpisany do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod nr 0000061507. 
 
Działalność podstawowa 

Przedmiotem działalności Zakładu jest udzielanie świadczeń medycznych  
w zakresach: 
- opieka stacjonarna, 
- podstawowa opieka zdrowotna, 
- poradnie specjalistyczne, 
- rehabilitacja lecznicza, 
- higiena szkolna, 
- stomatologia, 
- ratownictwo medyczne, 
- promocja zdrowia, 
- wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa. 

 
Szpital Powiatowy w Węgrowie jest podstawową jednostką Zakładu.  

W wyniku reformy Służby Zdrowia Szpital został zakwalifikowany do Sieci Krajowej Szpitali. 
W jego strukturze funkcjonują podstawowe oddziały: 
- Internistyczno- Kardiologiczny, 
- Chirurgiczny, 
- Położniczo- Ginekologiczny, 
- Pediatryczny, 
- Neonatologiczny, 
- Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
W Szpitalu znajdują się najważniejsze pracownie diagnostyczne: 
- Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej i Bakteriologii, 
- Pracownia Endoskopii, 
- Pracownia RTG, 
- Pracownia USG, 
- Pracownia Tomografii Komputerowej, 
- Pracownia Mammografii, 
- Pracownia Prób Wysiłkowych. 
W ubiegłym roku szpital funkcjonował bez większych zakłóceń i przestoi.  

W 2018 roku przyjęto do szpitala 7 410 osób. Była to liczba znacznie powyżej przyznanego szpitalowi 
kontraktu. Chorzy z naszego rejonu przyjmowani byli do szpitala bez ograniczeń lub tylko z krótkim 
okresem oczekiwania - do 1 miesiąca w przypadku zabiegów planowych. 

W Izbie Przyjęć Szpitala udzielono 10 811 porad. Odnotowuje się coraz większą liczbę 
zgłaszających się do ambulatorium szpitalnego. Izba Przyjęć staje się faktycznie dodatkową 
przychodnią uzupełniającą niedostatki w podstawowej opiece zdrowotnej  
i poradniach specjalistycznych. Wielu pacjentów przyjęły pracownie diagnostyczne szpitala 
dysponujące wysokiej klasy specjalistycznym sprzętem. Wszystko to stanowi, że Szpital Powiatowy 
poza swoją funkcją zasadniczą, nadal pozostaje centrum diagnostycznym dla całego rejonu i służy 
wsparciem zarówno publicznej jak i niepublicznej służbie zdrowia. 
W 2018 roku w Pracowniach Szpitala wykonano: 
* Pracownia Tomografii Komputerowej – 20 131 badań RTG,  2 863 badań TK 
* Pracownia Endoskopii – 1 165 badań  
* Pracownia USG –  11 606 badań 
* Badania Laboratoryjne –  418 tyś. Badań. 
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Poradnie Specjalistyczne  
SP ZOZ w Węgrowie prowadził na terenie Powiatu Węgrowskiego 16 poradni specjalistycznych 

zakontraktowanych w NFZ. Większość poradni zlokalizowana jest  
w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Węgrowie m.in.: poradnia  alergologiczna, 
endokrynologiczna, kardiologiczna, neurologiczna, ortopedyczna, gruźlicy i chorób płuc, 
reumatologiczna, ginekologiczno - położnicza, chirurgiczna, okulistyczna, urologiczna,  diabetologiczna 
i onkologiczna. 
W Przychodni Rejonowej w Łochowie zlokalizowane są: poradnia chirurgiczna  
i ginekologiczno - położnicza. Przy Szpitalu funkcjonuje poradnia neonatologiczna. 
 Większość pacjentów przyjęta była na bieżąco lub po krótkim okresie oczekiwania. Najdłuższy 
okres oczekiwania był w Poradni Endokrynologicznej - kilkumiesięczny, nieco krótszy w Poradni 
Kardiologicznej i Neurologicznej. 
  
Podstawowa Opieka Zdrowotna – w strukturze organizacyjnej zakładu funkcjonuje pięć Poradni 
Medycyny Rodzinnej: 
- Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna w Węgrowie, 
- Przychodnia Rejonowa w Łochowie, 
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czerwonce, 
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ostrówku, 
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wyszkowie. 

Liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy rodzinnych w naszych Poradniach uległa 
niewielkiemu zmniejszeniu się, głównie z powodu zmniejszenia się liczby ludności, ale również braku 
wystarczającej obsady lekarskiej. Zakład od kilku lat poszukuje dodatkowych lekarzy rodzinnych  
i pediatry. Mimo systematycznych ogłoszeń brak jest chętnych młodych lekarzy do pracy w POZ. Pod 
koniec roku zatrudniono dwóch lekarzy w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej w Węgrowie. 
Zaowocowało to zwiększoną liczbą zapisanych pacjentów. 

 
NPL  
Poza godzinami pracy Poradni Medycyny Rodzinnej świadczeń w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej udziela Nocna Pomoc Lekarsko- Pielęgniarska zlokalizowana w Węgrowie i Łochowie  
( w budynkach Pogotowia). 
 
 
Stomatologia – SPZOZ utrzymuje gabinety dentystyczne: 
- w Łochowie, 
- w Wyszkowie, 
- w Czerwonce, 
- w Korytnicy, 
- w Węgrowie (Poradnia stomatologiczna dla dorosłych), 
- w Węgrowie (Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.  
W celu zmniejszenia kosztów oraz ułatwienia dostępu gabinety po godzinach wynajęto lekarzom.  
 
Ratownictwo Medyczne 
Organizacja zespołu ratownictwa medycznego nie uległa zmianie, funkcjonowały zespoły w oparciu  
o dwa miejsca wyczekiwania – Węgrów, Łochów. Zakupiono nowy ambulans medyczny wraz  
z wyposażeniem. 
 
Promocja Zdrowia – zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2018 roku prowadzone 
były programy profilaktyczne w zakresie: 
 
*„Program profilaktyki raka szyjki macicy” – etap podstawowy, którym objęto 207   
   kobiet w przedziale wiekowym 25-59 lat. 
*„Program profilaktyki raka piersi” – etap podstawowy, w którym uczestniczyło 95     
   kobiet w przedziale wiekowym 50-69 lat. 
*„Program profilaktyki gruźlicy”, który dotyczył pacjentów z listy lekarzy POZ     
   powyżej 18 r.ż., uczestniczyły w nim 19 osób. 
*„Program fluoryzacji w szkołach” od 6 do 12 roku życia I – VI klasa szkoły   
   podstawowej, w którym uczestniczyło 2 741 dzieci.  
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*SP ZOZ wystawił stoisko na imprezie masowej „Hubertus Węgrowski”–   
  wykonywano badania profilaktyczne m.in. poziom cukru, RR, porady dietetyczne  
  i inne. Kuchnia szpitalna przygotowała bigos dla 900 osób na bazie zdrowej żywności. 
 
Personel 

 Od wielu lat Zakład boryka się z niedoborem lekarzy. W ubiegłym roku wystąpiły duże trudności 
z obsadą dyżurów w NPL, Pogotowiu Ratunkowym,  
w Oddziałach Szpitala-Internistycznym, Pediatrycznym i Ginekologiczno – Położniczym. 
Poszukiwano również lekarzy rodzinnych i pediatry do POZ Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej 
w Węgrowie. Niedobór tej grupy skutkował koniecznością podwyższania kontraktów 
indywidualnych. 
  

      Informację o przeciętnym zatrudnieniu na umowę o pracę w latach 2017 – 2018 przedstawia tabela: 
 

Tabela 7 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu na umowę o pracę w latach 2017 – 2018 

Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 

Lekarze i inni z wyższym 
wykształceniem 

29 32 

personel średni 200 205 

administracja 22 22 

pomocniczy 41 42 

RAZEM 292 301 

 
a) liczba zatrudnionych na umowę zlecenie – 93 
b) liczba zatrudnionych na kontrakty – 100 

 
Sytuacja majątkowa i finansowa 

     Głównym źródłem przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Węgrowie są usługi medyczne świadczone na rzecz pacjentów.  
Umowy z NFZ są podstawą działalności Zakładu i głównym źródłem środków 
finansowych. Przychody ze sprzedaży usług medycznych w stosunku do roku poprzedniego wzrosły  
o 4,12 %.  
Kapitał (fundusz) Założycielski na dzień 31.12.2018 r. wynosił 7 174 178,76 zł. Zmiany  
w roku sprawozdawczym nie wystąpiły. 
Kapitał (fundusz) Zakładu na dzień 31.12.2018 r. wynosił 17 516 682,89 zł. 

W 2018 roku został zwiększony zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu o zysk  
w kwocie 3 075 730,64 zł. w tym nierozliczony zysk z roku 2012 i 2013 w kwocie  
2 399 815,49 zł. i bilansowy za rok 2017 w wysokości 675 915,15 zł. 

W 2018  roku SP ZOZ uzyskał dodatni wynik finansowy netto w kwocie 100 903,63 zł.  
Na dodatni wynik finansowy miało wpływ zapłacenie nadwykonań za rok 2018  
w wysokości 69 981,28 zł.  
 SP ZOZ nie tworzy kapitału zapasowego ani rezerwowego.  
Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły na dzień 31.12.2018r. 3 894 432,57 zł  
z  czego: 2 235 491,65 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw i usług.  
Zobowiązania krótkoterminowe w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyły  
się o 31 643,85 zł. 
 
Inwestycje, modernizacje i zakupy sprzętu 
           W 2018 roku kontynuowano prace wykończeniowe w niskim parterze budynku bloku 
operacyjnego. Wyremontowano m.in. pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni, Pracowni Endoskopowej 
i gabinetów lekarskich. Zamontowano również windę służącą do transportu materiałów operacyjnych 
pomiędzy blokiem a sterylizatornią. W okolicy bloku operacyjnego wybudowano część parkingów  
i ogrodzenia.  
          W zakresie modernizacji systemu grzewczego budynku administracji wyremontowano kotłownię 
i zamontowano nowoczesny piec gazowy. Również  
w Poradni w Łochowie przeprowadzono remont. Zamontowano piec gazowy. Dotychczas budynek 
Przychodni ogrzewany był przez kotły Urzędu Miasta. Przy tej Przychodni dofinansowano przebudowę 
parkingu od strony północnej. 
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Dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego zakupiono nowy ambulans z wyposażeniem.  
W szpitalu kontynuowane są przygotowania do otwarcia nowej sterylizatorni. Zakupiono nowoczesne 
sterylizatory i inny sprzęt za ok. 120 tyś. zł. i wiele innego sprzętu. 
 
Kierunki rozwoju 

IT – w ubiegłym roku zakończono program informatyczny współfinasowany przez Unię Europejską 
w ramach programu zakupiono 74 komputery i inny sprzęt, wdrożono nowe oprogramowania 
medyczne i administracyjne. Duży postęp w tej dziedzinie powoduje konieczność stałej wymiany 
sprzętu i oprogramowania. Pod koniec roku wprowadzono program e- zwolnień. W 2019 roku 
kontynuowane będzie wprowadzanie danych programów medycznych w tym e – rejestracja. 

      Parter Budynku Bloku Operacyjnego – w pomieszczeniach parteru będzie     
      zlokalizowana sterylizatornia, Pracownia Endoskopowa i nowe gabinety lekarskie. 

Termomodernizacja Zakładu – w ubiegłym roku opracowano program termomodernizacji Szpitala. 
W celu pozyskania środków złożono odpowiedni wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska. W ramach projektu zmodernizowano już kotłownię dalsze prace zależne  
są od uzyskania dodatkowych środków. 

Wymiana sprzętu medycznego – posiadany sprzęt medyczny mimo, że najwyższej klasy z biegiem 
lat zużywa się. W celu utrzymania wysokiego poziomu świadczeń konieczne jest systematyczne 
wymienianie wyeksploatowanych urządzeń.  
W ubiegłym roku w ramach programu współfinansowanego przez UE zaplanowano zakup Tomografu 
Komputerowego, nowego aparatu USG i wyposażenie Pracowni Endoskopowej. Ze względu  
na pozyskane z UE środki może to być rok największych zakupów od kilku lat. 
 
    Pod względem finansowym  rok 2018 należał do najtrudniejszych w ostatniej dekadzie mimo,  
że Zakład zakończył go wynikiem dodatnim na kwotę 100 903,63 zł. Spowodowane to było niezmienną 
i zbyt niską od kilku lat wyceną procedur medycznych. Wysokość całości kontraktu była również zbyt 
niska dla naszego Zakładu.  

Mimo dużych trudności rok 2018 należy uznać za dobry dla Zakładu.  
W 2019 rok Zakład wkracza ze stabilną sytuacją i pełną płynnością finansową. 
 

Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 
Węgrowskiego na lata 2018 – 2022 
Program został przyjęty przez Radę Powiatu Węgrowskiego na mocy Uchwały Nr XXXIV/295/2018  
z dnia 31 stycznia 2018r.  

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi w w/w Uchwale, PPOZP ma charakter otwarty i podlega 
ewaluacji w miarę pojawiających się potrzeb. Sprawozdania z realizacji PPOZP są sporządzane raz  
w roku przy wsparciu wszystkich instytucji współdziałających. 

Realizatorami PPOZP są: 
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie: 

1.1. Szpital Powiatowy w Węgrowie,  
1.2. Poradnia Zdrowia Psychicznego. 
1.3. Poradnia Leczenia Uzależnień, 

2. Samorząd Powiatu Węgrowskiego: 
2.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie, 
2.2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, 
2.3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie, 
2.4. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie, 
2.5. Szkoły ponadgimnazjalne,  
2.6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku, 
2.7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie, 
2.8. Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworku. 

 
Informacje dotyczące realizacji PPOZP pozyskano w oparciu o przyjęte Wskaźniki monitorowania 
produktu: 

1. Dostępność do opieki szpitalnej i poszpitalnej – w ramach monitorowania wskaźnika 
uwzględniono działania SPZOZ w Węgrowie, SPZOZ w Grębkowie, NZOZ z terenu powiatu 
węgrowskiego, punkty konsultacyjne funkcjonujące przy GOPS-ach i oferujące wsparcie 
psychologiczne oraz świadczone wsparcie psychologiczne i pedagogiczne przez Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną w Węgrowie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonujący 
w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie. 



38 
 

2. Liczba pacjentów/klientów objętych opieką – 5.541  
3. Liczba zatrudnionego personelu (związanego z działaniami w zakresie ochrony zdrowia 

psychicznego) - 121 
4. Liczba dzieci i młodzieży z wczesną diagnozą zaburzenia lub choroby – 140 
5. Liczba dzieci i młodzieży zgłaszająca się z powodu nieprzystosowania, zaburzeń psychicznych, 

nieodpowiednich zachowań oraz z innymi problemami zdrowia psychicznego – 310  
6. Liczba osób dorosłych z problemami zdrowia psychicznego – 1.159 
7. Liczba osób korzystających ze zwolnień lekarskich z powodu problemów ze zdrowiem 

psychicznym – 51  
8. Liczba osób podejmujących próby "s" oraz liczba osób zmarłych w wyniku samobójstwa – 125  
9. Liczba zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie i w innych środowiskach – 52  
W odniesieniu do powyższych danych liczbowych, nie jest wykluczone, że jakiś odsetek osób może 

stanowić powielenie, jako korzystających ze wsparcia w kilku instytucjach przekazujących dane 
statystyczne. 

W ramach wskaźników przyjętych w PPOZP brak jest informacji odnośnie inwestycji realizowanych 
w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, jednakże biorąc pod uwagę ewaluacji PPOZP w miarę 
pojawiających się potrzeb, wskazane jest w latach kolejnych monitorowanie danych również w tym 
zakresie. 
 

7. Pomoc społeczna 

Podstawą wynikającą z obowiązywania prawa lokalnego w tym zakresie jest Uchwała Nr 
XXI/181/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Węgrowskiego na lata 2016-2025. 

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań 
własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
Realizacja tego zdania przypisana została Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. 

Celem strategicznym przedłożonego dokumentu jest zbudowanie powiatowego systemu 
pomocy społecznej, którego zadaniem jest organizacja i zapewnienie rodzinie i poszczególnym jej 
członkom systemowego wsparcia jak najbliżej miejsca zamieszkania. Wsparcie rodziny świadczone 
przez różnego rodzaju służby socjalne oraz wolontariat powinno się wzajemnie uzupełniać. System ten 
to także zasady i metody stosowane w pracy z rodziną przez specjalistów z różnych dziedzin 
zajmujących się rodziną w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Realizacja założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Węgrowskiego 
na lata 2016-2025 monitorowana jest wraz z monitorowaniem Strategii Rozwoju Powiatu 
Węgrowskiego, Powiatowym Programem Ochrony zdrowia Psychicznego dla Powiatu Węgrowskiego, 
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także 
innymi dokumentami obowiązującymi w zakresie funkcjonowania pomocy społecznej. 

Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne – powiatowe centra 
pomocy rodzinie (art. 112, ust 1 ustawy o pomocy społecznej). 

Starosta przy pomocy PCPR sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego 
poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków 
interwencji kryzysowej (art. 112 ust 8 ustawy o pomocy społecznej), a ponadto PCPR koordynuje 
realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (art. 112 ust 9 w/w ustawy). 

W strukturze PCPR funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej (wraz z Hostelem), w ramach 
którego świadczone jest specjalistyczne poradnictwo oraz wsparcie dla mieszkańców powiatu. 
Zgodnie z założeniami Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 
Węgrowskim na lata 2016-2025 oraz kierunkami działań przyjętymi w  Powiatowym Programu 
Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020, na terenie 
Powiatu Węgrowskiego, zatrudniony jest w PCPR zespół specjalistów, którzy zajmują się problematyką 
pomocy dziecku i rodzinie. 
W skład tego zespołu w 2018 roku wchodziło 10 specjalistów, w tym: 

1) specjalista pracy z rodziną, 
2) specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
3) konsultant prawny / koordynator OIK, 
4) 4 psychologów, w tym seksuolog oraz terapeuta rodzinny, 
5) prawnik, 
6) konsultant ds. uzależnień, 
7) specjalista psychoterapii uzależnień 
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Ogółem z porad specjalistów skorzystało w 2018 roku 428 osób z 330 rodzin. 
Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy jako ośrodek 

wsparcia typu B, tj. dla osób upośledzonych umysłowo powyżej 16 roku życia. ŚDS ma charakter 
powiatowy i oferuje specjalistyczne usługi w formie dziennej dla 30 osób przez 5 dni w tygodniu w godz. 
8–16, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami. 

Wniosek o wydanie skierowanie do ŚDS osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy, 
składa do właściwego ośrodka pomocy społecznej. Wniosek ten wraz wymaganymi załącznikami 
przekazywany jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie celem rozpatrzenia  
i wydania skierowania oraz ustalenia lub zwolnienia z odpłatności za korzystanie z usług ośrodka,  
co następuje w formie decyzji administracyjnej. Ustaloną w decyzji o odpłatności kwotę za korzystanie 
z usług świadczonych przez ŚDS, uczestnik zajęć przekazuje do kasy Starostwa Powiatowego  
w Węgrowie lub bezpośrednio na rachunek bankowy Powiatu Węgrowskiego. W 2018 roku ustalono 
odpłatność za odział w zajęciach prowadzonych przez ŚDS dla 4 uczestników. 
 Zajęcia organizowane przez ŚDS skierowane są przede wszystkim do osób, które mają 
trudności z samodzielnym przezwyciężaniem trudnych sytuacji życiowych, w tym odnalezieniu  
się w środowisku rodzinnym i społecznym. Podstawowym celem ŚDS jest rehabilitacja społeczna 
uczestnika oraz poprawa jego sprawności fizycznej i psychicznej. Cel ten osiągany jest głównie poprzez 
naukę podstawowych czynności dotyczących życia codziennego, naukę współżycia w grupie 
społecznej, integrację ze środowiskiem, a także naukę konkretnych czynności. Ponadto ŚDS zapewnia 
poradnictwo psychologiczne oraz zajęcia rehabilitacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb 
każdego uczestnika. 
 W ŚDS prowadzone są zajęcia wspierająco – aktywizujące w pracowniach: 

 gospodarstwa domowego,  
 technicznej, 
 plastycznej,  
 wielobranżowej,  
 sali rehabilitacyjnej 
W roku 2018 PCPR w Węgrowie realizował wydatki w ramach dotacji celowej na realizację 

zadania  zleconego (Karta Polaka). Zadanie jest realizowane poprzez wypłatę świadczeń, 
przyznawanych decyzją Wojewody Mazowieckiego, dla osoby posiadającej Kartę Polaka  
i zamieszkującej na terenie powiatu węgrowskiego. 

 
 

8. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki  

i wychowania przez rodziców. Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, pieczę zastępczą organizuje powiat. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 56/2011 Starosty Węgrowskiego, Organizatorem rodzinnej 
pieczy zastępczej w Powiecie Węgrowskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, 
w którym utworzono zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej. 

W 2018 roku skład Zespołu tworzyli: dwóch pracowników socjalnych, starszy inspektor ds. 
pieczy zastępczej, trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog, aspirant pracy 
socjalnej przy wsparciu specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej, tj. pedagoga i konsultanta 
prawnego. 

Zgodnie z art. 76 ust 4 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie jako organizator przedstawia Staroście i Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z efektów 
pracy. 

W 2018 roku w rejestrze PCPR w Węgrowie zarejestrowanych było 45 rodzin, w których 
umieszczonych było 66 wychowanków, w tym 26 pełnoletnich. 

W 2018r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie zgłosiły się 4 rodziny oraz 2 
osoby jako kandydaci na rodziny zastępcze (łącznie 10 osób). 

Jednym z zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest zgłaszanie do ośrodków 
adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin 
przysposabiających. W 2018 roku prowadzono współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym  
w Siedlcach, zgłoszono 6 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do adopcji. Dzieci pozostają  
w dotychczasowych rodzinach zastępczych, brak jest kwalifikacji do przysposobienia.  

W roku 2018r. Sąd Rodzinny w Węgrowie rozwiązał 1 rodzinę zastępczą, w której przebywało 
1 dziecko, wychowanek został umieszczony w placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. Dom Dziecka 
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„Julin” w Kaliskach. W marcu 2018 roku 4 dzieci przebywających w Pogotowiu Rodzinnym wróciło  
pod opiekę rodziców biologicznych, na podstawie postanowienia Sądu.  

W roku sprawozdawczym wszystkie rodziny zastępcze w pełni sprawowały opiekę nad dziećmi, 
nie było potrzeby umieszczania dzieci w rodzinach pomocowych. 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 
rodziców, w szczególności przez umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastępczej odbywa  
się w sytuacji, kiedy wyczerpano możliwości udzielenia dziecku pomocy w rodzinie naturalnej lub 
umieszczenia w rodzinie zastępczej. Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo–wychowawczych 
odbywa się na podstawie postanowień sądowych i należy do właściwości PCPR. 

Dom Dziecka „ Julin” w Kaliskach. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu 
socjalizacyjnego funkcjonowała do 30 czerwca 2018r. Placówka dysponowała 30 miejscami. Stan 
osobowy wychowanków ulegał ciągłym zmianom, co było efektem opuszczania przez wychowanków 
placówki, usamodzielnianiem się i przyjmowaniem nowych dzieci. Na koniec czerwca przebywało w 
placówce 27 wychowanków, w tym 5 wychowanków pełnoletnich. 

Sytuacja prawna wychowanków była zróżnicowana, 13 rodziców miało ograniczoną władzę 
rodzicielską (uwzględniając jednego rodzica), 7 rodziców zostało pozbawionych władzy rodzicielskiej, 1 
rodzic ma prawo utracone (ze względu na ubezwłasnowolnienie), w przypadku 1 wychowanka oboje 
rodzice nie żyją.  
Wychowawcy sprawowali funkcję opiekuna prawnego dla 6 wychowanków, dla 2 wychowanków 
opiekunem prawnym pozostawała babcia macierzysta, w 1 przypadku rodzina zastępcza, z której 
wychowanek został skierowany do placówki.  

Wszyscy wychowankowie Domu Dziecka wywodzą się z rodzin dysfunkcyjnych, w większości 
obciążonych alkoholizmem obojga lub jednego rodzica. Dominującą przyczyną umieszczenia dziecka 
w placówce było: uzależnienie od alkoholu rodziców – 14 wychowanków; przemoc w rodzinie – 4 
wychowanków; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – wychowanków; 
niepełnosprawność rodzica – 2 wychowanków; półsieroctwo – 2 wychowanków. 
 Uchwałą nr XXXIX/322/218 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 maja 2018 r. placówka 
opiekuńczo-wychowawcza Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach z dniem 30 czerwca 2018 r. została 
zlikwidowana. 
Likwidacja placówki nie spowodowała żadnego zagrożenia dla realizacji zadań opiekuńczo – 
wychowawczych i bytowych dzieci przebywających w placówce. Nowopowstałe domy dla dzieci przejęły 
wychowanków ze zlikwidowanej placówki,  spełniając wszystkie wymogi i standardy określone  
w ustawie o pieczy zastępczej, zapewniając dzieciom dalszą właściwą opiekę i wychowanie. 
 Placówki Opiekuńczo-Wychowacza „Ignaś” i „Helenka” w Kaliskach. Placówki funkcjonują 
od 1 lipca 2018 roku.  Placówka „Ignaś” jest placówką  obsługującą, pod względem  administracyjnym, 
organizacyjnym i specjalistycznym dla placówki „ Helenka”.  

Placówki „ Ignaś” i ‘’ Helenka ” są  placówkami typu socjalizacyjnego.  W placówkach tych jest 
po 14 miejsc w każdej, w tym po 3 miejsca interwencyjne. Placówki zapewniają dzieciom całodobową 
opiekę i wychowanie oraz zaspakajają ich niezbędne potrzeby, a w szczególności emocjonalne, 
rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Ponadto placówki realizują  przygotowany  
we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, umożliwiają  kontakt dziecka z rodzicami  
i innymi osobami bliskimi chyba, że sąd postanowi inaczej, podejmują  działania w celu powrotu dziecka 
do rodziny, zapewniają  dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 
rozwojowych, obejmują  dziecko działaniami terapeutycznymi, zapewniają  korzystanie  
z przysługujących świadczeń zdrowotnych.  
Placówka opiekuńczo–wychowawcza „Helenka” jest placówką obsługiwaną przez placówkę 
opiekuńczo–wychowawczą „Ignaś”. Dyrektor kieruje placówką obsługiwaną przy pomocy 
wyznaczonego wychowawcy koordynatora. 

 Obydwie nowopowstałe placówki mają po 3 miejsca interwencyjne. Zadaniem placówki  
z miejscami interwencyjnymi (zgodnie z art. 103 pkt.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej) jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności 
placówka jest zobowiązana przyjąć  dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego 
zapewnienia dziecku opieki. 
Do placówki tego typu dziecko przyjmowane jest na podstawie:  

1) orzeczenia sądu, 
2) doprowadzenia przez policje lub straż graniczną, 
3) na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej  lub umieszcza się dziecko w trybie art.12a ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Z dniem 1 lipca 2018r. do Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej „Helenka” przeniesionych 

zostało         z Domu Dziecka „Julin” 14 wychowanków. W okresie do 31 grudnia 2018r. jeden 
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wychowanek opuścił placówkę w wyniku usamodzielnienia, a na jego miejsce zostało przyjęte nowe 
dziecko. Tym samym na koniec grudnia 2018r. w placówce nadal przebywało 14 wychowanków. Łącznie 
w II półroczu 2018 roku placówka objęła opieką 15 wychowanków.  

Z dniem 1 lipca 2018r. do Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej „Ignaś” przeniesiono z D. Dz. 
„Julin” 13 wychowanków. W okresie do 31 grudnia 2018r. stan osobowy dzieci nie uległ zmianie. Łącznie 
w II półroczu 2018 roku placówka objęła opieką 13 wychowanków. 

Wojewoda sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością placówek opiekuńczo-
wychowawczych, zaś Zarząd Powiatu sprawuje kontrolę nad tymi placówkami. 

W 2018 roku Sąd Rodzinny w Węgrowie wydał 2 postanowienia w sprawie umieszczenia w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej 2 dzieci, z których jedno zostało umieszczonych w Domu Dziecka 
„Julin” w Kaliskach, a następnie po reorganizacji przeniesione do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
„Ignaś” jedno w Domu Dziecka „Pod Kasztanami” w Siedlcach. 

W Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach w okresie od stycznia do 30 czerwca 2018 roku 
przebywało łącznie 29 wychowanków w wieku od 2 do 19 lat. W okresie sprawozdawczym 10 dzieci 
placówek opiekuńczo-wychowawczych: ”Ignaś” i „Helenka”  oraz Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach 
zostało zgłoszonych do Ośrodka Adopcyjnego celem przysposobienia. W okresie sprawozdawczym 
żadne dziecko nie trafiło do adopcji 
 

 

9. Polityka prorodzinna 

 
Polityka prorodzinna realizowana jest na bieżąco w ramach funkcjonowania oraz świadczenia 

usług przez jednostki z zakresu polityki społecznej, wspierających bezpośrednio rodziny bądź 
poszczególnych członków rodzin, wymagających wsparcia. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, we współpracy z terenowymi ośrodkami 
pomocy społecznej, jednostkami oświatowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Sądem Rejonowym  
w Węgrowie, Komendą Powiatową Policji w Węgrowie, Poradnią  Psychologiczno - Pedagogiczną  
w Węgrowie, SPZOZ oraz NZOZ, a także przy udziale organizacji pozarządowych działających  
na terenie powiatu w sferze społecznej, opracowało metody działania na rzecz rodzin i osób 
wymagających wsparcia. Opierając się na założeniach  Strategii Rozwoju Kraju 2020 w tym założeń 
Rozwoju kapitału ludzkiego, doświadczeniu w rozwiązywaniu doraźnych problemów jednostek pomocy 
społecznej, biorąc za podstawę Strategię Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 - 2020 oraz Strategię Rozwoju Powiatu Węgrowskiego na lata 2016-2020, sporządzono 
Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2025. 

Polityka prorodzinna, w tym wsparcie rodzin wielodzietnych realizowane jest na terenie powiatu 
m.in. poprzez wprowadzanie i realizowanie kart dużej rodziny na terenach poszczególnych gmin.  
W ramach uprawnień przewidziane są  zniżki, upusty, zwolnienia z opłat. Preferencyjne rozwiązania 
przyjęto w gminach: Stoczek, Łochów, Węgrów. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek 
dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty zamieszczanej 
i aktualizowanej przez MRPiPS. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest przyznawana wszystkim 
uprawnionym zamieszkującym w Polsce bez względu na to, w której gminie mieszkają. Tylko sam akt 
złożenia wniosku o Kartę jest ograniczony do gminy zamieszkania, aby mieszkańcy mogli jak najbliżej 
załatwić tę sprawę administracyjną. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania  
ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy. 
Sprawy polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej 
i prawnej. 

 udzielanie wsparcia okresowego lub celowego – PCPR, PPP, SPZOZ, NZOZ, PUP, WTZ, 
ŚDS i inne; 

 prowadzenie miejsc (ośrodków) wspierających rodziców z dziećmi – PCPR, PPP, ŚDS, WTZ, 
placówki oświatowe, SPZOZ, NZOZ; 

 tworzenie dogodnych warunków dla rodziców z dziećmi – placówki oświatowe, SPZOZ, 
PCPR; 

 realizacja opieki medycznej – SPZOZ, NZOZ; 

 realizacja opieki medycznej i prawnej dla kobiet w ciąży – SPZOZ, NZOZ, poradnictwo 
specjalistyczne. 
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10. Wspieranie osób z niepełnosprawnością 

 
Środki finansowe przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu w 2018 roku z zakresu ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosiły: 760 911,00 zł.   

Po zmianach dokonanych w grudniu z powodu niewykorzystania przez PUP zarezerwowanej 
na rehabilitację zawodową kwoty 60 000,00zł, na wniosek PCPR, całą tę kwotę przeznaczono w 2018 
r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, głównie  
na dofinansowanie do zaopatrzenia ortopedycznego i na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 

Ze względu na ograniczone środki finansowe przeznaczone w budżecie PFRON na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, z powodu zarezerwowania przez Powiatowy Urząd Pracy 
kwoty 60 tys. zł na realizację w 2018 r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych - nie zabezpieczono środków na przedmiotowym zadaniu w 2018 roku. 

Po weryfikacji wniosków złożonych w latach 2015-2016 przyjęto w 2018 r. do realizacji łącznie 
13 wniosków. Podczas wizji lokalnych przeprowadzonych z udziałem inspektora nadzoru budowlanego, 
dokonano ustaleń co do zakresu prac, które mają być wykonane w  ramach likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przy dofinansowaniu ze środków PFRON.             
W wyniku przystąpienia do realizacji zadania  - w okresie sprawozdawczym podpisano i zrealizowano 
łącznie 13 umów cywilnoprawnych na dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier 
funkcjonalnych na ogólną kwotę: 88 663,00 zł. 

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne pomocnicze wypłacono 202 
osobom niepełnosprawnym na łączną kwotę: 246 388,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 7 wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego, wszystkie  zrealizowano - na ogólną kwotę: 10 959,20 zł. 

Na terenie Powiatu Węgrowskiego funkcjonuje od 2002 roku Warsztat Terapii Zajęciowej  
w Jaworku. Organem prowadzącym Warsztat jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „JAWOR” w Jaworku. Nadzór nad działalnością Warsztatu sprawuje z ramienia 
Powiatu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie. Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworku 
prowadzi terapię w 5-cio osobowych grupach terapeutycznych, prowadząc pracownie: 

 Gospodarstwa domowego, 

 Rękodzieła artystycznego, 

 Multimedialną, 

 Ceramiczno-plastyczną, 

 Techniczną. 
Prowadzone są też w Warsztacie zajęcia rehabilitacyjne, spotkania z psychologiem i doradcą 

zawodowym.         W 2018 roku w zajęciach Warsztatu uczestniczyło 25 osób niepełnosprawnych (11 
kobiet i 14 mężczyzn). 

Wszyscy uczestnicy WTZ posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane 
przez właściwy organ, ze wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. Spośród wszystkich 
uczestników 22 osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych ma orzeczony znaczy stopień 
niepełnosprawności, 3 osoby umiarkowany stopień. W znacznej części są to osoby niepełnosprawne 
intelektualnie. Jeden uczestnik WTZ to mieszkaniec Powiatu Mińskiego, za którego Powiat Miński 
ponosi opłatę w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. 
 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie od 17 lipca 2002 roku działa 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – jako pierwsza instancja. Powiatowy 
Zespół obejmuje swoim zasięgiem teren Powiatu Węgrowskiego. 

W Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie na dzień 31 
grudnia 2018 roku zatrudnionych było 5 lekarzy specjalistów posiadających uprawnienia do orzekania 
o niepełnosprawności, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne, zawarte w § 21 ust.1 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania  
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 2027): 

 neurolog   

 psychiatra 

 otolaryngolog 

 ortopeda 

 chirurg 
W 2018 odbyło się 60 posiedzeń składów orzekających. Osoby poniżej 16 roku życia orzekano 

na 20 posiedzeniach, osoby powyżej 16 roku orzekano na 40 posiedzeniach.  
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W sumie w 2018 roku zarejestrowano 1154 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności 
dzieci, stopniu niepełnosprawności dorosłych lub wskazaniach do ulg i uprawnień związanych  
z niepełnosprawnością. W okresie sprawozdawczym wydano 1138 orzeczeń. 

Obsługę finansowo-księgową i administracyjną Zespołu prowadzi PCPR. Przewodniczący, 
Sekretarz i pracownik biurowy Zespołu zatrudnieni są na umowy o pracę, pozostali członkowie Zespołu 
zatrudnieni są na umowy cywilno-prawne. 
 
 

11. Drogi publiczne i transport 

Jednostką organizacyjną powołaną do zarządzania drogami powiatowymi jest Zarząd Dróg 
Powiatowych w Węgrowie . 
Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie zarządza 488,5 kilometrami dróg powiatowych,  

w tym 465,5 km dróg zamiejskich i 23 km dróg na terenie miast Węgrów i Łochów oraz 38 obiektami 

mostowymi o długości 502,6 mb. 

Podział dróg powiatowych powiatu węgrowskiego ze względu na rodzaj nawierzchni przedstawia  

się następująco:  

Wykres 8 Podział dróg powiatowych ze względu na rodzaj nawierzchni 

 

Zadania na drogach wykonywane są w ramach  Obwodu Drogowego Nr I w Węgrowie i Obwodu 

Drogowego Nr II w Łochowie.  

Obwód Drogowy w Węgrowie obejmuje obszar:  

o Gminy Liw, 

o Gminy Miedzna, 

o Gminy Grębków,  

o Gminy Wierzbno, 

o Miasta Węgrów.  

Obwód Drogowy w Łochowie obejmuje obszar:  

o Gminy Stoczek,  

o Gminy Sadowne, 

o Gminy i Miasta Łochów,  

o Gminy Korytnica. 

twarda ulepszona

gruntowa wzmocniona

gruntowa naturalna
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W ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów Obwody Drogowe wykonały następujące prace:  

Tabela 8 Prace wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów 

Rodzaj wykonywanych prac Obwód Drogowy w 
Węgrowie 

Obwód Drogowy w 
Łochowie 

Remont cząstkowy masą 
asfaltową 

766,6 m2 607,5 m2 

Remont cząstkowy emulsją 
asfaltową i grysami 

8651,5 m2 10 113,7 m2 

Wycinka krzewów 34 680,00 m2 35 320 m2 

Ścinka poboczy 4,55/11 960 km/m2 ------------------- 

Kopanie rowów 520,00 mb 90,00 mb 

Pielęgnacja zadrzewienia 134 szt 102 szt 

Profilowanie dróg 63,6 km 22,2 km 

Remont dróg gruntowych 
pospółką 

320,00 Mg 110,00 Mg 

Remont dróg tłuczniem 16,00 Mg 87,00 Mg 

Koszenie trawników 39 780,00 m2 33 900,00 m2 

Koszenie poboczy 302,8/767000 km/m2 935,5/140320 km/m2 

 

W roku 2018 na drogach powiatowych zostało wykonana odnowa oznakowania poziomego o łącznej 

powierzchni 5320,68 m2. Ponadto, dokonano wymiany 15 sztuk znaków pionowych.  

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg w 2018 roku 

Tabela 9 Wydatki na zimowe utrzymanie dróg w 2018 roku 

Miesiąc Usługi (odśnieżanie dróg i 

zwalczanie śliskości ) 

Zakup mieszaniny uszorstniającej 

 Liczba godzin Kwota w zł Liczba ton Kwota w zł 

Styczeń 349,75 76.851,12 474,26 104.925,34 

Luty 59,84 14.864,26 

 

62,46 13.818,67 

Marzec 21,50 5.340,60 29,38 6.500,03 

Grudzień 142,42 76.906,80 193,00 49.851,90 

Razem 573,51 173.962,78 759,10 175.095,94 
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Zadania z zakresu wydawania, zmiany i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracji 
pojazdów, wydawania licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego oraz 
nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów i uprawnionymi diagnostami, a także nad ośrodkami szkolenia 
kierowców i instruktorami realizuje Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  
w Węgrowie. 

 
Zadania realizowane w zakresie rejestracji pojazdów. 

 
Największą liczbę załatwianych spraw niezmiennie stanowi rejestracja pojazdów oraz związane 

z nią dodatkowe czynności typu: przyjmowanie od właścicieli zgłoszenia zbycia pojazdów, 
wyrejestrowania pojazdu, wydawania wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic 
rejestracyjnych, wydawanie zaświadczeń z akt pojazdu, wpisywanie adnotacji urzędowych itp.  

Na obszarze powiatu węgrowskiego w dniu 31.12.2018 r. w prowadzonej ewidencji 
zarejestrowanych było ok. 74 401 pojazdów, co stanowi wzrost w stosunku do lat poprzednich. Wzrosła 
liczba wydanych decyzji o rejestracji pojazdu i co się z tym wiąże wzrosła także liczba wydanych 
dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu, spadła natomiast ilość decyzji 
o wyrejestrowaniu pojazdu. W związku ze zwiększoną liczbą rejestracji i zwiększoną liczbą przyjętych 
zgłoszeń sprzedaży pojazdów zwiększyła się liczba wysyłanych zawiadomień o przerejestrowaniu 
pojazdów i wygenerowanych potwierdzeń danych pojazdu do innych starostw. Nastąpiło również 
zwiększenie się liczby modyfikacji danych w wydanych dowodach rejestracyjnych. 

W 2018 roku wydano dwie decyzje o umorzeniu rejestracji pojazdów oraz dwie decyzje 
o odmowie rejestracji m.in. z powodu otrzymania informacji z Centralnego Organu Technicznego KSI 
Komendy Głównej Policji, że pojazd figuruje w Systemie  Informacyjnym Schengen. Zgodnie  
z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym przygotowano również uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingu strzeżonym. 

W 2018 roku uchylono przepisy dot. konieczności posiadania dowodu rejestracyjnego przez 
kierującego pojazdem co spowodowało zmniejszoną liczbę wprowadzanych do depozytu zatrzymanych 
dowodów rejestracyjnych. W przypadku gdy dowód rejestracyjny podlega zatrzymaniu zgodnie z art. 
132 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 poz. 1990 ze zm.) 
następuje to przez wprowadzenie elektronicznej informacji 
o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego do centralnej ewidencji pojazdów, natomiast zwrotu dokonuje po 
ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, organ, który zatrzymał dowód 
rejestracyjny lub organ, który go wydał poprzez przekazanie do centralnej ewidencji pojazdów 
elektronicznej informacji o zwrocie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego. 

 
W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wydano: 
 
Tabela 10 Decyzje wydane w zakresie rejestracji pojazdów 

Lp. Zadanie z zakresu ilość 

1. decyzji o rejestracji pojazdu 9 486 

2. decyzji o rejestracji czasowej pojazdu z urzędu 7 755 

3. decyzji o rejestracji czasowej pojazdu na wniosek właściciela 
w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę 

6 

4. decyzji o rejestracji czasowej pojazdu na wniosek właściciela 
w celu umożliwienia przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu 
lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

27 

5. decyzji o rejestracji czasowej pojazdu na wniosek właściciela 
w celu umożliwienia przejazdu pojazdu związanego z 
koniecznością dokonania jego badania technicznego lub 
naprawy 

123 

6. decyzji o rejestracji warunkowej 226 

7. decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu 1 477 

8. decyzji o wykonaniu tabliczki znamionowej zastępczej 23 

9. decyzji o nabiciu nowego numeru nadwozia                10 

10. decyzji o uchyleniu rejestracji 0 
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Wykonywano również szereg czynności materialno-technicznych w zakresie rejestracji pojazdów: 
 
Tabela 11 Wykonanie czynności materialno-technicznych w zakresie rejestracji pojazdów 

Lp. Zadanie z zakresu ilość 

1. wydawanie dowodów rejestracyjnych 9 659 

2. wydawanie kart pojazdu 3 369 

3. przyjęcie zawiadomień o zbyciu pojazdu 1 601 

4. przekazanie zawiadomień o przerejestrowaniu pojazdów 3 767 

5. wygenerowano potwierdzenia danych pojazdu i właścicieli do 
innych starostw 

2 053 

6. dokonano modyfikacji danych w dowodzie rejestracyjnym  
poprzez aktualizację, korektę lub zmianę danych 

7 389 

7. wprowadzenie do depozytu dowodów rejestracyjnych 
zatrzymanych przez Policję 

227 

8. udostępnienie danych na wniosek uprawnionych podmiotów 135 

9. wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane w dowodzie 
rejestracyjnym i/lub karcie pojazdu 

115 

 
 

Zadania realizowane w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. 
 
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydano 1 015 krajowych praw jazdy oraz 31 

międzynarodowych praw jazdy. Dla osób  posiadających kwalifikację zawodową uprawniającą  
do wykonywania zawodu kierowcy, wyrażoną w dokumencie prawa jazdy kodem 95, która jest 
uznawana w całej Unii Europejskiej i umożliwia kierowcom zatrudnienie w krajach członkowskich 
wydano 818 praw jazdy. Kierowcy spełniający szczególne wymagania związane z pracą, w jednostkach 
służb mundurowych, straży, pogotowia uzyskują zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane i na przewóz 
wartości pieniężnych. 
 W roku 2018 zmniejszyła się ilość przeprowadzonych postępowań 
w sprawie cofnięcia uprawnień w stosunku do roku poprzedniego. Najczęstszym powodem wydania 
decyzji w tych sprawach jest prawomocne orzeczenie sądu, na mocy którego orzeka się wobec 
skazanego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na oznaczony okres. 
Zmniejszyła się również liczba wydawanych decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Głównymi powodami 
wydawania tych decyzji jest przekroczenie przez kierujących pojazdem dopuszczalnej prędkości  
o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz nie przedstawianie przez kierowców  
w wymaganym terminie orzeczeń o istnieniu lub braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych 
do kierowania pojazdami. W 2018 roku wydano 10 decyzji o skierowaniu kierowców na badanie 
lekarskie, na wniosek prokuratora z powodu zastrzeżeń, co do stanu zdrowia kierowców oraz z powodu 
uczestniczenia w kolizjach, a także 14 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu niepłacenia 
alimentów.  Zmniejszyła się również liczba wydawanych decyzji o skierowaniu na badania lekarskie  
i psychologiczne kierowców. Podstawą wydawania takich decyzji są wyroki kierowców skazanych 
za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego 
podobnie do alkoholu. Decyzje o skierowaniu na badanie psychologiczne wydaje się także w przypadku 
przekroczenia przez kierowcę 24 punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, a postępowanie 
w tej sprawie toczy się na wniosek organu kontroli ruchu drogowego. Na podobnym poziomie utrzymuje 
się liczba kierowców, którzy przekraczają dozwoloną liczbę 24 punktów karnych. W takich przypadkach, 
poza wspomnianym wcześniej skierowaniem na badanie psychologiczne, wydane są decyzje  
o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji (na wniosek organu kontroli ruchu 
drogowego), a  także decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy  (z urzędu). 
 

 
Od stycznia do grudnia 2018 roku wydano: 
 

Tabela 12 Zadania realizowane w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami 

Lp. Zadanie z zakresu ilość 

1. praw jazdy 1 015 

2. międzynarodowych praw jazdy 31 

3. zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 54 
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4. praw jazdy z wpisem o ukończeniu kwalifikacji wstępnej 10 

5. praw jazdy z wpisem o ukończeniu kwalifikacji wstępnej 
przyspieszonej 

86 

6. praw jazdy z wpisem o ukończeniu kwalifikacji wstępnej 
uzupełniającej przyspieszonej 

12 

7. praw jazdy z wpisem o ukończeniu szkolenia okresowego 720 

8. wtórników praw jazdy z powodu utraty dokumentu 140 

9. wtórników praw jazdy z powodu zniszczenia dokumentu 14 

10. wtórników praw jazdy z powodu zmiany danych zawartych w 
dokumencie 

440 

11. praw jazdy z powodu wymiany zagranicznego dokumentu 2 

12. decyzji o cofnięciu uprawnień 101 

13. decyzji o zatrzymaniu uprawnień 205 

14. decyzji o skierowaniu na badania lekarskie 120 

15. decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne 113 

16. decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w 
formie egzaminu państwowego 

10 

17. przekazanie akt kierowców do innych urzędów 176 

18. żądanie akt kierowców z innych urzędów 71 

19. udostępnienie danych na wniosek uprawnionych podmiotów 68 

 
Zadania  w zakresie transportu, ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów. 

 
W zakresie transportu, szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów głównymi zadaniami są: 

wydawanie zezwoleń i licencji w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, sprawowanie 
nadzoru nad przewoźnikami drogowymi w ramach wydanych uprawnień przewozowych, prowadzenie 
rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, 
nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,  wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań 
technicznych, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, 
nadzór nad szkoleniem, prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy 
i wykładowców. 
  
W roku 2018 wydano uprawnienia w krajowych przewozach drogowych: 
 
Tabela 13 Zadania  w zakresie transportu, ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów 

Lp. Zadanie z zakresu ilość 

1. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 
w zakresie przewozu rzeczy 

10 

2. wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego w zakresie przewozu rzeczy 

22 

3. licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 
pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

3 

4. zaświadczenia na przewozy drogowe rzeczy na potrzeby 
własne 

19 

5. wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe rzeczy na 
potrzeby własne 

51 

6. zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób 4 

7. wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów 
osób 

11 

8. wypis z licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy 20 

9. licencja na wykonywanie transportu drogowego rzeczy 
(wymiana z powodu zmiany danych przedsiębiorcy 

2 

 
 
Działalność w zakresie prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców stanowi działalność 

regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i podlega nadzorowi Starosty, 
który zobligowany jest do prowadzenia rejestru przedsiębiorców wykonujących tę działalność.  
Na koniec 2018 r. do rejestru wpisanych było 10 ośrodków szkolenia kierowców. Liczba ta zmniejszyła 
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się w stosunku do roku poprzedniego z powodu wykreślenia czterech z ośrodków na wniosek właściciela 
oraz wpisania dwóch nowych ośrodków. W ośmiu ośrodkach przeprowadzono kontrole kompleksowe. 

Prowadzenie Stacji Kontroli Pojazdów, tak jak ośrodków szkolenia kierowców jest działalnością 
regulowaną. W rejestrze wpisanych jest 10 działających na terenie powiatu stacji. W 2018 r. 
przeprowadzono kontrole wszystkich jednostek, sporządzając protokoły pokontrolne oraz nadano 
uprawnienia 1 diagnoście. 
 
 
 

12. Geodezja, kartografia i kataster, gospodarka nieruchomościami  

Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami realizowane są przez 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. W strukturach wydziału 
funkcjonuje Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej.  

 Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wykonuje następujące zadania: 
1) bieżącą aktualizacja operatów ewidencji gruntów i budynków w zakresie gruntów, budynków  

i lokali, 
2) udostępnia wypisy , wyrysy, kopię mapy ewidencyjnej oraz informację z operatu ewidencji 

gruntów i budynków, 
3) prowadzi zbiór dowodów zmian dla każdej jednostki ewidencyjnej, 
4) sporządza gminne i powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów  

i budynków, 
5) prowadzi rejestr cen nieruchomości, 
6) prowadzi postępowania administracyjnego w zakresie ewidencji gruntów i budynków  

oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
7) uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych do dokonywania wpisów  

w księdze wieczystej, 
8) programowanie prac geodezyjnych dotyczących modernizacji i weryfikacji danych ewidencji 

gruntów i budynków, 
9) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie map i tabel 

taksacyjnych dotyczących nieruchomości, 
10) prowadzenie prac związanych ze scaleniem i wymiana gruntów, 

 
Zestawienie wykonanych prac: 
 
Tabela 14 Zestawienie wykonanych prac w zakresie  

Lp. Rodzaj zadania Ilość  

1. 
Liczba zmian danych ewidencyjnych wynikających z aktów 
notarialnych, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, 
dokumentacji geodezyjnej, wniosków stron 

8982 

2. 
Wydanie wypisów, wyrysów, kopii mapy ewidencyjnej oraz 
informacji z rejestru gruntów, budynków 

4106 

3. 
Wydano zaświadczenia z ewidencji gruntów  i budynków o 
posiadaniu gospodarstwa rolnego 

195 

4. 

Udostępnianie nieodpłatnie informacje o stanie posiadania 
gruntów: 
- liczba wniosków 
- liczba podmiotów 

 
177 
416 

5. 
Przeprowadzono modernizację gruntów dla obrębu Kołodziąż 
gm. Sadowne 

1 

6. Udostępnienie danych z rejestru cen wartości nieruchomości 104 

7. Liczba cen transakcyjnych ujawnionych w rejestrze 660 
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W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wydano decyzje i postanowienia: 
 
Tabela 15 Wydawanie decyzje i postanowienia 

Lp. Decyzje z zakresu Ilość 

1. Wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów 358 

2. Klasyfikacji gruntów rolnych 30 

RAZEM 388 

 
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się również gospodarowaniem 

nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu oraz wywłaszczaniem 
nieruchomości, a w szczególności: 

1) tworzenie zasobów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu, 
prowadzenie ewidencji zasobów oraz gospodarowanie zasobami nieruchomości, 

2) regulowanie stanu prawnego dróg i innych nieruchomości będących w posiadaniu Skarbu 
Państwa lub Powiatu, 

3) przygotowywanie do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu 
Państwa i nieruchomości Powiatu, 

4) naliczanie, aktualizacja i zawiadamianie o wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego  
lub trwałego zarządu nieruchomości, 

5) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego oraz postępowania w sprawach ograniczenia 
własności nieruchomości, 

6) ustalanie odszkodowań: za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, za części nieruchomości 
pod projektowane drogi publiczne, za nieruchomości wywłaszczone lub za szkody wynikłe  
na skutek ograniczenia własności nieruchomości, 

7) prowadzenie postępowań w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, 
8) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie własności działki gruntu i działki  

pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę, 
9) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo 

własności, 
10) prowadzenie postępowań o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe bądź 

mienie gromadzkie i ustalenie wykazu osób uprawnionych do 
11) udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszarów ich gospodarstw oraz wielkości udziałów 

we wspólnocie, 
12) składanie wniosków do ksiąg wieczystych dotyczących praw do nieruchomości Skarbu Państwa 

i Powiatu. 
 
Zestawienie wykonanych prac:  
 
Tabela 16 Wykonanie prac w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu oraz wywłaszczaniem 
nieruchomości 

Lp. Decyzje z zakresu Ilość (szt.) 

1. Przekazania nieruchomości w trwały zarząd  8 

2. Inwentaryzowanie powiatowego zasobu nieruchomości  1 

3. 
Ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności Skarbu 
Państwa oraz JSP  

8 

4. Zlecenia wycen nieruchomości  8 

5. 
 

Naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd oraz 
zmiana terminu opłat 

57 

6. Zbywanie nieruchomości 2 

7. 
Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych, 
odszkodowawczych, ograniczenie sposobu użytkowania 

12 

8. 
 

Zlecenia prac geodezyjnych, pomiarów, podziałów 
nieruchomości  

2 
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9. 
 

Udostępnianie nieruchomości w trybie art. 124b i 125 ugn 
10 

10. Zawieranie umów dzierżawy 30 

11. Zlecanie wycen nieruchomości  8 

  
 

W ramach realizacji zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonuje następujące prace:  

1) prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, 
2) udziela informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystywania i udostępniania, 
3) przyjmuje i ewidencjonuje zgłoszenia robót geodezyjnych i kartograficznych, 
4) udostępnia dane z zasobu, 
5) wydaje wytyczne do wykonania zgłoszonych robót, 
6) kontroluje przyjmowane do zasobu opracowania geodezyjne i kartograficzne, 
7) ewidencjonuje, przechowuje i przetwarza dokumenty ilustrujące zasób, 
8) ocenia stanu zasobu i potrzeby wykonywania stosownych prac, 
9) tworzy i aktualizuje zasób zabezpieczający, 
10) zakłada osnowy szczegółowe, 
11) koordynuje realizację prac dotyczące tego samego obszaru, zgłoszone przez różnych 

wykonawców prac, 
12) ochrona znaków geodezyjnych, 
13) tworzy, prowadzi i udostępnia bazy danych obejmujące zbiory danych przestrzennych 

infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych 
gromadzonych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

14) koordynuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
15) wprowadza uzgodnione przebiegi tras uzbrojenia terenu na wektorową mapę zasadniczą 

prowadzoną  w systemie EWMAPA, 
16) prowadzi geodezyjną ewidencję sieć uzbrojenia terenu, 
17) obsługa kancelaryjna Zespołu. 
Prace geodezyjne rejestrowane i obsługiwane były w systemie informatycznym w programie 

Ośrodek, Bank Osnów i  EWmapa. Aktualizacji podlegały następujące bazy danych: EGIB, GESUT, 
BDOT500, SOG. Wykonawca prac geodezyjnych po zgłoszeniu pracy, otrzymywał wykaz 
proponowanych   materiałów  do wykorzystania, a po jej akceptacji sporządzano dokument obliczenia 
opłaty, który po opłaceniu był podstawą do wydania materiałów z PODGiK. Udostępniane dokumenty  
z zasobu wydawane są wraz z licencja związana z rodzajem celu do jakiego wykonawca może  
je wykorzystać. Wykonawcy prac geodezyjnych po ich wykonaniu mają obowiązek zawiadomienia 
Starostę o zakończeniu prac i przekazania powstałych materiałów do ośrodka w formie tzw. operatu 
technicznego wraz z danymi do aktualizacji stosownych baz danych. Przekazane zbiory danych lub inne 
materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych podlegały weryfikacji pod względem zgodności  
z przepisami prawa. Wyniki weryfikacji były utrwalane w protokole . Podstawą do przyjęcia zbiorów 
danych lub innych materiałów do zasobu był pozytywny wynik weryfikacji. Około 50% dokumentacji było 
zwracanych wykonawcom prac, ze względu na odnotowane usterki. 

Koordynowanie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu odbywało się w ramach narad 
koordynacyjnych, z których sporządzano protokół .  Posiedzenia odbywały  się w zależności od ilości 
wpływających spraw, najczęściej 2 razy w miesiącu.  

 
Zestawienie wykonanych prac: 
 

Tabela 17  Realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 

 

Lp. Rodzaje prac Ilość  

1. Liczba zgłoszonych prac geodezyjnych, kartograficznych 3213 

2. 
Liczba wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

3779 

3. 
Liczba wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych 
przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych 

2161 

4. 
Liczba wniosków związanych z koordynacja sytuowania sieci 
uzbrojenia terenu 

125 
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Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w 2018 r. zlecił i zrealizował 
następujące zadania z zakresu zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej: 

1) modernizacja  ewidencji gruntów i budynków dla obrębu : Kołodziąż, gmina Sadowne  
2) opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji gruntów (rowy) dla gminy Wierzbno 
3) konwersja danych baz ewidencji gruntów, budynków i lokali z systemu EGIB WIN do systemu 

EWOPIS 
Za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem materiałów państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami wystawił dokumenty obliczenia opłaty na łączną kwotę 849 177,11 zł . 

 
Zestawienie naliczonych opłat: 
 

Tabela 18 Zestawienie naliczonych opłat za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem materiałów państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

Lp. Rodzaj zadania 2018 

1. 

Wypisy / wypisy i wyrysy/wyrysy  z ewidencji gruntów i 
budynków(z wyłączeniem wypisów wydanych w związku ze 
zgłoszeniem prac) 
 

415 449,70 zł 

2. 

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego  w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i 
kartograficznych 
 

111 006,60 zł 

3. 
Udostępnianie danych na wniosek 
 

173 462,71 zł 

4. 
Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
 

22 045,50 zł 

5. 
Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę 
prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 
 

127 212,60 zł 

RAZEM- Dokumentów Obliczenia Opłaty na kwotę  849 177,11 zł 

 
W 2018 r. zlecono i zrealizowano następujące prace geodezyjne: 

a) modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów : 
Kołodziąż, gmina Sadowne      - 153 750,00 zł 

b) opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji gruntów (rowy) 
dla gminy Wierzbno       - 22 000,00 zł 

c) konwersja danych z systemu egbv WIN do systemu    - 59 163,00 zł 
 

Tabela 19 Finansowanie prac geodezyjnych 

Lp. Finansowano ze środków 2018 

1. 
Dotacja na zadania z zakresu administracji 

rządowej 
 

112 000,00 zł 

2. 
Środki własne powiatu 

 
122 913,00 zł 

RAZEM 
234 913,00 

zł 

 
 
 
 
 



52 
 

 

13. Administracja architektoniczno – budowlana 

Zadania  realizowane zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie  
oraz zgodnie z Planem działalności Wydziału Rozwoju i Budownictwa na rok 2018. 
 
Szczegółowy stan realizacji na koniec 2018 roku przedstawia się następująco :  
   
Tabela 20 Stan realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 

Lp. Rodzaj zadania ilość 

1. prowadzenie uzgodnień ze służbami ochrony zabytków przy 
wydawaniu pozwoleń na budowę i rozbiórkę 

5 spraw 

2. wydawanie dzienników budów lub obiektów budowlanych 673 

3. przekazywanie kopii rejestrów wniosków i decyzji ZRID do 
Wojewody 

1 

4. prowadzenie statystyki z zakresu budownictwa 22 

5. członkostwo w zespole do koordynowania usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

77 

6. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową 
zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 

16 

7. przygotowywanie pozwoleń na budowę 709 

8. przyjmowanie zgłoszeń o zamiar budowy oraz wykonywania 
robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania 
pozwolenia na budowę 

735 

9. przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia 

63 

10. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie 
budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego 

46 

11. 1. prowadzenie rejestrów:  
a)wniosków o pozwolenia na budowę  
b)decyzji o pozwolenie na budowę   

 

 
772 
709 

12. przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego 

11 

13. przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, 
postanowień i zgłoszeń wynikających z prawa budowlanego 

1246 

14. potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu 
mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności 
lokali 

4 

15. potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia 
technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku 
mieszkaniowego 

10 

16. wydawanie  decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi w odniesieniu 
do dróg gminnych i powiatowych 

1 

 
Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju i Budownictwa w przeważającej części są wykonywane 
na wniosek zainteresowanego. W porównaniu z latami poprzednimi ilość zadań realizowanych  
w wydziale ma tendencję wzrostową.  
Największą część wykonywanych zadań stanowią wydawane pozwolenia na budowę – w roku 2018, 
wydano 709 pozwoleń oraz przyjęto 798 wszelkiego rodzaju zgłoszeń. 
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14. Gospodarka wodna, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

śródlądowe 

 

Zadania z zakresu gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa  i rybactwa 

śródlądowego  realizowane są przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

W ramach  zadań z zakresu Gospodarki wodnej  wykonuje następujące zadania: 

a. nadzoruje  nad siedmioma spółkami zrzeszonymi w Rejonowym Związku Spółek 
Wodnych oraz dwoma gminnymi spółkami wodnymi działającymi samodzielnie  

b. prowadzi sprawy dotyczących udostępniania zawiadomień, obwieszczeń, postanowień 
oraz decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

c. Opiniuje kandydatów na kierowników nadzorów wodnych PGW Wody Polskie 
działających na terenie powiatu węgrowskiego; 

d. Przekazuje sprawy dotyczące pozwoleń wodnoprawnych oraz spraw wszczętych  
i niezakończonych do PGW Wody Polskie. 

Tabela 21 Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej 

Lp. Rodzaj zadania Ilość  

1. 
Liczba sprawy dotyczących udostępniania zawiadomień, 
obwieszczeń, postanowień oraz decyzji Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

44 

2. Wydanie opinii  3 

3. Liczba przekazanych spraw do PGW Wody Polskie 21 

 

W ramach  zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody wykonuje następujące zadania 

1) wydaje pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji  

2) wydaje pozwolenia zintegrowane dla instalacji powodującej zanieczyszczenie środowiska 

3) przyjmuje zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko 

4) wydaje  opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

5) sporządza sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi  

z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej 

6) nakłada obowiązek sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego  

7) współpracuje z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska 

8) udziela wyjaśnień dotyczących ochrony i kształtowania środowiska 

9) udostępnia informację o środowisku i jego ochronie 

10) wprowadza informacji do Publicznego wykazu danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie 

11) opiniuje programy i projekty z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego 

12) wydaje pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów  

13) wydaje pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów  

14) wydaje pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów  

15) nadzoruje podmioty posiadające zezwolenia 

16) Przyjmuje dokumentację geologiczną 

17) Zatwierdza projekty robót geologicznych, w tym geologiczno-  inżynierskich, 

hydrogeologicznych, dotyczących rozpoznania lub udokumentowania złoża; 

18) Zatwierdza dokumentację geologiczną, w tym geologiczno-  inżynierskich, 

hydrogeologicznych, dotyczących rozpoznania lub udokumentowania złoża, 
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19) Wydaje koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża wraz z przeprowadzeniem 

procedury koncesyjnej, 

20) Przekazuje sprawozdania dotyczące geologii,  

21) Wydaje zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność gminy 

22) Rejestruje zwierzęta objęte ochroną 

Tabela 22 realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody 

Lp. Rodzaj zadania Ilość  

1. 
Liczba wydanych decyzji na wprowadzanie emisji do 
powietrza 

2 

2. 
Liczba przyjętych zgłoszeń i zmian instalacji mogących 
negatywnie oddziaływać na środowisko 

63 

3. 
Opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko 

1 

4. Liczba sprawozdań 2 

5. Liczba przeglądów ekologicznych 1 

6. Liczba udostępnionych informacji o środowisku 37 

7. Decyzje na zbieranie i przetwarzanie odpadów 7 

8. 
Informacje do podmiotów o zmieniających się przepisach i 
dostosowaniu zezwoleń 

200 

9. Liczba zatwierdzonych dokumentacji 5 

10. Liczba wydanych koncesji 1 

11. Liczba zatwierdzonych projektów robót geologicznych 3 

12. Liczba wydanych decyzji na usunięcie drzew 35 

13. Liczba zaświadczeń o rejestracji zwierząt objętych ochroną 6 

14. 
Liczba wprowadzonych informacji do Publicznego wykazu 
danych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie 

244 

15. 
 Liczba opinii programów i projektów z zakresu planowania i 

zagospodarowania przestrzennego 8 
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W ramach  zadań z zakresu rolnictwa  wykonuje następujące zadania 

1) Wydaje decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,  

2) Wydaje postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie, 

3) uzgadnia projekty budowlane pod kątem wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej poprzez 

stwierdzenie, czy grunty objęte inwestycją wymagają uzyskania decyzji oraz prowadzono 

rejestr uzgodnionych projektów budowlanych, 

4) nalicza opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, które są należne przez 

10 lat po uzyskaniu wyłączenia oraz zawiadamiano osoby, które uzyskały decyzję 

zezwalającą na wyłączenie o wysokości opłaty rocznej oraz terminie jej zapłaty, 

5) sporządza sprawozdania z zakresu wyłączeń gruntów z produkcji rolniczej, 

6) uzgadnia decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

w zakresie ochrony gruntów, 

7) wydaje decyzje na rekultywacje gruntów, 

8) współdziała z inspekcją weterynaryjną, 

9) wydzierżawia obwody łowieckie polne Kołom Łowieckim, 

10) wyłącza działki z obwodów łowieckich, 

11)  nalicza czynsze dzierżawne Kołom Łowieckim i przekazuje informacje o naliczeniu czynszu 

dzierżawnego do Gmin i Nadleśnictw 

Tabela 23 Realizacja zadań z zakresu rolnictwa 

Lp. Rodzaj zadania Ilość  

1. 
Liczba decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z 
produkcji rolniczej 

13 

2. Liczba postanowień o odmowie wszczęcia postępowania 9 

3. Liczba uzgodnionych projektów budowlanych 188 

4. Liczba zawiadomień o naliczeniu opłaty rocznej 68 

5. Liczba zaświadczeń o ostateczności decyzji 12 

6 Liczba sprawozdań  2 

7. 
Liczba uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego 

514 

8. Liczba decyzji na rekultywację gruntów 1 

9. 
Liczba naliczonych czynszów dzierżawnych 
Zawiadomienia o wysokości czynszu 

15 
18 

 

W ramach  zadań z zakresu leśnictwa i rybactwa śródlądowego wykonuje następujące zadania 

1) Wydaje świadectwa legalności pozyskania drewna 

2) Rozpatruje zastrzeżenia i  uwagi do Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów 

3) Wydaje zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu  
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4) Ustala czynności gospodarcze w lasach 

5) Wydaje decyzję na zmianę lasu na użytek rolny 

6) Przygotowuje wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przekazanie 

środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych  

za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz przygotowuje 

listę wypłat ekwiwalentów dla beneficjentów 

7) Wydaje karty wędkarskie, 

8) Wydaje zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego 

9) Wydaje legitymacje dla Strażnika Społecznej Straży Rybackiej 

Tabela 24 Realizacja zadań z zakresu leśnictwa i rybactwa śródlądowego 

Lp. Rodzaj zadania Ilość  

1. 
Liczba świadectw legalności pozyskania drewna 
Ustala czynności gospodarcze w lasach 

963 
63 

2. 
Liczba decyzji - zastrzeżenia i  uwagi do Uproszczonych 
Planów 

171 

3. 
Liczba zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem 
urządzenia lasu 

811 

4. 
Liczba wniosków do ARi MR 
Listy wypłat ekwiwalentów 

4 
12 

5. Liczba karta wędkarskich 155 

6. Liczba zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego 25 

7. Liczba wydanych legitymacji 1 

 

W 2018 roku opracowano uproszczone plany urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa dla Gminy Stoczek i Miasta Węgrowa. 

Koszt sporządzenia uroszczonych planów 166 131,0 zł : 

Tabela 25 Finansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów 

Lp. Finansowano ze środków 2018 

1. 
Dotacja z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

 
138 442,50 zł 

2. 
Środki własne powiatu 

 
27 688,50 zł 

RAZEM 166 131,0 zł 

 

W ramach promocji powiatu od wielu lat: 

1. Organizujemy konkurs  „Mój Las” dla dzieci i młodzieży ze szkół terenu powiatu 

węgrowskiego. 

W 2018 roku udział wzięło 280 uczniów z 21 szkół z terenu powiatu węgrowskiego,  

dla  nagrodzonych uczniów zakupiono nagrody, 



57 
 

2. Bierzemy udział w akcji „Sprzątanie świata” poprzez zakup rękawiczek i worków dla 5 szkół  z  

i Domu Dziecka z terenu powiatu węgrowskiego. 

3. Organizujemy wyjazd na Dożynki  Województwa Mazowieckiego wraz z przygotowaniem 

wieńca. Delegacja dożynkowa  licząca 50 osób z terenu powiatu węgrowskiego 

4. Dofinansowujemy zakup narybku do zarybienia dla kół PZW. W 2018 roku  w wysokości 4 000 

zł. 

5. Dofinansowano w 2018 roku  wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej w wysokości 5 000 zł 

 

Programy: 

 Program Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2019-2019. Program 

realizowany jest  przez wszystkie jednostki samorządowe powiatu 

W przypadku powiatu węgrowskiego cel nadrzędny został zdefiniowany jako: „Poprawa stanu 

środowiska naturalnego poprzez ograniczenie negatywnego wpływu działalności 

człowieka i racjonalne korzystanie z zasobów przyrody”. 

Kierunki działań:  
 
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł przemysłowych i gospodarstw domowych 
na terenie powiatu poprzez zastąpienie węgla kamiennego innymi nośnikami energii – np. olejem 
opałowym, gazem ziemnym; zmiana kotłowni – wymiana piecy 

 - wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych dróg powiatowych i gminnych sprzyjające 
poprawie płynności ruchu;  

- ograniczanie zużycia energii cieplnej poprzez termomodernizację budynków;  

 - organizowanie spotkań edukacyjnych oraz konferencji  popularyzujących odnawialne źródła energii;  

- dostosowanie gospodarki odpadami na terenie gmin powiatu do nowo obowiązujących przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
 

 Program Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu 

węgrowskiego na lata 2009-2032. Program powstał jako realizacja przepisów ustawy Prawo 

ochrony  Środowiska oraz Krajowego Programu Usuwania Azbestu.  

- przeprowadzono  przez gminy inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest, która posłuży 

do dalszych działań w zakresie likwidacji zagrożenia azbestem na terenie powiatu 

węgrowskiego 

- cykliczne  uzyskiwanie pomocy finansowej dla posiadaczy wyrobów zawierających azbest 

(ze środków krajowych i unijnych). 

 

 Plan Gospodarki Odpadami 

Ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) został 

zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych planów gospodarki odpadami i został 

pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.  

 
 
 

15. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

W powiecie obowiązuje Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „ Bezpieczny Powiat Węgrowski” został przyjęty 
Uchwałą Nr V/66/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dn. 31 marca 2011 roku.  
Program  „Bezpieczny Powiat Węgrowski” omawiany jest corocznie na posiedzeniach Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. W 2018 r. informacja o stanie realizacji ww. programu prze instytucje  
i podmioty realizujące ten program przedstawiona została na posiedzeniu w dniu 26  września.  

            Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie prowadziła szereg działań profilaktycznych  
i edukacyjnych skierowanych do mieszkańców powiatu. W szkołach rozdawano elementy odblaskowe, 
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które zwiększają bezpieczeństwo dzieci. KPP w Węgrowie podczas ferii zimowych w ramach akcji „Kręci 
mnie bezpieczeństwo” prowadziła działania profilaktyczne  z zakresu bezpiecznego spędzania wolnego 
czasu , zabaw podczas ferii, bezpieczeństwa w sieci. W ramach współpracy ze Strażą Miejską  
w Węgrowie kontrolowano dzikie lodowiska, punkty sprzedaży alkoholu, dworzec autobusowy, galerię, 
miejsca grupowania się młodzieży. Wraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej kontrolowano wybrane sklepy pod kątem wprowadzania do obrotu tzw. „dopalaczy”. 
W okresie letnim KPP w Węgrowie uczestniczyła w akcji „Bezpieczne Wakacje 2018”. Policjanci  
w ramach tej akcji prowadzili również liczne działania profilaktyczne i prewencyjne, zmierzające do 
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz wypoczynku. 
Rozpowszechniała wiedzę na temat: podstawowych zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego 
zachowania w ruchu drogowym, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym „dopalaczom”  
oraz  psychomanipulacji nieletnich. Nawiązano kontakt z przedstawicielami (KP PSP w Węgrowie, 
Sanepidem w Węgrowie) w zakresie kontroli obozów harcerskich, które były organizowane na terenie 
powiatu węgrowskiego. Wyznaczono osoby (koordynatorów służb) do przekazywania informacji. 
Policjanci w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2018”, brali udział w festynach rodzinnych 
organizowanych na terenie powiatu: Festyn Rodzinny na Rynku Mariackim w Węgrowie, Festyn 
Rodzinny w Grębkowie. Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP w Węgrowie 
również organizował inne formy promocji akcji „Bezpieczne Wakacje 2018” takie jak: „Kręci mnie 
bezpieczeństwo nad wodą” Zalew w Węgrowie; „Kręci mnie bezpieczeństwo” kino plenerowe Rynek 
Mariacki w Węgrowie; „Bezpieczne Wakacje” wizyta dzieci z półkolonii w KPP Węgrów. Funkcjonariusz 
ds. prasowo- informacyjnych KPP w Węgrowie zamieszczał  artykuły prasowe na stronie Komendy 
Powiatowej Policji z działań profilaktyczno- edukacyjnych prowadzonych w powiecie. Podczas wakacji 
KPP współpracowała ze służbami, strażami, inspekcjami:  

- prowadzono wspólnie ze Strażą Miejską patrole oraz kontrole dzikich kąpielisk; 

- wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Węgrowie dokonano 
kontroli letnich kolonii; 

- wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Węgrowie prowadzono działania profilaktyczne nad zalewem 
w Węgrowie.  

  Komenda Powiatowa PSP w Węgrowie  prowadziła kontrole obiektów użyteczności 
publicznej, ćwiczenia na obiektach oraz spotkania i pogadanki z młodzieżą. W ramach zimowej akcji 
pracownicy komendy kontrolowali obiekty. W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”, organizowano 
spotkania i pogadanki z dziećmi. Podczas spotkań omawiano bezpieczne zachowania, jak zachować 
się podczas powstania zagrożenia, poruszano problem czadu, czujek czadu itp. KP PSP w Węgrowie 
w ramach akcji letniej „Bezpieczne Wakacje 2018” przeprowadziła kontrole obiektów mających wpływ 
na bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży. Na bieżąco prowadzono kontrole obszarów leśnych, min 
na terenach których usytuowane są ośrodki kolonijne i wypoczynkowe. Strażacy  z komendy brali udział 
w spotkaniach w szkołach. W ramach przygotowań do okresu wakacyjnego, KP PSP w Węgrowie 
zorganizowała  i przeprowadziła pogadanki na temat bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku 
oraz postępowania w przypadku powstania pożaru oraz innego miejscowego zagrożenia. 
Zorganizowano wycieczki do komend, podczas których ratownicy przybliżali charakterystykę pełnienia 
służby oraz bezpiecznego wypoczynku.  

               W celu stworzenia maksymalnie bezpiecznych warunków zimowego wypoczynku dzieci  
i młodzieży podczas ferii- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Węgrowie prowadziła 
kontrole w placówkach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, oraz kontrole dotyczące nadzoru nad 
środkami zastępczymi. W trakcie kontroli oceniano :warunki sanitarno- higieniczne i porządkowe 
pomieszczeń, w których przebywały dzieci i młodzież, stan zdrowia uczestników, warunki  
do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, stan sanitarny bloków żywienia; jadłospisy, zakwaterowanie, oraz 
warunki do utrzymania higieny osobistej. W ramach  akcji zimowej PSSE prowadziła działalność 
informacyjno- edukacyjną na temat środków psychoaktywnych, dopalaczy, alkoholu, tytoniu itp. 
Prowadzono rozmowy edukacyjne na temat zapobiegania wypadkom, urazom, profilaktyki HIV/AIDS, 
higieny osobistej, w tym zapobiegania wszawicy. Uczestnikom wypoczynku i ich opiekunom 
przekazywano materiały edukacyjne z wyżej wymienionego zakresu.  W okresie wakacji na terenie 
powiatu zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży na 4 turnusach wypoczynkowych. W ramach 
bieżącego nadzoru pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Węgrowie, 
przeprowadzili kontrole w placówkach letniego wypoczynku. W trakcie kontroli oceniano: teren, 
budynek, mikroklimat, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia higieniczno- sanitarne, warunki  
do uprawiania sportu i rekreacji, system pierwszej pomocy, palenie tytoniu, dokumentację, 
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bezpieczeństwo żywności. Ponadto oprócz rutynowych działań bieżącego nadzoru nad warunkami 
sanitarno- higienicznymi, aktywnie uczestniczono w akcji „Bezpieczne Wakacje 2018”, działania  
te sprowadzały się do: 

- zorganizowania na koniec roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Węgrowie spotkania 
edukacyjnego dla rodziców na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji. Przeprowadzono 
pogadankę min. na temat chorób nowotworowych w tym czerniaka skóry, chorób odkleszczowych. 
Poinformowano także o możliwości sprawdzenia przed wyjazdem na wakacje na stronach 
internetowych: bazy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, szczepień ochronnych niezbędnych podczas 
podróży zagranicznych, serwisu kąpieliskowego (bieżącej oceny i klasyfikacji wody i infrastruktury 
obiektu). Każdy uczestnik otrzymał pakiet ulotek informacyjno- edukacyjnych. 
- wyeksponowania materiałów informacyjno- edukacyjnych w Węgrowskim Ośrodku Kultury, Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Węgrowie, Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej w Węgrowie, na placach 
zabaw dostępnych podczas wakacji dla dzieci przy węgrowskich przedszkolach. 
- współuczestniczenia w zintegrowanych akcjach z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną podczas 2 
pikników edukacyjnych: „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”; „Bezpieczne wakacje” nad zalewem 
k/Węgrowa. Podczas ww. działań propagowano bezpieczne zachowania w okresie wakacji oraz 
działania mające na celu zapobieganie zjawiskom patologicznym w placówkach wypoczynku dzieci  
i młodzieży. Zagadnienia te dotyczyły min. bezpiecznego przebywania nad wodą, na słońcu, chorób 
nowotworowych, profilaktyki chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych, profilaktyki chorób 
odkleszczowych, chorób odzwierzęcych, tematyki antynikotynowej, HIV/AIDS, dopalaczy oraz 
profilaktyki zatruć grzybami. 
- oceny jakości wody Kąpieliska Miejskiego Zalew nad Liwcem k/ Węgrowa. 
                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie realizowało program „Pogodne lato 
2018”. Był to program profilaktyczno- terapeutyczny dla dzieci zagrożonych alkoholizmem. W wyniku tej 
akcji, na wypoczynek wyjechało 43 dzieci wyposażonych w wyprawkę. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
prowadził liczne działania profilaktyczne. W październiku miały być wszczęte  działania profilaktyczne 
przeciw wszelkim uzależnieniom, w tym dopalaczom. Do współpracy zaproszono szkoły gimnazjalne  
i ponadgimnazjalne z terenu powiatu węgrowskiego.  
            Straż Miejska w Węgrowie wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego KPP w Węgrowie 
prowadziła akcje „Bezpieczna droga do szkoły”, „Wagary”, podczas których dzieciom i rowerzystom 
rozdawano odblaski, kontrolowano miejsca gromadzenia i przebywania uczniów.  
 
 

16. Ochrona przeciwpowodziowa , w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i zapobieganie innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska   

Opracowano  „Plan operacyjny ochrony przed powodzią Starostwa Powiatowego w Węgrowie”.  
Plan zawiera podstawowe procedury, schematy, wykazy i stanowi jedno z podstawowych narzędzi 
Starosty oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas działań podejmowanych  
w przypadku wystąpienia powodzi na skalę wymagającą wykonania przez różne służby 
skoordynowanych czynności zapobiegawczo- ratowniczych. Plan jest okresowo aktualizowany  
w zakresie sił i środków. Starostwo posiada powiatowy magazyn przeciwpowodziowy w którym znajdują 
się worki przeciwpowodziowe, obuwie gumowe, płaszcze przeciwdeszczowe, szpadle, łopaty. Część 
zasobów została przekazana KP PSP w Węgrowie. 
Opracowano „Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Węgrowskiego”, zatwierdzony przez Wojewodę 
Mazowieckiego. Zasadniczą rolą planu jest wskazanie organów właściwych w sprawach zarządzania 
kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w sytuacjach kryzysowych. W planie 
scharakteryzowano zagrożenia spowodowane siłami natury, zagrożenia radiacyjne, chemiczne, 
biologiczne, awarie, pożary, katastrofy, zagrożenia terrorystyczne, zakłócenia bezpieczeństwa  
i porządku publicznego. Plan jest aktualizowany w zakresie sił i środków oraz osób funkcyjnych. 
Komórką organizacyjną Starostwa realizującą ww. zadania jest Wydział Zarządzania Kryzysowego.  

Ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym 
zdarzeniom  jest jednym z podpunktów „Powiatowego Planu Ratowniczego KP PSP w Węgrowie”. Plan 
jest całościowo aktualizowany w pierwszym kwartale danego roku. Ochrona przeciwpowodziowa  
lub walka z klęskami żywiołowymi na terenie powiatu, realizowana jest poprzez Jednostkę Ratowniczo 
Gaśniczą PSP w Węgrowie, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych należących do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jednostki spoza systemu .Zadania wykonywane są na poziomie 
podstawowym w różnych dziedzinach ratownictwa. Do poziomu specjalistycznego dysponowane  
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są poprzez Wojewódzką Stacje Koordynacji Ratownictwa- specjalne grupy ratownictwa spoza powiatu. 
Na potrzeby akcji przeciwpowodziowej KP PSP w Węgrowie posiada min. 1800 worków oraz inny 
niezbędny sprzęt techniczny i wyposażenie. 

W roku 2018 nie prowadzono inwestycji dotyczących konkretnych zadań.  Natomiast inwestycją 
realizowaną w ubiegłym roku, a wpływającą ogólnie na realizację wszystkich zadań prowadzonych 
przez KP PSP- jest budowa nowej strażnicy. 

Czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, zdrowotnym wody, zapobieganie 
powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych jest głównym celem Państwowej Inspekcji Sanitarnej . 
Realizacja tych celów dokonywana jest poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru 
sanitarnego oraz prowadzenie działalności przeciwepidemicznej. 
Szczegółowe kierunki działania dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Węgrowie na rok 2018, zostały określone w ,,Planie zasadniczych przedsięwzięć", który 
został uzgodniony ze Starostą Węgrowskim i zatwierdzony przez PPIS.  
          Powyższe zadania w 20l8 r. zostały w pełni zrealizowane, zgodnie z planami. Stan sanitarno-
techniczny nadzorowanych podmiotów leczniczych jest właściwy. Obiekty te spełniają wymagania. 
W 20l8 r. sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych na terenie powiatu węgrowskiego 
nie uległa zasadniczej zmianie w porównaniu do roku ubiegłego. Nie zarejestrowano żadnego 
przypadku zachorowania na szczególnie groźne choroby. Wśród zgłoszonych przez placówki 
przypadków chorób zakaźnych i zakażeń, dominowały zachorowania na: grypę i zachorowań 
grypopodobnych, ospę wietrzną, wirusowe zakażenia jelitowe, zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO o 
prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, boreliozę. Na koniec 2018 roku jakość wody ze wszystkich 
22 wodociągów publicznych, znajdujących się na terenie powiatu węgrowskiego spełniała wymagania. 
W roku2 0l8 na żadnym wodociągu nie wystąpiły sytuacje potencjalnie zagrażające zdrowiu ludzkiemu. 
Stan sanitarno - techniczny w obiektach żywności, żywienia i przedmiotów użytku- ulega systematycznej 
poprawie, która osiągana jest poprzez konsekwentne kontrole oraz stały nadzór nad jakością zdrowotną 
środków spożywczych. 
W 2018 r. stan warunków higieniczno-sanitarnych w  zakładach pracy powiatu węgrowskiego, uległ 
dalszej poprawie. Prowadzone kontrole wykazały poprawę stanu techniczno-sanitarnego pomieszczeń 
pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  
Zapadalność na choroby zawodowe nie wykazuje niepokojących tendencji wzrostu. Utrzymuje się 
wzrost rozpoznawalności choroby zakaźnej- boreliozy, w populacji rolników i leśników. Poprawa stanu 
technicznego placówek nauczania i wychowania jest znaczna. W szkołach prowadzone są na bieżąco 
prace konserwatorskie i remontowe.  
 

17. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Na koniec grudnia 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie zarejestrowane były                  
1 624 osoby (w tym 915 kobiet). Porównując sytuację ze stanem z grudnia 2017r., odnotowano spadek 
liczby bezrobotnych o 200 osób czyli o 11%. Stopa bezrobocia na terenie powiatu węgrowskiego  
na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 6,4% i była niższa w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. o 
0,8 punktu procentowego. 

W 2018 r. zarejestrowano (napływ) 2544 osoby, a wyrejestrowano (odpływ) 2744 osoby. 
W analizowanym okresie odpływ z ewidencji był wyższy od napływu o 200 osób.  
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie zarejestrowanych 
było 243 osoby z prawem do zasiłku, którzy stanowili 15% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 

Liczba bezrobotnych jest zróżnicowana w poszczególnych miastach i gminach powiatu 
węgrowskiego. Najwięcej osób bezrobotnych pochodzi z terenu m-g Łochów – 506 osób, oraz miasta 
Węgrów – 338 osób.  Najniższą liczbą bezrobotnych odnotowuje się na terenie gminy Wierzbno – 43 
osoby i gminy Miedzna – 59 osób. 

Utrzymującą się niekorzystną cechą bezrobocia na terenie powiatu węgrowskiego pozostaje 
niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych. Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 
stanowią 29% ogółu zarejestrowanych, natomiast z wykształcaniem gimnazjalnym i poniżej 21,9%. 
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Wykres 9 Wykształcenie bezrobotnych 

 
 
Istotnym czynnikiem określającym sytuację bezrobotnego na rynku pracy jest okres 

pozostawania bez pracy. Im jest on dłuższy tym maleją szanse na znalezienie pracy. W przypadku 
pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy mamy do czynienia z długotrwałym 
bezrobociem. Długotrwale bezrobotni stanowią 43,2% ogółu bezrobotnych.  

 
Wykres 10 Bezrobotni czas pozostawania bez pracy 

 
 
W 2018 r. zanotowano spadek liczby bezrobotnych we wszystkich grupach 

wiekowych. Największy spadek o 43 osoby, zanotowano w grupie bezrobotnych w wieku 25-34 lata. 
Najwyższy spadek procentowy odnotowano wśród osób w wieku 55-59 lat. Natomiast najmniejszy udział 
w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 60 i więcej lat (6,8%). Dominującą grupą 
wiekową  w strukturze bezrobotnych są osoby w wieku 25-34 lata i stanowią 31% ogółu. 

 
Tabela 26  Bezrobotni według wieku 

Bezrobotni według wieku 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 i więcej 

31.12.2018 r. 

265 504 344 241 159 111 
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16,3% 31,0% 21,2% 14,8% 9,9% 6,8% 

31.12.2017 r. 

298 547 385 270 197 127 

16,3% 30,0% 21,1% 14,8% 10,8% 7,0% 

 
Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy. W 2018 r. pośrednicy pracy 

pozyskali 2129 ofert pracy w tym 1596 niesubsydiowanych. Faktycznie zagospodarowano 741 miejsc 
pracy w tym 334 niesubsydiowanych. Zorganizowanych zostało 16 giełd pracy. Najczęściej zgłaszane 
oferty pracy dotyczyły zapotrzebowania na robotników wykonujących prace proste w przemyśle – 300 
ofert, rozbieracz  - wykrawacz – 240 ofert, technik prac biurowych i ogrodnik po 107 ofert, stolarz 
meblowy – 85 ofert i sprzedawca – 80 ofert.  

Przy stałym spadku bezrobocia pracodawcy borykają się ze znalezieniem odpowiedniego 
kandydata do pracy. Coraz częściej decydują się na zatrudnianie cudzoziemców głównie obywateli 
Ukrainy, poprzez rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i uzyskanie 
zezwolenia na pracę sezonową. W 2018 roku przyjęto 1244 tego typu oświadczeń. Cudzoziemcy, 
zatrudnieni na podstawie zarejestrowanego w Urzędzie oświadczenia, pochodzą głównie z Ukrainy 
(1045 osób), następnie z Białorusi (186 osób), Gruzji (2 osoby), Mołdawii (7 osób), Armenii (1 osoba), 
Rosji (3 osoby). Zagraniczni pracownicy zatrudnieni są głównie na podstawie umowy zlecenia – 699, 
umowy o pracę – 54 , inne rodzaje umów – 3 osoby. W grupie zatrudnionych cudzoziemców przeważali 
mężczyźni – 897 osób. Pracodawcy zamierzający zatrudnić cudzoziemców najczęściej prowadzą 
działalność w zakresie transportu, przetwórstwa mięsnego, usług budowlanych, w rolnictwie.  
Do 31.12.2018 r. przyjęto 169 wniosków, z których wydano 128 zezwoleń na pracę sezonową. Złożone 
wnioski dotyczyły obywateli Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii i Nepalu, którzy 
zatrudnieni byli głównie na podstawie umowy zlecenia – 154 osoby, umowy o pracę – 11 osób, umowy 
o pomocy przy zbiorach -  4 osoby oraz umowy o dzieło – 6 osób. W grupie zatrudnionych 
cudzoziemców przeważały kobiety – 112.  

Poradnictwo zawodowe to usługa, która ma na celu udzielenie pomocy osobie bezrobotnej 
i poszukującej pracy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju 
kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu  
i podejmowaniu pracy.  
Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie porady indywidualnej lub grupowej. 
W 2018 r. doradcy zawodowi przeprowadzili: 

 570 porad indywidualnych; 

 20 grupowych porad zawodowych w których wzięło udział 128 osób; 

 Indywidualną informacją zawodową objęto 454 osoby; 

 W 12 grupowych informacjach zawodowych uczestniczyło 128 osób. 
Łączna liczba osób, które zostały objęte poradnictwem zawodowym w 2018 roku wyniosła 1135 osób. 
Obok usług rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy realizuje aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. 
Łącznie ze wszystkim aktywnych form pomocy skorzystało 527 osób.  

W szkoleniach uczestniczyło 10 osób, w organizacji prac interwencyjnych 126 osób, w robotach 
publicznych 33 osoby, w stażach 218 osób, dotacje przyznano 84 osobom, w refundacji kosztów 
związanych z utworzeniem nowego stanowiska pracy uczestniczyło 42 osoby, bon zatrudnieniowy 
został przyznany 11 osobom,  udział w formie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie 
skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia rozpoczęło 3 osoby. Źródłem finansowania usług  
i instrumentów rynku pracy były środki Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu 
Regionalnego Mazowsze 2018 – Rezerwa. 

W 2018 r. na działania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy 
wydatkował 227.242,00 zł. i zostało przeszkolonych 125 pracowników. 

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie w 2018 r. wydatkował środki finansowe w kwocie  
 10.265.428,17 zł. na następujące działania i cele: 
1) środki na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych w wysokości 2.623.177,88 zł; w tym wypłata dodatków 

aktywizacyjnych w wysokości – 74.626.,10 zł. 
2) Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych 7.203.317,23 zł w tym: 
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- środki na realizację projektu w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 
– 2020 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim III” w wysokości 
1 813 038,15 zł.; 
- środki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy 
w powiecie węgrowskim II” w wysokości 1.318.459,25 zł.; 
- środki Funduszu Pracy na refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych  
na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 
roku życia – 1.569.405,77 zł; 
- środki na realizację Programu Regionalnego Mazowsze 2018 – Rezerwa – 546.014,03 zł.; 
- środki algorytmowe – 1.729.158,03 zł.; 

3) Środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego  
227.242,00 zł; 

4) środki fakultatywne na utrzymanie urzędu i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu 
364.306,96 zł. 
Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie realizuje również zadania związane z pokryciem kosztów 

ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Na ten cel w 2018r. wydatkowana 
została kwota 1.092.988,55 zł.  
 

18. Ochrona praw konsumenta 

Zadania powiatu w zakresie ochrony praw konsumenta wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
w Węgrowie. 
Głównym celem działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest zapewnienie konsumentom 
dostępu do podstawowego poradnictwa konsumenckiego, polegającego na udzieleniu bezpłatnych 
porad prawnych i informacji w zakresie ochrony i egzekwowania praw konsumenckich. 
Działania Rzecznika polegały na wyjaśnianiu obowiązujących przepisów prawa oraz udzielaniu porad, 
dotyczących trybu postępowania wobec przedsiębiorcy, naruszającego prawa i interesy konsumentów, 
w oparciu o przedstawione przez konsumentów fakty i przedłożone dokumenty, a także na udzielaniu 
pomocy w redagowaniu reklamacji i pism, wzywających do spełnienia roszczeń konsumentów, jak 
również udzielaniu porad prawnych w zakresie pism procesowych. W 2018 roku  Interesanci powiatu 
węgrowskiego uzyskiwali  porady prawne w zakresie reklamacji towarów z powodu wady fizycznej, jak 
też uprawnień gwarancyjnych, realizacji różnego rodzaju umów - głównie usług energetycznych  
i telekomunikacyjnych, postępowań windykacyjnych i możliwości odstąpienia od umowy  
w szczególności w przypadku umów zawieranych na odległość i poza siedzibą przedsiębiorstwa.   
W  2018 roku zarejestrowanych zostało ogółem 560 porad /telefoniczne, elektroniczne, osobiste/ oraz 
w  17  sprawach rzecznik prowadził postępowania pisemne występując do przedsiębiorców w sprawach 
ochrony praw i interesów konsumentów. 
Wystąpienia Rzecznika do przedsiębiorców obejmowały: wnioski o zajęcie stanowiska w odniesieniu do 
stanów faktycznych, przedstawionych przez konsumentów, wezwania do dobrowolnego spełnienia 
roszczeń, uprzednio skierowanych przez konsumentów, połączone z interpretacją obowiązujących 
przepisów prawa i postanowień zawartych umów.  
Na bieżąco rzecznik współpracował z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i delegaturami 
urzędu oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów  
przekazując doświadczenia i sygnały na temat nieuczciwych działań przedsiębiorców i praktyk 
mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów. 
Rzecznik prowadził działalność informacyjno-edukacyjną poprzez redagowanie porad i  wiadomości  
na stronie internetowej oraz udostępnianie konsumentom ulotek, broszur o tematyce konsumenckiej. 
 

19. Obronność 

Opracowano dokumentację „Stałego Dyżuru Starosty Węgrowskiego”. Celem organizacji Stałego 
Dyżuru, jest zapewnienie możliwości przekazywania decyzji związanych z podwyższaniem gotowości 
obronnej państwa w powiecie. Służba dyżurna SDSW powoływana jest również w celu przekazywania 
decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym 
Funkcjonowania Powiatu Węgrowskiego. W wyższych stanach gotowości obronnej państwa Stały Dyżur 
uruchamiany jest obligatoryjnie. W stanie stałej gotowości obronnej państwa, Stały Dyżur uruchamia się 
w pełnym lub ograniczonym zakresie w celach szkoleniowych i kontrolno- sprawdzających. W 2018 r. 
nie uruchamiano Stałego Dyżuru Starosty Węgrowskiego.  
Opracowano dokumentację Stanowiska Kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania 
bezpieczeństwem w powiecie węgrowskim. System kierowania utworzony został na potrzeby 
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zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego  
w powiecie.  
Opracowano „Plan Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Węgrowie” (dokument zastrzeżony). 
Akcja kurierska jest to zorganizowany przez organy administracji publicznej (w tym urzędy gmin), 
system doręczania dokumentów powołania adresatom, którymi są najczęściej żołnierze rezerwy lub 
osoby na które nałożono obowiązek świadczeń na rzecz obrony. Celem uruchomienia akcji kurierskiej 
jest więc sprawne i możliwie szybkie przekazanie dokumentów powołania do konkretnego adresata 
(żołnierza rezerwy). Dokonuje się tego za pośrednictwem kurierów oraz przy udziale Wojskowej 
Komendy Uzupełnień. 
Opracowano „Plan operacyjny funkcjonowania powiatu węgrowskiego w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny(dokument zastrzeżony). Plan obejmuje m.in. 
działania podejmowane w sytuacji zagrożeń militarnych, terrorystycznych oraz bezpieczeństwa  
i porządku publicznego. Obejmuje również zadania związane  z systemem alarmowania i ostrzegania 
ludności. Plan uruchamiany jest w trzech stanach gotowości obronnej państwa: stałej gotowości 
obronnej państwa, gotowości obronnej państwa czasu kryzysu. Zadania realizowane są w oparciu  
o karty realizacji zadań operacyjnych, które zawierają szczegółowe procedury operacyjne realizowane 
przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie oraz jednostki organizacyjne. Plan zatwierdzony przez 
Wojewodę Mazowieckiego, uzgodniony z powiatowymi służbami, jednostkami, strażami. 
Wydział Zarządzania Kryzysowego SP w Węgrowie ponadto posiada: 
- „Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu węgrowskiego na potrzeby obronne państwa” 
(dokument zastrzeżony) zatwierdzony jest przez Wojewodę Mazowieckiego. Plan opracowano w celu 
wykonywania zadań koordynacyjnych i organizacyjnych, wspierających działania podmiotów 
leczniczych podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej, stanu nadzwyczajnym lub w czasie wojny. 
Jednym z zadań jest przygotowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Węgrowie, miast i gmin powiatu do wykonywania zadań obronnych w zakresie służby zdrowia na 
potrzeby obronne. 
-Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Węgrowie na okres zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i wojny- wprowadza Starosta w celu kontynuowania działalności administracyjnej, 
gospodarczo- obronnej, obronnej i Obrony Cywilnej Starostwa w ww. okresie. Celem działania 
Starostwa w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny jest przygotowanie mieszkańców oraz 
pracowników Urzędu- do działania oraz sprawnego wykonywania zadań obronnych przez komórki 
organizacyjne Urzędu. 
Komórkami organizacyjnymi Starostwa realizującą zadania obronne jest Wydział Zarządzania 
Kryzysowego, pozostałe wydziały Starostwa oraz jednostki podległe i nadzorowane. 
 
 

20. Promocja powiatu 

 
Budżet  na zadania z zakresu promocji powiatu  w 2018r. wynosił 191 tys. zł. 
1.Wzorem lat poprzednich zawarto umowy na realizację imprez o charakterze ponadgminnym z : 
1) Węgrowskim Ośrodkiem Kultury na współorganizację wydarzeń mających  na celu promocję 

powiatu węgrowskiego, w tym: Konkurs Recytatorski „Między Wierszami”, Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski dla szkół ponadgimnazjalnych – eliminacje powiatowe, Kiermasz 
Wielkanocny i Konkurs Wielkanocny „Plastyka w obrzędach i zwyczajach”, Konkurs 
Recytatorski im. K. Makuszyńskiego  - eliminacje powiatowe – szkoła podstawowa, 
Mazowieckie Święto Chleba, Węgrowskie Barwy Jesieni, Konkurs Fortepianowy „Jesień 
Muzyką Malowana” dla dzieci w wieku 7-15 lat, Konkurs „Plastyka w obrzędach i zwyczajach – 
Boże Narodzenie 2018, Działalność Teatru Amatorskiego, Działalność Zespołu Ludowego 
„Węgrowianie”, Współorganizacja III Kongresu Turystycznego.  

 
2) Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łochowie na współorganizację wydarzeń mających   

na celu promocję powiatu węgrowskiego, w tym: Festiwal Zbliżenia Kultur „Dni Łochowa”; 
Mazowiecki Konkurs Ligawkowy, Łochowska Jesień Poezji „Przystanek Norwid”.  

 
2.W ramach  zawartych porozumień o współpracy  realizowane były następujące wydarzenia : 
- VIII Kongres Promocji Mazowsza – współorganizacja wydarzenia wspólnie z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie z UM: 20 000 zł brutto 
- Otwarcie sezonu turystycznego w Powiecie węgrowskim - współorganizacja wydarzenia wspólnie  
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie z UM: 20 000 zł brutto 
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- III Kongres Turystyczny Powiatu Węgrowskiego - współorganizacja wydarzenia wspólnie z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie z UM: 21 000 zł brutto 
- Występ Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” - współorganizacja wydarzenia wspólnie  
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie z UM: 31 000 zł brutto 
- Organizacja Dnia Seniora – współorganizacja wydarzenia wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki 
Społecznej.  
3.Rok 2018 był rokiem obchodów 100. lecia Odzyskania Niepodległości. Samorząd Powiatu 
Węgrowskiego  opracował program obchodów, który był realizowany przez Biuro Promocji i placówki 
oświatowe, których organem prowadzącym jest powiat. 
4. Prowadzono stałą współpracę z mediami  : 
1)w ramach  umowy o współpracy w dziedzinie promocji powiatu z Katolickim Radiem Podlasie, 
2) współfinansowanie gazety samorządowej  „Węgrowskie Bądźmy Razem”  w ramach  współpracy  
z Lokalną Grupą Działania  „Bądźmy Razem” 
 5. Współpraca międzynarodowa : 
1)W 2018 roku  podpisano Umowę o współpracy partnerskiej z Miastem Hurbanowo (Słowacja) 
dotycząca szeroko rozumianej  wymiany doświadczeń oraz inspirowania działań w zakresie: rozwoju 
edukacji, turystyki, kultury fizycznej i sportu, promocji i rozwoju kontaktów między instytucjami, 
wspierania i ułatwiania nawiązywania kontaktów między samorządami gminnymi, wymiany 
doświadczeń w kontekście członkostwa Polski i Słowacji w UE, wzajemnej promocji regionów 
2)kontynuowano współpracę w ramach  wcześniej podpisanych umów z : 
-Rejonem Kosiv na Ukrainie, 
-Rejonem Święciańskim na Litwie. 
6.W ramach promocji Powiatu prowadzona była strona internetowa www.powiatwegrowski.pl na której 
na  bieżąco przedstawiano informacje i relacje z aktualnych wydarzeń , a także udostępniano filmy 
promujące Powiat.  
 

21. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

Zadanie to finansowane jest z dotacji Wojewody Mazowieckiego. 
 W 2018 roku Punkty NPP  funkcjonowały w następujących lokalach: 
  
1. w Węgrowie – w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23 
2. w Łochowie – w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Wyspiańskiego 18 
3.Punkt mobilny w 3 lokalizacjach: 
1) w Stoczku - Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5, 
2) w Korytnicy - Urząd Gminy w Korytnicy, ul. Małkowskiego 20, 
3) w Sadownem - budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Kościuszki 74 
   
  
Zestawienie  udzielonych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. 
 
Tabela 27 Zestawienie  udzielonych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. 

Nazwa punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
 

Liczba udzielonych porad 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w        
Węgrowie 

 387 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 
Łochowie 

138 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 
Sadownem 

46 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Korytnicy 48 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Stoczku 58 

  Ogółem  677 

 
 
 

http://www.powiatwegrowski.pl/
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Nazwa 
punktu 

nieodpłatnej 
porady 

prawnej 

Sumaryczna 
ilość porad Wykres - czas trwania porady Wykres - dziedziny prawa 

 

Nieodpłatny 
Punkt 

Pomocy 
Prawnej w 
Węgrowie 

387 

 

 

Nieodpłatny 
Punkt 

Pomocy 
Prawnej w 
Łochowie 

138 

 

 

Nieodpłatny 
Punkt 

Pomocy 
Prawnej w 
Sadownem 

46 
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Nieodpłatny 
Punkt 

Pomocy 
Prawnej w 
Korytnicy 

48 

  

 

Nieodpłatny 
Punkt 

Pomocy 
Prawnej w 

Stoczku 
58 

 

 

SUMA 677 
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V. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2018 r. 

 

Tabela 28 Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2018 r. 

Lp. Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 

Informacja o wykonaniu 

1. Uchwała Nr XXXIV/291/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 

stycznia 2018 r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Węgrowskiego na lata 2018-

2042. 

zrealizowana 

2. Uchwała Nr XXXIV/292/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 

stycznia 2018 r.  w sprawie zmian w 

budżecie powiatu na 2018 rok 

zrealizowana 

3 Uchwała Nr XXXIV/293/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 

stycznia 2018 r.  zmieniająca uchwałę 

w sprawie przyjęcia do realizacji 

dokumentu pn.: „Plan Inwestycyjny dla 

subregionu siedleckiego objętego OSI 

problemowym pn.: ”Utworzenie 

zintegrowanego Wielofunkcyjnego 

Węzła Wymiany Pasażerskiej w 

Siedlcach oraz rozbudowa i 

modernizacja powiązanego z nim 

układu komunikacyjnego miasta i 

subregionu siedleckiego” 

 
zrealizowana 

4. Uchwała Nr XXXIV/294/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 

stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie z gminami powiatu 

węgrowskiego umów i porozumień 

dotyczących realizacji i 

współfinansowania zadań z zakresu 

budowy, przebudowy, remontów dróg 

powiatowych 

 
zrealizowana 

5. Uchwała Nr XXXIV/2952018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 

stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

Powiatowego Programu Ochrony  

Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 

Węgrowskiego na lata 2018-2022 

 
Uchwała w trakcie realizacji, informacja o realizacji 

PPOZP w pkt. VI Raportu 

6. Uchwała Nr XXXIV/296/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 

stycznia 2018 r.  w sprawie trybu 
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udzielania i rozliczania dotacji dla 

szkół, trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości, ich pobrania  

i wykorzystania, w tym zakres danych, 

które powinny być zawarte we wniosku 

o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej 

wykorzystania, terminu przekazania 

informacji o liczbie dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

uczniów, wychowanków, uczestników 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

oraz terminie i sposobie rozliczenia 

wykorzystania dotacji 

 

Uchwała monitorowana  

i realizowana na bieżąco 

 

7. Uchwała Nr XXXV/297/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 

lutego 2018 r.  w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Węgrowskiego na lata 2018-

2042 

zrealizowana 

8. Uchwała Nr XXXV/298/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 

lutego 2018 r.  w sprawie zmian w 

budżecie powiatu na 2018 rok; 

zrealizowana 

9. Uchwała Nr XXXV/299/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 

lutego 2018 r.  w sprawie wyrażenia 

zgody na odpłatne ustanowienie 

służebności przesyłu na 

nieruchomościach stanowiących 

własność Powiatu Węgrowskiego 

W dniu 16 kwietnia 2018 roku zawarto Akt Notarialny 
Rep. A.2877/2018 o ustanowieniu służebności 

przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność 
Powiatu Węgrowskiego 

10. Uchwała Nr XXXVI/300/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

marca 2018 r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Węgrowskiego na lata 2018-

2042 

zrealizowana 

11. Uchwała Nr XXXVI/301/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

marca 2018 r. w sprawie zmian w 

budżecie powiatu na 2018 rok; 

zrealizowana 

12. Uchwała Nr XXXVI/302/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

marca 2018 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Sadowne i Gminie Stoczek 

prowadzenia zadań publicznych z 

zakresu bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych  położonych w granicach 

administracyjnych miejscowości 

Sadowne oraz Stoczek 

zrealizowana 
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13. Uchwała Nr XXXVI/303/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

marca 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia 

dotyczącego przekazania zarządzania 

drogami  w zakresie wykonania przez 

Gminę Stoczek dokumentacji 

w związku z odstąpieniem Gminy Stoczek od realizacji 
zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi, 

nie zostało zawarte porozumienie. Uchwała nie 
została wykonana. 

14. Uchwała Nr XXXVI/304/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

marca 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia 

dotyczącego  przekazania 

zarządzania drogami w zakresie 

wykonania przez Gminę Grębków 

dokumentacji 

uchwała wykonana w 50%, w związku z zawartym 
porozumieniem gmina do 30.06.2018r. wywiązała się 
tylko z 2 zadań na 4 zadeklarowane w porozumieniu 

15. Uchwała Nr XXXVI/305/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

marca 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie z Gminą Mokobody 

umowy dotyczącej realizacji i 

współfinansowania zadania z zakresu 

przebudowy drogi położonej w 

granicach administracyjnych powiatu 

węgrowskiego 

zrealizowana 

16. Uchwała Nr XXXVI/306/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami powiatu 

węgrowskiego 

 

17. Uchwała Nr XXXVI/307/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

marca 2018 r. w sprawie nawiązania  

współpracy partnerskiej  Powiatu 

Węgrowskiego  z Miastem Hurbanowo 

na Słowacji 

W dniu  7 września 2018 roku podpisano umowę 
dotyczącą współpracy pomiędzy Powiatem 

Węgrowskim a miastem Hurbanovo. 

18. Uchwała Nr XXXVI/308/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

marca 2018 r. w sprawie stanowiska  

dotyczącego upamiętnienia 

bohaterstwa powstańców 

uczestniczących w bitwie stoczonej z 

wojskami carskim pod Węgrowem w 

dniu 3 lutego 1863 roku 

zrealizowana 

19. Uchwała Nr XXXVI/309/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

marca 2018 r. w sprawie określenia 

zadań powiatu z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych przyjętych do 

realizacji w 2018 roku, na które 

Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XLII/356/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego, a następnie Uchwałą Nr 

III/11/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego 
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przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

20. Uchwała Nr XXXVII/310/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 

kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie i realizację przez 

Powiat Węgrowski projektu pn.: 

„Zintegrowany rozwój szkolnictwa 

zawodowego” realizowanego w ramach 

priorytetu X Edukacja dla rozwoju 

regionu, działanie 10.3 Doskonalenie 

zawodowe, poddziałanie 10.3.1 

Doskonalenie zawodowe uczniów w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

 

 

Uchwała monitorowana  

i realizowana na bieżąco 

 

21. Uchwała Nr XXXVII/311/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 

kwietnia 2018 r.  w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXVI/304/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

marca 2018 r 

zrealizowana 

22. Uchwała Nr XXXVII/312/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 

kwietnia 2018 r. w sprawie 

przekazania skargi według 

właściwości 

Uchwała zrealizowana.  
Skarga została przekazana Staroście Węgrowskiemu 

celem rozpatrzenia według właściwości. 

23. Uchwała Nr XXXVIII/313/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 

kwietnia 2018 r.  w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Węgrowskiego na lata 2018-

2042 

zrealizowana 

24. Uchwała Nr XXXVIII/314/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 

kwietnia 2018 r.  w sprawie zmian w 

budżecie powiatu na 2018 rok. 

zrealizowana 

25. Uchwała Nr XXXVIII/315/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 

kwietnia 2018 r.  w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu pod maszt antenowy 

usytuowany na dachu budynku przy ul. 

J. Piłsudskiego 23 w Węgrowie 

Uchwała zrealizowana, na jej podstawie administrator 

obiektu zawarł stosowną umowę  

 

26. Uchwała Nr XXXVIII/316/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 

kwietnia 2018 r.  w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia 

dotyczącego przekazania zarządzania 

zrealizowana 
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drogami w zakresie wykonania przez 

Gminę Korytnica zadania 

polegającego na budowie chodnika dla 

pieszych w miejscowości Rowiska 

oraz Górki Borze–Górki Średnie, 

gmina Korytnica 

27. Uchwała Nr XXXVIII/317/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 

kwietnia 2018 r.  w sprawie zmian w 

Statucie Zarządu Dróg Powiatowych w 

Węgrowie 

zrealizowana 

28. Uchwała Nr XXXVIII/318/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 

kwietnia 2018 r.  w sprawie zmian w 

Statucie Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Węgrowie 

Uchwała zrealizowana, zmiany w statucie zgłoszone 
przez SP ZOZ do KRS oraz do Wojewody 

Mazowieckiego prowadzącego rejestr podmiotów 
leczniczych 

29. Uchwała Nr XXXVIII/319/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 

kwietnia 2018 r.  w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Węgrowie za  2017 r. i 

przeznaczenia zysku netto 

zrealizowana 

30. Uchwała  Nr XXXIX/320/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 maja 

2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu 

Węgrowskiego na lata 2018-2042 

zrealizowana 

31. Uchwała Nr XXXIX/322/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 maja 

2018 r. w sprawie likwidacji placówki 

opiekuńczo-wychowawczej Dom 

Dziecka „Julin”  w Kaliskach 

zrealizowana 

32. Uchwała Nr XXXIX/323/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 maja 

2018 r. w sprawie utworzenia placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, nadania 

im statutów oraz zapewnienia wspólnej 

obsługi 

Uchwała wykonywana na bieżąco w ramach 
funkcjonowania placówek. 

33. Uchwała Nr XXXIX/324/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 maja 

2018 r. w sprawie zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Węgrowie 

Uchwała zrealizowana, zmiany w statucie zgłoszone 
przez SP ZOZ do KRS oraz do Wojewody 

Mazowieckiego prowadzącego rejestr podmiotów 
leczniczych 

34. Uchwała Nr XXXIX/325/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 maja 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od przetargu na wynajem 

Uchwała zrealizowana, przedmiotowa umowa została 
zawarta 
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oraz na zawarcie kolejnej umowy najmu 

części nieruchomości Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Węgrowie 

35. Uchwała Nr XXXIX/326/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 maja 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości 

W dniu 6 listopada 2018 roku został zawarty Akt 
Notarialny Rep. A. 7217/2018 – umowa darowizny na 
rzecz Województwa mazowieckiego dotycząca działek 
położonych w obrębie ewidencyjnym miasto Węgrów 

zajętych pod drogę wojewódzką  

36. Uchwała Nr XXXIX/327/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 maja 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne ustanowienie służebności 

przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu 

Węgrowskiego 

W dniu 8 sierpnia 2018 roku został zawarty Akt 
Notarialny Rep. A. 5378/2018 ustanawiający 

służebność przesyłu na nieruchomości położonej w 
obrębie ewidencyjnym miasto Łochów oznaczonej 

numerem działki 2061/12 i 20161/8 stanowiącej 
własność Powiatu Węgrowskiego w trwałym zarządzie 

Liceum Ogólnokształcącego w Łochowie   

37. Uchwała NR XL/328/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

czerwca 2018 r. w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego wraz   ze 

sprawozdaniem  z wykonania budżetu 

za 2017 rok; 

zrealizowana 

38. Uchwała NR XL/329/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu 

Węgrowskiego za 2017 rok 

 zrealizowana 

39. Uchwała NR XL/340/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

czerwca 2018 r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Węgrowskiego na lata 2018-

2042 

zrealizowana 

40. Uchwała NR XL/341/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

czerwca 2018 r. w sprawie zmian w 

budżecie powiatu na 2018 rok 

zrealizowana 

41. Uchwała NR XL/342/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia 

stanowiska popierającego działania 

dotyczące rozwoju Portu Lotniczego 

Warszawa/Modlin 

zrealizowana 

42. Uchwała NR XL/343/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

czerwca 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Statutowej 

zrealizowana 

43. Uchwała NR XL/344/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

 zrealizowana 



74 
 

czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia 

raportu o sytuacji ekonomiczno-

finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej  

w Węgrowie 

44. Uchwała NR XL/345/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy najmu 

lokalu użytkowego znajdującego się w 

budynku położonym w Węgrowie  

przy ul. Piłsudskiego 23 

Uchwała zrealizowana, na jej podstawie administrator 

obiektu zawarł stosowną umowę  

 

45. Uchwała NR XL/346/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

czerwca 2018 r. w sprawie zgłoszenia 

kandydatury do XIX edycji konkursu 

Nagroda Marszałka Województwa 

Mazowieckiego 

Zgłoszony do konkursu Zespół „Sadzewiczowa” 
działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Łochowie został laureatem XIX edycji Nagrody 
Marszałka Województwa Mazowieckiego 

46. Uchwała NR XL/347/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 

czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 

wysokości wynagrodzenia Starosty 

Węgrowskiego 

zrealizowana 

47. Uchwał NR XLI/348/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 
sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Węgrowskiego na lata 2018-
2042 

zrealizowana 

48. Uchwała NR XLI/349/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 
sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w 
budżecie powiatu na 2018 rok 

zrealizowana 

49. Uchwała NR XLI/350/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 
sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie z Gminą Mokobody umowy 
dotyczącej realizacji i 
współfinansowania zadania z zakresu 
przebudowy drogi położonej w 
granicach administracyjnych powiatu 
węgrowskiego 

zrealizowana 

50. Uchwała NR XLI/351/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 
sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości 
stawek opłat za zajmowanie pasa 
drogowego dróg powiatowych, których 
zarządcą jest zarząd powiatu 

zrealizowana 

51. Uchwała NR XLI/352/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 
sierpnia 2018 r. w sprawie nadania 

W drodze uchwały tytuł „Zasłużony dla Powiatu 
Węgrowskiego” otrzymały następujące osoby: Ks. 

Leszek Gardziński, Pan Jacek Kalisz, Pan Mirosław  
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tytułu honorowego „Zasłużony dla 
Powiatu Węgrowskiego" 

Żaboklicki, Pan Robert Marczak i Pan Marek 
Boczkowski 

52. Uchwała NR XLII/353/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z  dnia   
7 września 2018 r.  w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Węgrowskiego na lata 2018-
2042 

zrealizowana 

53. Uchwała NR XLII/354/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z  dnia   
7 września 2018 r.  w sprawie zmian 
w budżecie powiatu na 2018 rok 

zrealizowana 

54. Uchwała NR XLII/355/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z  dnia   
7 września 2018 r.  w sprawie 
przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie 
skargi Prokuratora Rejonowego w 
Węgrowie na uchwałę  Rady Powiatu 
Węgrowskiego w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie 
pojazdów z dróg powiatu 
węgrowskiego i ich przechowywanie 
na parkingu strzeżonym oraz 
wysokości kosztów powstałych w 
razie odstąpienia od usunięcia 
pojazdu z drogi w 2018 roku 

Uchwała zrealizowana. Skarga została przekazana do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie. 

55. Uchwała NR XLII/356/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z  dnia   
7 września 2018 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXVI/309/2018 z dnia 
21 marca 2018 r. określającej zadania 
Powiatu z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych 
przyjętych do realizacji w 2018 roku, 
na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała zmieniona Uchwałą Nr III/11/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego 

56. Uchwała NR XLII/357/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z  dnia   
7 września 2018 r.  w sprawie 
upoważnienia Zarządu Powiatu 
Węgrowskiego do zawarcia z Gminą 
Liw umowy partnerskiej dotyczącej 
realizacji i współfinansowania w 2019 
roku zadania w ramach „Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-
2019” 

w trakcie realizacji 
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach PRGiPID  

Planowany termin zakończenia wrzesień 2019 

57. Uchwała NR XLII/358/2018 Rady 

Powiatu Węgrowskiego z  dnia   

7 września 2018 r.  w sprawie 

upoważnienia Zarządu Powiatu 

Węgrowskiego do zawarcia z Gminą 

Łochów umowy partnerskiej 

dotyczącej realizacji i 

współfinansowania  

w latach 2019-2020 zadania w ramach 

w trakcie realizacji 
Zadanie realizowane z podziałem na lata 2019-2020 

Planowany termin wykonania robót budowlanych 
wrzesień 2020 
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Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

58. Uchwała Nr XLII/359/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z  dnia   
7 września 2018 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia dotyczącego 
przekazania zarządzania drogami w 
ramach wykonania przez Gminę 
Korytnica zadania polegającego na 
przebudowie drogi powiatowej w 
zakresie budowy chodnika w 
miejscowości Górki Grubaki, gmina 
Korytnica 

zrealizowana 

59. Uchwała NR XLIII/360/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z  dnia   
17 października 2018 r. w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Węgrowskiego 
na lata 2018-2042 

zrealizowana 

60. Uchwała NR XLIII/361/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z  dnia   
17 października 2018 r. w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2018 
rok 

zrealizowana 

61. Uchwała NR XLIII/362/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z  dnia   
17 października 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Powiatowego Programu 
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 
2018-2020 

Uchwała realizowana na bieżąco. Więcej informacji w 
Sprawozdaniu z funkcjonowania PCPR oraz w 

Raporcie w części Wsparcie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej 

62. Uchwała NR XLIII/363/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z  dnia   
17 października 2018 r. w sprawie 
uchwalenia „Programu współpracy 
Powiatu Węgrowskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego  
i o wolontariacie na 2019 rok” 

Uchwała w trakcie realizacji 
(dotyczy 2019 r.) 

63. Uchwała NR XLIII/364/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z  dnia   
17 października 2018 r. w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu 
węgrowskiego na 2019 rok 

Uchwała w trakcie realizacji, apteki pracują i pełnią 
dyżury zgodnie z ustalonym harmonogramem 

64. Uchwała NR XLIII/365/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z  dnia   
17 października 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Węgrowie 

Uchwała zrealizowana, tekst jednolity Statutu 
przekazany przez SP ZOZ do KRS oraz do Wojewody 

Mazowieckiego prowadzącego rejestr podmiotów 
leczniczych 

65. Uchwała NR XLIII/366/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z  dnia   
17 października 2018 r. w sprawie 
zmian w Statucie Powiatu 
Węgrowskiego 

zrealizowana 
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66. Uchwała Nr XLIII/367/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z  dnia   
17 października 2018 r. w sprawie 
wyboru podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Węgrowie 

zrealizowana 

67. Uchwała NR I/1/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 21 listopada 
2018 r. w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Powiatu 
Węgrowskiego 

zrealizowana 

68. Uchwała NR I/2/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 21 listopada 
2018 r. w sprawie  wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 
Węgrowskiego 

zrealizowana 

69. Uchwała NR I/3/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 21 listopada 
2018 r. w sprawie wyboru Starosty 
Węgrowskiego 

zrealizowana 

70. Uchwała NR I/4/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 21 listopada 
2018 r. w sprawie wyboru członków 
Zarządu, w tym Wicestarosty 
Węgrowskiego 

zrealizowana 

71. Uchwała NR II/5/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 28 listopada 
2018 r. w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Węgrowskiego na lata 2018-
2042 

zrealizowana 

72. Uchwała NR II/6/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 28 listopada 
2018 r.  w sprawie zmian w budżecie 
powiatu na 2018 r. 

zrealizowana 

73. Uchwała NR II/7/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 28 listopada 
2018 r. w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia Starosty 
Węgrowskiego 

realizowana na bieżąco 

74. Uchwała NR II/8/2018 z dnia 28 
listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie wysokości diet radnych 

realizowana na bieżąco 

75. Uchwała NR III/9/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 12 grudnia 2018 
r. w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu 
Węgrowskiego na lata 2018-2042 

zrealizowana 

76. Uchwała NR III/10/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia  
12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w 
budżecie powiatu na 2018 r. 

zrealizowana 

77. Uchwała NR III/11/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia  
12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXVI/309/2018 z dnia 
21 marca 2018 roku określającej 
zadania Powiatu z zakresu 

Uchwała wykonana w całości, wydatkowane wszystkie 
środki, zgodnie z przeznaczeniem. 
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rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych przyjętych do 
realizacji w 2018 roku, na które 
przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

78. Uchwała NR III/12/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia  
12 grudnia 2018 r. w sprawie 
powołania Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Węgrowie 

zrealizowana 

79. Uchwała NR III/13/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia  
12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

zrealizowana 

80. Uchwała NR III/14/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 12 grudnia 
2018r. w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

zrealizowana 

81. Uchwała NR III/15/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 12 grudnia 
2018r. w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Budżetu  
i Finansów 

zrealizowana 

82. Uchwała NR III/16/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 12 grudnia 
2018r. w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej 

zrealizowana 

83. Uchwała NR III/17/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 12 grudnia 
2018r. w sprawie powołania Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji 

zrealizowana 

84. Uchwała NR III/18/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 12 grudnia 
2018r. w sprawie powołania Komisji 
Budżetu i Finansów 

zrealizowana 

85. Uchwała NR III/19/2018 Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 12 grudnia 
2018r. w sprawie wyboru delegata 
Powiatu Węgrowskiego na 
Zgromadzenie Ogólne Związku  
Powiatów Polskich 

zrealizowana 

86. Uchwała NR IV/20/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie 
upamiętnienia 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez 
Rzeczpospolitą Polską 

zrealizowana 

87. Uchwala NR IV/21/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Węgrowskiego na lata 2018-
2042 

zrealizowana 

88. Uchwała NR IV/22/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 

zrealizowana 
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grudnia 2018 r. w sprawie zmian w 
budżecie powiatu na 2018 r. 

89. Uchwała NR IV/23/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu lokalu i na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy 

zrealizowana 

90. Uchwała NR IV/24/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie 
delegowania dwóch radnych Powiatu 
Węgrowskiego do składu Powiatowej 
Komisji Bezpieczeństwa 

zrealizowana 

91. Uchwała NR IV/25/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
planu pracy Rady Powiatu 
Węgrowskiego na rok 2019 

zrealizowana 

92. Uchwała NR IV/26/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Węgrowskiego na lata 2019-
2043 

w trakcie realizacji 

93. Uchwała NR IV/27/2018 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu powiatu na 2019 rok 

w trakcie realizacji 
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VI. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 1 stycznia 
2018 r. ale obejmujące swym zakresem 2018 r.  

Tabela 29 Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 1 stycznia 2018 r. ale obejmujące swym zakresem 
2018r. 

Lp. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu  

1.  

Uchwała Nr XXXIV/240/06 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 9 
czerwca 2006 roku w 
sprawie przyjęcia lub 
powierzenia zadań 
publicznych w przedmiocie 
organizowania nauki 
zawodu dla uczniów 
powiatowych szkół 
ponadgimnazjalnych 
realizujących kształcenie 
zawodowe 

Uchwała na bieżąco monitorowana i realizowana, na jej 

podstawie  zawierane są  porozumienia z innymi powiatami 

w sprawie przyjęcia lub powierzenia zadań publicznych w 

przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów 

powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących 

kształcenie zawodowe 

2.  

Uchwała nr XXVI/215/09 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 17 
kwietnia 2009 roku w 
sprawie ustalenia 
regulaminu określającego 
wysokość oraz 
szczegółowe warunki 
wypłacania dodatków do 
wynagrodzenia 
zasadniczego, 
szczegółowych warunków 
obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz 
kryteriów i trybu 
przyznawania oraz 
wysokości nagród ze 
środków funduszu nagród i 
innych świadczeń , za 
wyjątkiem świadczeń o 
charakterze socjalnym dla 
nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez 
Powiat Węgrowski (ze zm.) 

Uchwała na bieżąco monitorowana i realizowana,  

w szczególności w odniesieniu do  dodatku  motywacyjnego 

i funkcyjnego 

3.  

UCHWAŁA NR 
XXXV/277/2009 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z 
dnia 29 grudnia 2009 r. w 
sprawie uchwalenia 
„Aktualizacji Planu 
Gospodarki Odpadami dla 
powiatu węgrowskiego na 
lata 2009-2013 z 
perspektywą do 2018 roku” 

 

zrealizowana 
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4.  

Uchwała nr 
XXXVI/282/2010 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z 
dnia 22 stycznia 2010 r. w 
sprawie: procedury 
przygotowania, uchwalania 
budżetu Powiatu 
Węgrowskiego oraz rodzaju 
i szczegółowości 
materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi 
budżetu.  

zrealizowana 

5.  

Uchwała Nr XLII/336/2010 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 24 
września w sprawie 
określenia szczegółowych 
zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania 
na raty należności 
pieniężnych do których nie 
stosuje się przepisów 
ustawy – Ordynacja 
podatkowa, przypadających 
Powiatowi Węgrowskiemu 
lub jego jednostkom 
organizacyjnym oraz 
wskazania organu lub 
osoby do tego uprawnionej. 

zrealizowana 

6.  

Uchwała Nr V/61/2011 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 31 
marca 2011 roku w sprawie 
okresowych stypendiów 
sportowych oraz nagród i 
wyróżnień Powiatu 
Węgrowskiego dla 
zawodników za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz 
trenerów i innych osób 
wyróżniających się 
osiągnięciami w 
działalności sportowej i 
szkoleniowej 

Uchwała monitorowana i realizowana na bieżąco 

 

7.  

Uchwała Nr V/66/2011 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia  31 
marca w sprawie 
uchwalenia Powiatowego 
Programu zapobiegania 
Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku 
Publicznego „Bezpieczny 
Powiat Węgrowski” 

Uchwała monitorowana i realizowana na bieżąco 

 

8.  

Uchwała Nr VI/74/2011 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 28 
kwietnia 2011 roku w 
sprawie uchwalenia Statutu 

zrealizowana 
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Powiatu Węgrowskiego ( ze 
zm.) 

9.  

Uchwała Nr VII/88/2011 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 16 
czerwca 2011 roku w 
sprawie ustalenia 
tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o 
różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze 
godzin, a także nauczycieli 
nie wymienionych w art. 42 
ust. 3 ustawy – Karta 
Nauczyciela oraz zasad 
zaliczania do 
obowiązkowego wymiaru 
godzin poszczególnych 
zajęć realizowanych w 
formie zaocznej i w 
systemie kształcenia na 
odległość  

Uchwała monitorowana i realizowana na bieżąco 

 

10.  

Uchwała nr IX/98/2011 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 29 
września 2011 roku w 
sprawie określenia zakresu 
i formy informacji o 
przebiegu wykonania 
budżetu powiatu za I 
półrocze oraz informacji o 
kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy 
finansowej w tym o 
przebiegu realizacji 
przedsięwzięć 

zrealizowana  

 

od 11 kwietnia 2019 r. obowiązuje Uchwała NR VIII/53/2019 

w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu powiatu węgrowskiego, kształtowania 

się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za  

I półrocze roku budżetowego 

11.  

Uchwała Nr XIV/142/2012 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 21 
lutego 2012 roku  
w sprawie określenia 
warunków umorzenia w 
całości lub w części łącznie 
z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności,  
rozłożenia na raty lub 
odstępowania od ustalenia 
opłaty za pobyt dziecka w 
pieczy zastępczej. 

Uchwała realizowana na bieżąco 

 

12.  

Uchwała Nr XX/195/2012 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 28 
grudnia 2012 r. w sprawie 
uchwalenia „Programu 
Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Węgrowskiego na 

W trakcie realizacji 
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lata 2012-2015 z 
perspektywą na lata 2016-
2019” 

13.  

Uchwała nr XXI/213/2013 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 24 
stycznia 2013 roku w 
sprawie określenia zasad 
zbywania, oddawania w 
dzierżawę, najem, 
użytkowanie lub użyczenie 
aktywów trwałych 
stanowiących własność, 
będących w użytkowaniu 
lub użytkowaniu 
wieczystym Samodzielnego 
Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w 
Węgrowie 

Uchwała realizowana na bieżąco, na jej podstawie Rada 

Powiatu lub Zarząd Powiatu, stosownie do wniosków 

Dyrektora SP ZOZ, podejmują decyzje dotyczące 

wyrażania zgody na oddanie w najem nieruchomości 

Zakładu 

14.  

Uchwała Nr 
XXXVII/322/2014 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z 
dnia 9 października 2014 w 
sprawie zasad udzielania 
dotacji na prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na 
terenie powiatu 
węgrowskiego  

Uchwała monitorowana i realizowana na bieżąco 

 

15.  

Uchwała Nr VII/71/2015 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 10 
czerwca 2015 roku w 
sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy 
oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na 
lata 2015-2020 

Realizowana na bieżąco w ramach współpracy z 

jednostkami działającymi w danym zakresie, w 

szczególności w ramach współdziałania z Zespołami 

Interdyscyplinarnymi oraz w ramach świadczenia 

specjalistycznego poradnictwa. 

16.  

Uchwała Nr VIII/80/2015 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego 
z dnia 15 lipca 2015 r.  
w  sprawie czasu 
bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz 
wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w 
publicznym przedszkolu 
specjalnym prowadzonym 
przez Powiat Węgrowski 
oraz warunków zwolnienia 
z tych opłat 

zmieniona  

Uchwała monitorowana i realizowana na bieżąco 
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Uchwałą Nr XXIII/206/2017 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 25 
stycznia 2017 r. w sprawie 
zmian w uchwale w sprawie 
czasu bezpłatnego 
nauczania, wychowania i 
opieki oraz wysokości opłat 
za korzystanie z 
wychowania 
przedszkolnego w 
publicznym przedszkolu 
specjalnym prowadzonym 
przez Powiat Węgrowski 
oraz warunków zwolnienia 
z tych opłat 

17.  

Uchwała Nr X/104/2015 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 14 
października 2015 r. w 
sprawie przyjęcia Programu 
wyrównywania szans 
edukacyjnych oraz 
wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i 
młodzieży będących 
uczniami szkół 
prowadzonych przez 
Powiat Węgrowski 

Uchwała monitorowana i realizowana na bieżąco 

 

18.  

Uchwała Nr XI/116/2015 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 30 
grudnia 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju 
Powiatu Węgrowskiego na 
2016-2020 

Uchwała na bieżąco monitorowana i realizowana 

Więcej informacji w punktach omawiających realizację 

zadań w 2018 r. 

19.  

Uchwała Nr XIV/139/2016 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 9 
marca 2016 r. w sprawie 
określenia rodzaju 
świadczeń przyznawanych 
w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli 
oraz warunki i sposób ich 
przyznawania 

Uchwała monitorowana i realizowana na bieżąco 

 

20.  

Uchwała  Nr XV/144/2016 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego  z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na 
zawarcie z gminą Korytnica 
i Wierzbno umowy 
partnerskiej w celu 
realizacji i 
współfinansowania projektu 
pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2247W 
(granica powiatu)-
Wierzbno-Roguszyn-

zrealizowana 
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Korytnica-Paplin” w ramach 
Regionalnej Inwestycji 
Terytorialnej pn. 
„Utworzenie 
Zintegrowanego 
Wielofunkcyjnego Węzła 
miasta i subregionu 
siedleckiego”, 
Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych RPO WM 
2014-2020 

21.  

Uchwała Nr XVII/161/2016 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 3 
sierpnia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji 
dokumentu pn.: "Plan 
inwestycyjny dla 
subregionu objętego OSI 
problemowym pn.: 
"Utworzenie 
Zintegrowanego 
Wielofunkcyjnego Węzła 
Wymiany Pasażerskiej w 
Siedlcach oraz rozbudowa i 
modernizacja powiązanego 
z nim układu 
komunikacyjnego miasta i 
subregionu siedleckiego" 
ze zm. 

zrealizowana 

22.  

Uchwała Nr XXI/181/2016 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 23 
listopada 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Powiatu 
Węgrowskiego na lata 
2016-2025 

Realizowana na bieżąco. Szersze omówienie w treści 

Raportu, w punktach – Pomoc społeczna, Wsparcie rodziny 

i systemu pieczy zastępczej, Polityka prorodzinna, 

Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

Ponadto dane przekazywane w ramach monitorowania 

realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Węgrowskiego, Cel 

strategiczny - Wysoka jakość usług społecznych i 

zdrowotnych. 

23.  

Uchwała Nr XXII/192/2016 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 28 
grudnia 2016 r. w sprawie 
dopuszczenia zapłaty 
należności stanowiących 
dochody budżetu powiatu 
instrumentem płatniczym 

realizowana na bieżąco 

24.  

Uchwała Nr XXIII/209/2017 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 25 
stycznia 2017 r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji Planu 
inwestycyjnego dla 
subregionu siedleckiego 
objętego Obszarem 
Strategicznej Interwencji 
problemowym pn. 
„Poprawa dostępności 
mieszkańców subregionu 
siedleckiego do wysokiej 

zrealizowana 
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jakości usług publicznych, 
rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych oraz 
wzrost potencjału 
turystycznego” 

25.  

Uchwała Nr XXVI/223/2017 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 22 
marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i 
specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą-
Prawo oświatowe oraz 
ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i 
specjalnych 

zmieniona Uchwałą 

Nr XXVII/229/2017 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z 
dnia 26 kwietnia 2017 r. w 
sprawie zmian w Uchwale 
w sprawie dostosowania 
sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i 
specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego , 
wprowadzonego ustawą – 
Prawo oświatowe oraz 
ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i 
specjalnych 

Uchwała monitorowana i realizowana na bieżąco 

(obowiązuje do 31 sierpnia 2019 r.) 

26.  

Uchwała Nr XXXI/246/2017 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 6 
września 2017 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat 
za usunięcie pojazdów z 
dróg powiatu węgrowskiego 
i ich przechowywanie na 
parkingu strzeżonym oraz 
wysokości kosztów 
powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia 
pojazdu z drogi w 2018 
roku 

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem  z dnia 27 

lutego 2019 r. sygn. akt VII SA/Wa 2193/18 stwierdził 

nieważność uchwały w całości. 

27.  

Uchwała Nr XXXI/248/2017 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 6 
września 2017 r. w sprawie 
upoważnienia Zarządu 
Powiatu Węgrowskiego do 
zawarcia z Miastem 
Węgrów umowy 
partnerskiej dotyczącej 
realizacji i 
współfinansowania w 2018 

zrealizowana 
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roku zadania w ramach 
„Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019” 

28.  

Uchwała Nr 
XXXII/255/2017 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z 
dnia 27 października 2017 
r. w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu 
węgrowskiego na 2018 rok 

Uchwała zrealizowana, apteki pracowały i pełniły dyżury 

zgodnie z ustalonym harmonogramem 

29.  

Uchwała Nr 
XXXII/271/2017 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z 
dnia 27 października 2017 
r. w sprawie upoważnienia 
Zarządu Powiatu 
Węgrowskiego do zawarcia 
z Gminą Łochów umowy 
partnerskiej dotyczącej 
realizacji i 
współfinansowania w 2018 
roku zadania w ramach 
„Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Dróg 
Lokalnych o istotnym 
znaczeniu dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego 
regionu” 

W trakcie realizacji  

Zadanie realizowane z podziałem na lata 2018-2019 

termin zakończenia robót budowlanych 31.05.2019 

30.  

Uchwała nr XXXII/270/2017 
Rady Powiatu 
Węgrowskiego z dnia 27 
października 2017 r. w 
sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy 
Powiatu Węgrowskiego z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie na 2018 rok” 

Zmieniona Uchwałą  

Nr XXXIII/283/2017 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z 
dnia 29 grudnia 2017 r. w 
sprawie zmian w 
„Programie współpracy 
Powiatu Węgrowskiego z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku 

Uchwała monitorowana i realizowana na bieżąco 
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publicznego i o 
wolontariacie na 2018 rok” 

31.  

Uchwała Nr 
XXXIII/279/2017 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z 
dnia 29 grudnia 2017 r. w 
sprawie pomocy 
materialnej przyznawanej 
studentom studiów 
pielęgniarskich i 
położniczych 

Realizacja uchwały wstrzymana w związku ze zmianą 
przepisów, na mocy których samorząd nie ma już możliwości 
przyznawania pomocy materialnej, lecz może ustanowić i 
finansować stypendia dla studentów i koniecznością 
podjęcia decyzji o ewentualnym opracowaniu uchwały 
dotyczącej ww. stypendiów. 
 

32.  

Uchwała Nr 
XXXIII/289/2017Rady 
Powiatu Węgrowskiego z 
dnia 29 grudnia 2017 r. w 
sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Węgrowskiego na lata 
2018-2042 

zrealizowana 

33.  

Uchwała Nr 
XXXIII/290/2017 Rady 
Powiatu Węgrowskiego z 
dnia 29 grudnia 2017 r. w 
sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu 
Węgrowskiego na 2018 rok 

zrealizowana 
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