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I. Wprowadzenie 

Raport o stanie powiatu węgrowskiego za okres 1.01.2019 r. – 31.12.2019 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 2020 poz. 920). Raport obejmuje podsumowanie 

działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów 

i  strategii, uchwał rady powiatu. 

 

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 2019 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 31.12.2019 r. 

Powiat węgrowski 

ogółem 
66 496 66 018 

Gmina Grębków  4 489 4 485 

Gmina Korytnica  6 274 6 222 

Gmina Liw  7457 7 381 

Miasto i Gmina 

Łochów  
17 801 17 744 

Gmina Miedzna  3 975 3 935 

Gmina Sadowne  5 949 5 910 

Gmina Stoczek  4 964 4914 

Miasto Węgrów  12 804 12 662 

Gmina Wierzbno  2 783 2 765 

 

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 2018 i 2019 pokazuje, że liczba mieszkańców tak powiatu węgrowskiego ogółem,  

jak i poszczególnych gmin uległa zmniejszeniu. 
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2. Organy powiatu 

Rada Powiatu Węgrowskiego: 

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 

Leszek Łozowski  

Włodzimierz Miszczak 

Anna Grażyna Mytkowska 

Marek Renik 

Lidia Siuchta 

Paweł Stelmach 

Adam Strąk 

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.) powołano następujące komisje: 

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
 Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych 

 Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 Komisja Budżetu i Finansów 

 Komisja Rewizyjna. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Rada Powiatu w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. obradowała na 13 sesjach.  

W tym czasie podjęła 124 uchwały, z czego zrealizowano 120,  a 4 są w trakcie realizacji. 
Szczegółowa informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Węgrowskiego podjętych w roku 2019  

w załączniku do niniejszego raportu. 

 

Zarząd Powiatu 

Skład: 

Starosta – p. Ewa Besztak, Wicestarosta – p. Marek Renik, Członkowie Zarządu – p. Tadeusz Kot,  

p. Artur Lis i p. Włodzimierz Miszczak. 

 

Zarząd Powiatu  jest organem wykonawczym powiatu. Zarząd wykonuje  uchwały rady i zadania 

określone przepisami prawa. 

 

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał rady; 

2) wykonywanie uchwał rady; 

3) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju; 
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4) gospodarowanie mieniem powiatu; 

5) wykonywanie budżetu powiatu; 

6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu; 

7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. 

 

W tym czasie Zarząd odbył 48 posiedzeń, na których podjął 148 uchwał, z czego najwięcej,  

bo 55  dotyczyło budżetu, tzn. wykonywania budżetu na rok 2019; układu wykonawczego budżetu 

powiatu na 2019 r.; zmian w budżecie powiatu; procedury organizacji zapewnienia wspólnej obsługi 

finansowej, płacowej, w zakresie obsługi VAT oraz organizacyjnej dla Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Węgrowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie oraz Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Jaworku; wprowadzenia nowych zasad płatności należności  

z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Powiecie Węgrowskim i jego jednostkach 

organizacyjnych od dnia 1 listopada 2019 r.; zaciągnięcia kredytów długoterminowych  

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu; procedury przygotowania projektu budżetu Powiatu Węgrowskiego; sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2018 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu 

finansowego SP ZOZ w Węgrowie za rok 2018; wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego  

za I półrocze 2019 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 2019 r.; projektu 

uchwały budżetowej na 2020 r. 

26 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 12 uchwał Zarząd przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych 

powiatu węgrowskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;  

udzielał upoważnień, pełnomocnictw, w tym pełnomocnictw szczególnych do: zaciągania zobowiązań  

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna  

dla zapewnienia ciągłości działania powiatu; do reprezentowania Powiatu Węgrowskiego i składania 

oświadczeń woli w związku z projektem "SZKOŁY Z DUCHEM CZASU - wsparcie rozwoju edukacji 

szkół powiatu węgrowskiego"; do wydawania decyzji wynikających z ustawy o drogach publicznych. 

Inne uchwały dotyczyły: 10 - procedury wyłaniania dyrektorów szkół i placówek, wyznaczania  

za nich zastępstw, przyznawania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych; 7 - przekazania na rzecz 

jednostek organizacyjnych nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji;  

4 – Preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku; 3 – dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz na rok 2020; 2 – zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie; 2 – stypendiów sportowych. 

Podjęto także pojedyncze uchwały w sprawach: przeprowadzania postepowania kontrolnego w PO-W 

„Ignaś”; podziału obowiązków w Zarządzie Powiatu Węgrowskiego; przekazania samochodu na rzecz 

Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie; udzielenia w 2019 roku dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane; powołania komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat 

powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej; zmian w składzie Powiatowego 

Zespołu ds. Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla powiatu węgrowskiego; zaopiniowania 

projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Węgrów na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 

2023 – 2026”; zatwierdzenia planu pracy ŚDS w Miedznie na 2019 r.; wydania opinii dotyczącej 

pozbawienia działek kategorii dróg gminnych położonych w miejscowości Łojki, gm. Łochów; 

przedstawienia Radzie Powiatu Raportu o stanie Powiatu Węgrowskego za 2018 r.; sporządzenia  

i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze 

darowizny; udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia rokowań; wyrażenia zgody na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowlane; sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej; wydania opinii dotyczącej 
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pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej działek położonych w miejscowości Łochów,  

ul. Wspólna; przyznania nagrody jubileuszowej Dyrektorowi SP ZOZ w Węgrowie; sporządzenia  

i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym; powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela 

mianowanego; wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Węgrowskiego do przeprowadzenia 

postępowań i udzielania zamówień publicznych w związku z realizację projektu pn. „SZKOŁY  

z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego”; wyznaczenia jednostki 

organizacyjnej Powiatu Węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia 

publicznego na zakup i dostawę oleju opałowego; wyrażenia zgody na użyczenie obiektu; powołania 

komisji do przejęcia nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym miasto 

Węgrów, stanowiącej własność Powiatu Węgrowskiego; wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu 

Węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup 

energii elektrycznej; zaopiniowania projektu zmian „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzbno 

na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023”; przekazania na rzecz Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie  ubrań specjalistycznych XENON PL; przekazania na rzecz 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie  samochodu ratowniczo – gaśniczego; 

nagród Powiatu Węgrowskiego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz osiągnięcia trenerskie  

i szkoleniowe w 2019 roku. 

3. Sytuacja finansowa Powiatu Węgrowskiego za rok 2019 

Dynamika zmian w dochodach od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  wyniosła 14,80 %  

w stosunku do uchwalonego planu na 1 stycznia 2019 r., umożliwiło to realizację zadań powiatowych  

w tym inwestycyjnych. Istotnym elementem stabilizacji finansów powiatu w roku 2019 był  rosnący udział 

dochodów własnych, jak również udział zewnętrznych środków stanowiących istotne źródło 

finansowania zadań inwestycyjnych. W  roku 2019  dochody  Powiatu Węgrowskiego  wyniosły  łącznie 

86,9 mln złotych.  Wyraźny wpływ na dynamikę dochodów Powiatu Węgrowskiego miały dochody 

pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Ponadto w roku 2019 udział w podatkach stanowił 16,46 % 

dochodów ogółem, subwencje 44,3 %  a dochody pozyskane ze źródeł zewnętrznych 21,79 %.  

Powiat Węgrowski rok 2019 zakończył deficytem w wysokości 0,3mln zł, który został pokryty kredytem 

długoterminowym.  

Wydatki Powiatu Węgrowskiego w roku 2019 wyniosły łącznie 87,3 mln zł. Kwota wydatków 

wykonanych w roku 2019 w stosunku do planu na 1 stycznia 2019 r.  jest większa o 11,66 %. 

Dynamiczny wzrost wydatków  wynika  bezpośrednio  z  realizacji  ambitnych  planów inwestycyjnych 

ujętych w  uchwalonym budżecie na rok 2019 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 2019 władze Powiatu przeznaczyły na ten cel 41,8 mln 

złotych w tym na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych 30,5 mln zł  co stanowi 72,97% 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.  

Na inwestycje w budżecie Powiatu przeznaczono w 2019 r – 4,3 mln zł. 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 2019 przeznaczono w sumie 12,2  mln 

złotych. Wart podkreślenia jest fakt systematycznego zwiększania środków na budowę, modernizację  

i utrzymanie dróg.  
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Wykres 1 Dynamika budżetu Powiatu Węgrowskiego w roku 2019 (w mln zł) 

 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego za 2019  

i uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019    

 

W 2019 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę  Nr XV/132/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie 

emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Emisja obligacji została przeprowadzona 

w roku 2019 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W ramach emisji 

obligacji refinansowaniem zostały objęte kredyty ze średnią ważoną marżą 1,72 oraz terminem 

zapadalności do 2043 roku. Kredyty oparte były na oprocentowaniu składającym się ze stawek WIBOR 

1M – oraz marży ustalanej indywidualnie w ramach Prawa Zamówień Publicznych odrębnie dla każdej 

umowy kredytowej. Zestawienie kredytów objętych refinansowaniem oraz wysokością marż 

wynikających z umów przedstawia tabela nr 2.  

Tabela 2 Zestawienie kwot kredytów i marż wynikających z umów 

 

Kwota pozyskana z emisji obligacji wyniosła  28.985.000 zł, a wykup obligacji nastąpi w latach 2020 – 

2034. 

Tabela 3 Warunki przeprowadzonej emisji obligacji w roku 2019 

Emisja obligacji  

kwota (zł)      28 985 000     

Marża (+) 1,30% 

WIBOR (+) 1,79% 

Oprocentowanie(=) 3,09% 
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Plan na 1 stycznia 2019 r. Plan na 31 grudnia 2019r. Wykonanie za 2019 r.

dochody

Wydatki

Bank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwota (zł) 2 125 216 3 568 132 2 208 563 2 050 689 1 130 115 1 731 179 1 064 317 1 314 830 1 167 835 7 013 156 1 607 361 4 004 277

Marża (+) 1,39% 2,00% 1,44% 1,44% 1,80% 1,58% 1,62% 1,76% 1,57% 1,43% 1,90% 2,50%

WIBOR (+) 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68%

Oprocentowanie (=) 3,07% 3,68% 3,12% 3,12% 3,48% 3,26% 3,30% 3,44% 3,25% 3,11% 3,58% 4,18%

marża ważona stara 1,72%
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W wyniku refinansowania kredytów w latach 2020-2036 oszczędności na kosztach obsługi długu 

wyniosły 812 500 zł . Ponadto spłata rat kredytów branych pod uwagę w refinansowaniu miała się 

odbywać w latach 2020 – 2043. Tak wydłużony tenor spłaty rat generował  istotne koszty finansowe  

dla Powiatu. W celu ograniczenia kosztów odsetkowych przyjęto, że obligacje refinansujące zostaną 

wykupione do 2034 r., co pozwoliło skrócić tenor spłaty refinansowanego zadłużenia o 8 lat. W wyniku 

skrócenia okresu spłaty oszczędności na obsłudze długu wyniosły 327 359 zł . Dzięki emisji obligacji 

Powiat zamienił zadłużenie na tańsze, co jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia  

jak również z punktu widzenia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Emisja obligacji 

skutkowała poprawą w strukturze zadłużenia Powiatu.  

 

Na koniec roku 2019 roku zadłużenie wyniosło 33,1 mln zł.  

 

 

Wykres 2 Dynamika zadłużenia Powiatu Węgrowskiego w roku 2019 

 

 

Tabela 4 Wskaźniki oceniające sytuację finansowo-majątkową Powiatu Węgrowskiego w 2019 r. 

Wskaźnik Wykonanie 2019 r. 

Nadwyżka operacyjna  (dochody bieżące – 

wydatki bieżące) 

4,8 mln 

Wskaźnik samofinansowania (nadwyżka 

operacyjna + dochody majątkowe/wydatki 

majątkowe ) 

98,6% 

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących 

dochodami bieżącymi 

107,4% 

Udział dochodów bieżących w dochodach 

ogółem  

80,71% 

Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem 38,16% 

Obciążenie dochodów ogółem wydatkami na 

obsługę zadłużenia (odsetki od zaciągniętych 

36,23% 
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kredytów i pożyczek + spłata rat 

kapitałowych/dochody ogółem) 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla 

2019 r. – wskaźnik indywidualny(średnia 

arytmetyczna z trzech ostatnich lat)  

7,31% 

 

Plan finansowy wydatków Powiatu Węgrowskiego na zadania inwestycyjne w 2019 r. wyniósł ogółem  

23,1 mln zł., natomiast wykonanie 21,9 mln zł.. Finansowanie zadań inwestycyjnych przedstawiało się 

w następujący sposób:  

 

 środki własne -  6 266 444,28  zł 

 dotacje celowe od gmin  - 2 176 256,85 zł 

 środki z budżetu województwa mazowieckiego – 1 284 292,09 zł 

 środki z budżetu państwa – 8 332 684,00 zł 

 środki z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2 116 005 zł 

 środki Funduszu Dróg Samorządowych – 1 669 277,00 zł 

 środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu – 72 460,13 zł 

 

III. Realizacja polityk, programów i strategii 

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 2020-2024 z perspektywa  

do  roku 2028 

- 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. 

Realizacja poszczególnych programów i strategii omówiona będzie w kolejnych rozdziałach w ujęciu 

tematycznym. 

Strategia Rozwoju Powiatu Węgrowskiego na lata 2016-2020 jest podstawowym dokumentem, 

określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju prowadzonej przez Powiat. Strategia 

swym zakresem obejmuje potrzeby i oczekiwania całej wspólnoty powiatowej, promując współpracę 

pomiędzy samorządem Powiatu, samorządami gmin, sektorem gospodarczym, organizacjami 

pozarządowymi i innymi instytucjami, które mają  istotny wpływ na  realizację celów i kierunków 

interwencji w niej zawartych. Strategia rozwoju powiatu zasięgiem swym obejmuje następujące obszary: 

I – Gospodarka, Edukacja i rynek, II – Turystyka,  III – Powiązania komunikacyjne,  IV – Bezpieczeństwo 

publiczne, V – Polityka społeczna i ochrona zdrowia, VI – Ochrona środowiska, VII  Infrastruktura 

publiczna. Zarząd Powiatu Węgrowskiego dokonuje okresowej oceny stopnia realizacji Strategii  

w oparciu o system analizy wskaźnikowej. Monitoringu dokonują koordynatorzy powołani w ramach 

zespołów strategicznych we współpracy z kierownikami jednostek realizujących konkretne kierunki 

interwencji wskazani w dokumencie strategicznym. Na podstawie złożonych sprawozdań opracowany 

zostanie raport z realizacji kierunków interwencji. Raport ten stanowił będzie oddzielne opracowanie.  

 

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/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 w 2019 r. 

1. Realizacja inwestycji w 2019 r. 

Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Węgrowski prowadzi Wydział Inwestycji i Rozwoju. 

Wydział ten monitoruje możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych, realizuje zadania  

z zakresu przygotowania i prowadzenia inwestycji powiatowych oraz rozwoju gospodarczego powiatu. 

W 2019 roku przebudowano 13,887 km dróg powiatowych. 

Na wydatki inwestycyjne, których dysponentem było Starostwo Powiatowe w Węgrowie, przeznaczono 

ogółem – 20 204 334,71 zł z czego: 

 wykorzystane dotacje – 13 474 718,22 zł   

w tym: 

- Fundusz Dróg Samorządowych – 1 669 277,00 zł  

- środki z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego – 1 284 292,09 zł 

- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 72 460,13 zł  

- Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych - 2 116 005,00 zł 

- środki zewnętrze na budowę strażnicy - 5 832 684,00 zł 

- środki z rezerwy celowej budżetu państwa - 2 500 000,00 zł 

 środki własne – 4 553 359,64 zł 

 dotacje od gmin – 2 176 256,85 zł 

 

Dokumentacje projektowo – kosztorysowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę  

ul. Żeromskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu 

ulic Żeromskiego, Polnej i Podlaskiej oraz przebudową ul. 

Polnej (na odcinku od ul. Żeromskiego  

do ul. Wieniawskiego) i ul. Wieniawskiego 

Całkowita wartość wykonania dokumentacji projektowej  

– 150 060,00 zł, z czego: 

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 

75 030,00  zł 

 środki z budżetu Miasta Węgrów – 75 030,00 zł 

 

Wykonawca projektu – IMS PROJEKT MAREK 

SADŁOWSKI, Sokołów Podlaski 

 

Wykonanie dokumentacji branży elektrycznej  

oraz monitoringu w związku z przebudową ulic 

Żeromskiego, Polna i Wieniawskiego w Węgrowie 

Całkowita wartość umowy: 41 205,00 zł, w tym: 

 środki własne Powiatu Węgrowskiego – 20 602,50 zł  

 środki własne Miasta Węgrów – 20 602,50 zł  

 

Wykonawca projektu – ZPU „Bagiński”, Węgrów 
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Przebudowy dróg powiatowych 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno 

– Karczewiec (w trakcie realizacji) 

 

Całkowita wartość wykonania dokumentacji projektowej – 182 040,00 zł, w 100% finansowana  

ze środków Powiatu Węgrowskiego 

 

Wykonawca projektu – RAWAY Rafał Piotrowski, Warszawa 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku ZSP w Łochowie  

(w trakcie realizacji) 

 

Wartość zadania – 137 760,00 zł w 100% finansowane ze środków własnych Powiatu 

Węgrowskiego. 

 

Wykonawca projektu: Usługi Projektowe mgr inż. arch. Katarzyna Woźnicka, Węgrów.  

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2252W 

Milew (granica powiatu) -Trzebucza – 

Kózki w m. Trzebucza w zakresie 

wykonania chodnika 

Zadanie finansowane w 100% ze środków  

z budżetu Powiatu Węgrowskiego  

w wysokości 106 791,51 zł. 
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Kamionna – 

Baczki – Stoczek na odcinku Baczki – Wieliczna, od km 

3+800 do km 4+000, od km 4+000 do km 5+565, od km 

5+565 do km 5+580 o długości odcinka 1,780 km 

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu 

państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych. 

Wartość inwestycji – 1 501 992,14 zł, w tym: 

 środki z budżetu państwa – 867 265,00 zł  

(78% kosztów KW) 

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 

463 997,51  zł 

 środki z budżetu Gminy Łochów – 170 729,63 zł 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2252W Milew (granica 

powiatu) Trzebucza – Kózki w miejscowości Kolonia 

Sinołęka, Stawiska, od km 3+540 do km 3+810, od km 

3+810 do km 4+028, od km 4+028 do km  4+480 o długości 

odcinka 0,940 km 

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu 

państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych. 

Wartość inwestycji 665 663,89 zł, w tym: 

 środki z budżetu państwa – 378 828,00 zł  

(78% kosztów KW) 

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 

151 547,95 zł 

 środki z budżetu Gminy Grębków – 135 287,95 zł 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4235W Miedzna – 

Orzeszówka – (granica powiatu) Sabnie w 

miejscowości Orzeszówka, od km 3+670 do km 

3+815, od km 3+815 do 4+669 o długość odcinka 

0,999 km 

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu 

państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych. 

Wartość inwestycji 722 650,76 zł, w  tym: 

 środki z budżetu państwa – 463 061,00  

(78% kosztów KW) 

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego –         

136 194,88 zł 

 środki z budżetu Gminy Miedzna – 122 394,88 zł  
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2249W 

Wyględówek (granica powiatu), od km 10+897 do km 

11+627 o długości odcinka 0,73 km 

 

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu 

państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych. 

Wartość inwestycji – 620 516,55, w tym: 

 środki z budżetu państwa – 405 851,00 zł  

(78% kosztów KW) 

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 

114 232,77 zł 

 środki z budżetu Gminy Wierzbno – 100 432,78 zł 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4248W 

Cierpięta – Grębków – Wyszków – długość 

odcinka 730m, km 8+920 – 9+650 

 

Wartość inwestycji – 213 783,28 zł 

 środki z w ramach Funduszu Dróg 

Powiatowych – 169 778,00 zł 

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego 

– 22 782,64 zł 

 środki z budżetu Gminy Grębków – 21 

222,64 zł 

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie 

dostępności transportowej na terenie powiatu 

węgrowskiego poprzez przebudowę drogi 

powiatowej nr 4230W Klimowizna – Ruchna – 

Szaruty 

 

Wartość inwestycji – 3 204 488,02 zł w tym: 

 środki z budżetu państwa – 1 499 499,00 zł 

(50% kosztów KW) 

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 

853 274,51 zł 

 środki z budżetu Gminy Liw – 851 714,51 zł 
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W 

Węgrów – Ruchna – (granica       powiatu) 

Rozbity Kamień oraz ul. Zwycięstwa  

i Al. Siedlecka w Węgrowie  

 

Całkowita wartość inwestycji – 460 198,54 zł,  

w tym: 

 środki z budżetu Województwa 

Mazowieckiego – 100 000,00 zł 

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 

180 652,77 zł 

 środki z budżetu Gminy Liw – 179 545,77 

zł 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W 

Kosów Lacki (granica powiatu) – Miedzna 

w m. Miedzna (ul. Przechodnia)  

 

Wartość inwestycji – 300 424,51 zł w tym: 

 środki Powiatu Węgrowskiego: 

169 852,25 zł 

 środki od Gminy Miedzna: 130 572,26 

zł (wydatek poniesiony w 2018 r.) 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr4201W Pogorzelec – 

Barchów od drogi  krajowej nr 50 w km od km 0+000 do 

5+600 (realizacja 2018-2019) 

 

Wartość całkowita – 4 274 619,84 zł , w tym 

 wartość wykonanych robót w 2018 roku: 2 147 085, 35 zł 

 środki z budżetu państwa – 1 288 251,21 zł 

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego –  

429 417,07 zł 

 środki z budżetu Gminy Łochów – 429 417,07 zł 

 wartość wykonanych robót w 2019 roku: 2 127 534,49 zł 

 środki z budżetu państwa – 1 184 292,09 zł 

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego –  

471 621,20 zł 

 środki z budżetu Gminy Łochów – 471 621,20 zł 
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Pozostałe inwestycje 

 

 

 

 

Budowa strefy aktywności na terenie Miasta 

Węgrów w ramach programu rozwoju małej 

infrastruktury sportowo – rekreacyjnej  

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 

Strefy Aktywności (OSA) 

 

Całkowita wartość inwestycji: 49 361,77 zł brutto,  

z czego: 

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 

24 680,89zł  

 środki z budżetu FRKF – 24 680,88 zł 

 

Budowa strefy aktywności na terenie 

miejscowości Kaliska, gm. Łochów w ramach 

programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 

Aktywności (OSA) 

 

Całkowita wartość inwestycji: 95 558,51 zł brutto,  

z czego: 

 środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 

47 779,26 zł  

 środki z budżetu FRKF – 47 779,25 zł 

 

Zakup budynku na potrzeby Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w 

Węgrowie  

 

Zadanie uzyskało dofinansowanie z rezerwy 

celowej budżetu państwa na zakup części  

dydaktycznej budynku na potrzeby Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie. 

 

Wartość budynku 4 214 319,00 zł, w tym: 

 środki z budżetu państwa – 2 500 000,00 zł, 

 środki Powiatu Węgrowskiego – 

1 714 319,00 zł. 
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Pozostałe zadania  (wydatki bieżące) 

 

 

 

 

Utworzenie nowej pracowni informatycznej  

na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Węgrowie 

 

Zadanie uzyskało dofinansowanie  

z Mazowieckiego Programu Dofinansowania 

Pracowni Informatycznych i Językowych. 

 

Wartość zadania 99 500,00 zł, w tym: 

 środki z budżetu województwa 

mazowieckiego – 48 500,00 zł  

 środki Powiatu Węgrowskiego – 51 000,00 

zł 

 

Zakup ubrań typu NOMEX 

 

Zadanie uzyskało dofinansowanie  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej.  

 

Wartość zadania 33 500,00 zł, w tym: 

 środki z WFOŚiGW – 30 000,00 zł  

 środki Powiatu Węgrowskiego – 3 500,00 

zł 

 

 

Terenowa infrastruktura służąca rozwojowi 

edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych 

powiatu węgrowskiego realizowana poprzez 

utworzenie infrastruktury terenowej z jednoczesnym 

prowadzeniem warsztatów z zakresu ochrony 

środowiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

im. Jana Kochanowskiego 

 

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

Wartość zadania 130 116,74 zł, w tym: 

 środki WFOŚiGW – 67 305,00 zł 

 umorzenie pożyczki WFOŚiGW – 49 886,85 zł 

 środki Powiatu Węgrowskiego –  

12 924,89 zł 
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2. Edukacja publiczna 

W okresie sprawozdawczym Powiat Węgrowski był organem prowadzącym dla 21 szkół i placówek 

funkcjonujących w 6 zespołach (ośrodkach), 1 szkole samodzielnej i 1 placówce samodzielnej, wśród których 

15 to szkoły dla dzieci i młodzieży, 4 to szkoły dla dorosłych, 1 przedszkole specjalne i 1 poradnia.  

Liczbę uczniów i oddziałów, a także etatów nauczycielskich w ww. szkołach i placówkach według stanu  

na 30 września 2019 roku przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 5 Szkoły i placówki oświatowe wraz z liczbą uczniów i oddziałów oraz etatami kadry 
pedagogicznej 

Szkoła/placówka  

oświatowa 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Etaty kadry 

pedagogicznej 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie 
1016 36 92,08 

I Liceum Ogólnokształcące  

im. Adama Mickiewicza w Węgrowie 
497 17 44,32 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

w Łochowie 
588 20 44,74 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

w Sadownem 
182 9 19,50 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

w Ostrówku 
122 4 5,64 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 

Węgrowie 
183 41 85,66 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  

im. Czesława Czapówa w Jaworku 
39 6 26,38 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Węgrowie 
--- --- 12,95 

Razem 2627 133 331,27 

Źródło: opracowanie własne według Systemu Informacji Oświatowej ze stanem na dzień 30 września 2019 roku 

Ogółem etaty kadry pedagogicznej wynosiły w sumie 331,27 i dotyczą one 383 nauczycieli.  

Ponadto funkcjonuje 12 niepublicznych podmiotów oświatowych wpisanych do ewidencji szkół  

i placówek niepublicznych: 

 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, 

 Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Ostrówku,  

 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku,  

 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „CWR” w Węgrowie, 

 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Szansa” w Węgrowie,  

 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łochowie,  

 Szkoła Terapii Psychosomatycznej w Łochowie,  
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 Ośrodek Szkoleniowy Węgrowskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości  

i Agroturystyki w Węgrowie,  

 Węgrowska Szkoła Ekonomiczna – Roczne Studium Grafiki Komputerowej w Węgrowie. 

Siedem z nich posiada uprawnienia szkół publicznych. Dwie z nich  to placówki niepubliczne, 

prowadzące działalność w formie kursów i szkoleń, a trzy to niepubliczne poradnie psychologiczno-

pedagogiczne. Dotację z budżetu powiatu węgrowskiego otrzymało 8 z nich na łączną kwotę 

1480924,36 zł.  

W dniach  od 6 do 25 maja 2019 roku (termin główny), a od 20 do 21 sierpnia 2019 roku (termin 

poprawkowy) odbył się egzamin maturalny.  Poziom zdawalności egzaminu maturalnego osiągnięty 

przez uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Węgrowski na tle rówieśników  

z kraju i województwa przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 6 Zdawalność egzaminu maturalnego w 2019 roku 

Nazwa szkoły 

Zdawalność egzaminu maturalnego 

Ogółem 

J. polski 

(Poziom 

podstawowy,  

pisemny) 

M
a
te

m
a
ty

k
a

 

J. angielski 

(Poziom 

podstawowy, 

pisemny) 

Pisemny Ustny Pisemny Ustny 

I Liceum Ogólnokształcące  

w Węgrowie 
96% 62% 55% 66% 73% 76% 

II Liceum Ogólnokształcące w 

Węgrowie 
76% 53% 73% 45% 51% 54% 

Liceum Ogólnokształcące  

w Łochowie 
100% 57% 82% 65% 78% 65% 

Liceum Ogólnokształcące  

w Sadownem 
95% 47% 58% 52% 79% 79% 

Niepubliczne Liceum 

Ogólnokształcące w Stoczku 
100% 51% 69% 73% 76% 77% 

Technikum  

w Węgrowie 
62,5% 39% 58% 40% 52% 53% 

Technikum  

w Łochowie 
100% 40% 89% 69% 82% 70% 

Technikum  

w Sadownem 
80% 39% 37% 36% 42% 55% 

                  Powiat Węgrowski 88,7% 53% 63% 58% 68% 67% 

  Województwo Mazowieckie 90,1% 54% 62% 61% 75% 71% 

Polska 87,5% 52% 66% 58% 72% 70% 

Źródło: opracowanie własne 
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Przeprowadzono również egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe absolwentów branżowych 

szkół I stopnia oraz technikum. Średnią zdawalność wszystkich egzaminów przeprowadzonych w danej 

placówce przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 7 Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

Nazwa szkoły 

Zdawalność egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe 

(ogółem) 

Technikum w Węgrowie 65% 

Technikum w Łochowie 89% 

Technikum w Sadownem 100% 

Branżowa Szkoła I stopnia w Węgrowie 68% 

Branżowa Szkoła I stopnia w Ostrówku 78% 

Branżowa Szkoła I stopnia w Węgrowie (SOS-W) 60% 

ODSETEK UCZNIÓW 71,64% 

  Źródło: opracowanie własne 

 

Realizacja wydatków oświatowych dotyczy dwóch działów klasyfikacji budżetowej: oświaty  

i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej  i były to typowe dla oświaty wydatki bieżące.  

Działania podjęte w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 8 Wydatki majątkowe w obszarze oświaty 

Lp.   Działanie Kwota 

1. 

Zakup budynku na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Węgrowie wraz z jego modernizacją  

oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

4.214.319,00 zł 

2. 
Zakup pieca olejowego do budynku  

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem 
55.350,00 zł 

3. 

Budowa strefy aktywności na terenie Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie  

w ramach programu rozwoju małej infrastruktury  

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym  

– Otwarte Strefy Aktywności 

49.361,77 zł 

4. 

Budowa oświetlenia parkingu przy Hali Sportowej 

znajdującej się przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie  

i Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie 

11.955,60 zł 

Źródło: opracowanie własne 

Do najważniejszych inwestycji w obszarze oświaty należał z pewnością zakup budynku  

po Gimnazjum Publicznym Gminy Liw na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Węgrowie wraz z jego modernizacją oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  
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W planie na kolejne lata jest zakup pozostałej części tego obiektu (sala gimnastyczna) oraz jego dalsze 

dostosowanie do potrzeb SOS-W w Węgrowie, a także osób z niepełnosprawnością, na co planuje się 

przeznaczyć kolejne środki opiewające na kwotę 7.395.666,00 zł, w części sfinansowane z budżetu 

państwa.  

Całość zadania to kwota 11.609.984,00 zł. Z zadaniem tym wiąże się także m.in. przeniesienie  

Warsztatów Terapii Zajęciowej z Jaworka, przeniesienie instytucji wspierających osoby  

z niepełnosprawnością spoza tego Ośrodka, utworzenie ośrodka opiekuńczo-wytchnieniowego  

o zasięgu regionalnym.  

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2019 roku. 

Tabela 9 Wykaz jednostek realizujących projekty współfinansowane z Unii Europejskiej 

Jednostka budżetowa Lata realizacji Plan  Wydatki 

ZSP Węgrów, ZSP Łochów,  

ZSP Sadowne, ZSP Ostrówek,  

SOS-W Węgrów, MOW Jaworek, 

2018-2023 2.426.378 zł — 

ZSP Węgrów, I LO Węgrów,  

MOW Jaworek, 
2019-2020 812 467,00 zł 22 673,36 zł 

ZSP Łochów, 2019-2021 608 122,00 zł 223 543,17 zł 

ZSP Łochów, 2018-2019 235 419,00 zł 234 475,45 zł 

ZSP Węgrów, 2019-2020 381.905,00 zł 169.774,40 zł 

Źródło: opracowanie własne 

Do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez oświatowe 

jednostki organizacyjne powiatu w 2019 roku należą:  

 

1) Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego. 

Projekt realizowany od dnia 4 kwietnia 2018 roku i trwa do dnia 31 marca 2023 roku w ramach 

poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dofinasowanie w wysokości 2.426.378 zł,  w ramach 

którego Województwo Mazowieckie przekaże na własność 8 szkołom prowadzącym kształcenie 

zawodowe sprzęt niezbędny do prowadzenia kształcenia zawodowego oraz finansuje opracowanie  

i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych. 

 

2) Szkoły z duchem czasu – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego. 

Projekt „Szkoły z duchem czasu – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla 

rozwoju regionu” Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna” Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna 

(w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 realizowany jest w trzech placówkach oświatowych: I Liceum Ogólnokształcącym im. 

Adama Mickiewicza w Węgrowie, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Czesława Czapówa  

w Jaworku oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie. Celem 

projektu jest unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie Powiatu Węgrowskiego 

poprzez m.in. wdrożenie trzech kompleksowych programów edukacyjno – rozwojowych obejmujących 

uczniów i nauczycieli oraz wzmocnienie nauczania opartego na eksperymentach i praktycznym 

wykorzystaniu narzędzi TIK, jak również indywidualizacji wsparcia uczniów niepełnosprawnych.  

Okres realizacji projektu to 1 września 2019 roku – 30 czerwca 2020 roku. Łączne nakłady finansowe – 

984.297,00 zł, w tym wkład własny – 49.980,00 zł. Realizacja w 2019 r. – 22 673,36 zł. 
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W ramach projektu realizowanych  jest 5 zadań: 

a) podniesienie kompetencji kluczowych w posługiwania się językami obcymi obejmuje zajęcia 

wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia rozwijające z języka angielskiego oraz zajęcia 

rozwijające z języka niemieckiego łącznie 69 godzin dla 64 uczniów, 

b) podnoszenie kompetencji kluczowych matematyczno–przyrodniczych obejmują zajęcia 

wyrównawcze i rozwijające z matematyki, zajęcia wyrównawcze z biologii, zajęcia wyrównawcze  

i rozwijające z chemii i fizyki – łącznie 112 godzin dla 110 uczniów, 

c) podnoszenie kompetencji kluczowej informatycznej u uczniów I LO w Węgrowie i MOW  

w Jaworku wraz z doposażeniem 3 szkół w nowoczesne pomoce i narzędzia TiK oraz infrastrukturę 

sieciowo-usługową;  

d) kompleksowy program wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych  

i edukacyjnych – podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku.  

e) organizacja kursów i szkoleń dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych z zakresu 

kształtowania postaw i umiejętności u uczniów niezbędnych na rynku pracy, wykorzystania 

eksperymentu w dydaktyce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, korzystania z TiK   

oraz wsparcie kursami doskonalącymi nauczycieli i pracowników pedagogicznych II etapu 

edukacyjnego w MOW w Jaworku z zakresu wybranych zagadnień pedagogiki specjalnej  

i kompetencji wychowawczych. 

 

3) Klucze do przyszłości uczniów Sadzewiczowej. 

Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej  

w Łochowie w ramach umowy RPMA.10.1.01-14-b811/18-00 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X ”Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 

„Edukacja ogólna i przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe: 1.491.267,00 zł. Limit w 2019 roku – 608.122,00 zł,  

limit w 2020 roku – 598.430,00 zł, limit w 2021 roku – 284.715,00 zł. 

 

4) Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.  

Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie w ramach programu 

Erasmus+ z Programu operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA 102-047721.  

Program realizowany był od 15 października 2018 roku do 4 października 2019 roku. Całkowita wartość 

projektu wynosiła 441.786,00 zł, przy dotacji ze środków unijnych  w wysokości 216.667,00 zł. Środki 

finansowe wydatkowane w 2019 roku wynoszą 224.470,00 zł. W 2019 roku realizowano drugi etap 

programu.  

Projekt skierowany był do 55 uczniów szkoły kształcących się w kierunkach technik 

teleinformatyk – 30 osób oraz technik logistyk – 25 osób. Udział w zagranicznym stażu pozwolił uczniom 

na rozwinięcie wiedzy związanej z ich kierunkiem nauczania, rozwinięcie praktycznych umiejętności 

zawodowych, poznanie metod pracy i nauczania poza granicami Polski, nabycie swobody pracy oraz 

zdobycie cennego, zwłaszcza dla młodego człowieka, doświadczenia zawodowego. Projekt pozwolił 

uczniom rozwinąć także umiejętności językowe oraz swobodę poruszania się w obcym kulturowo 

środowisku, rozwijając przy tym zaradność i umiejętność radzenia sobie w potencjalnie trudnych 

sytuacjach. 

5) W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie realizowana jest również kolejna edycja 

programu Erasmus+ pod nazwą „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów  

ZSP w Łochowie za granicą”. Program realizowany jest od 1 października 2019 roku  

do 31 grudnia 2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 381.906,00 zł. Limit na 2019 rok wyniósł 

9.641,00 zł, natomiast na 2020 rok wynosi 372.265,00 zł. 

6) Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.  



21 
 

Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie  

w ramach programu Erasmus+ z Programu operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana jest pod nazwą „3, 2, 1 - 

Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego”. Okres realizacji projektu to 21 sierpnia 

2019 roku – 20 października 2020 roku.  Łączne nakłady finansowe w ramach tego programu to 

381.905,00 zł.  Wydatki poniesione na jego realizację w 2019 roku wyniosły 169.774,40 zł.  W projekcie 

tym w  dniach od 27 października do 8 listopada 2019 roku 22 uczniów ZSP w Węgrowie uczestniczyło 

w praktykach zagranicznych w Grecji. 

Stypendia motywacyjne 

W 2019 roku w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży będących uczniami szkół prowadzonych przez Powiat Węgrowski 

zostało przyznanych 175 stypendiów Starosty Węgrowskiego na łączną kwotę 73.850 zł.  

Były to stypendia za wybitne wyniki w nauce dla 22 uczniów, za bardzo dobre wyniki w nauce  

dla 142 uczniów oraz wspierające 

wyrównywanie szans edukacyjnych – 15 

stypendiów.  

Ponadto najlepszym uczniom liceum i 

technikum (7 szkół tego typu, których 

organem prowadzącym jest Powiat 

Węgrowski), na wniosek dyrektora szkoły 

przyznawane  

są stypendia Prezesa Rady Ministrów. 

Stypendium to przyznawane jest na rok 

szkolny, co oznacza że w 2019 roku 

przypadło ono 14 szczególnie uzdolnionym 

uczniom na łączna kwotę 19.236 zł.   

 

 

 

 

 

3. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/322/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia  

9 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu 

węgrowskiego wspierano ochronę zabytków przywracając im dawną świetność. I tak dofinansowanie 

otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Leonarda w Liwie, z przeznaczeniem na przeprowadzenie 

prac związanych z wymianą posadzki w zabytkowym budynku kościoła p.w. św. Leonarda w Liwie 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie 
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– kwota dotacji: 100.000 zł. W wyniku realizacji porozumienia zawartego z Miastem Węgrów  

w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Cieszkowskiego w Węgrowie zadań  

z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Węgrowskiego Powiat Węgrowski 

przekazał kwotę dotacji wynoszącą 66.176 zł, którą rozliczono w całości. W zadaniu tym realizowanych 

było w 2019 roku szereg innych działań, w tym: 

1. Biblioteka powiatowa 

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku 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 roku porozumienie z Miejską Biblioteka Publiczną  

im. A. Cieszkowskiego w Węgrowie, które corocznie jest aneksowane. W 2019 roku dotyczyło wsparcia 

Miasta Węgrowa, właściciela ww. biblioteki kwotą 66.176 zł. 

 

2. Warsztaty tkackie 

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku 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 2019 roku z tego tytułu wynosiła  

9.505 zł. Poprzez swoją twórczość p. Małgorzata Pepłowska wydatnie promuje Powiat Węgrowski podczas 

kiermaszów, wystaw, warsztatów oraz w wywiadach udzielanych mediom. Jest jedną z nielicznych osób  

w kraju zajmujących się tkactwem dwuosnowowym, wycinankami z opłatka oraz tworzeniem sztucznych 

kwiatów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kultura fizyczna i turystyka 

Najistotniejsze elementy działań zadań z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku: 

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 2019 r. poz. 

1468 z późn. zm.), Samorząd Powiatu Węgrowskiego ma możliwość ustanawiania i finansowania 

Źródło: http://genealogiczneprzypadkidoroty.blogspot.com/2016/11/ 
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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 

przyznawane są stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia. W zależności od stopnia osiągnięć 

sportowych przyznawane są 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). Nagroda sportowa ma charakter bardziej doraźny i oprócz osiągnięć  

w zawodach rangi co najmniej wojewódzkiej nagradzane jest m.in. ustanowienie rekordu Świata, Europy 

lub Polski. Są to nagrody stopniowalne: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W przypadku trenerów 

i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności szkoleniowej również może być przyznana 

nagroda.  

2) Akademia Siatkówki i S.O.S. 

W ramach akademii siatkówki w okresie styczeń-maj kontynuowano zajęcia szkoleniowo-warsztatowe  

z zakresu piłki siatkowej dziewcząt szkół podstawowych powiatu węgrowskiego. Głównym celem programu 

jest nabór do Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego (S.O.S.) funkcjonującego przy II Liceum Ogólnokształcącym 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.  

3) Asystent sportowy 

Asystent sportowy pełni również zadania koordynatora kalendarza imprez sportowych dla dzieci  

i młodzieży z terenu Powiatu Węgrowskiego szczebla powiatowego i ponadpowiatowego.  

Jest on wyłaniany 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 kalendarzem, a ponadto: czuwanie i nadzór nad sprawnym i terminowym 

przebiegiem zawodów powiatowych, koordynowanie wyjazdów reprezentantów powiatu na zawody 

szczebla ponadpowiatowego. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

W przypadku nagród i stypendiów sportowych zadanie to realizowały służby wydziału ds. sportu,  

a w przypadku siatkówki dziewcząt – trenerzy, opiekunowie, nauczyciele wychowania fizycznego  

z terenu szkół uczestniczących w programie. Zadania asystenta sportowego oraz koordynatora pełnił  

p. Jan Tempczyk (wiceprzewodniczący PSZS).  

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 

1. Stypendia i nagrody sportowe 

Za osiągnięte wyniki sportowe przyznano w 2019 roku 19 stypendiów oraz 5 nagród sportowych. 

Stypendia sportowe –  łączna kwota – 19.700 zł; 

a) 11 zawodniczkom UKS S.O.S. Węgrów (siatkówka) w wysokości 9.600 zł; 

b) 5 zawodnikom ULKS w Łochowie (unihokej) w wysokości 6.800 zł; 

c) 1 zawodnikowi GKK OPTY-MAZOWSZE w Grodzisku Maz. (kolarstwo torowe i szosowe) w wysokości 

1.000 zł; 

d) 1 zawodnikowi KS „Warszawianka” (piłka ręczna) w wysokości 800 zł; 

e) 1 zawodniczce MKS „POGOŃ” Siedlce (lekkoatletyka) w wysokości 1.500 zł. 

Nagrody sportowe - łączna kwota 4.200 zł. 

a) drużynie „Olimpii” Łochów (unihokej) w wysokości 1.500 zł; 

b) zawodniczce z klasy sportowej w SP nr 2 w Węgrowie (lekkoatletyka) w wysokości 800 zł; 

c) zawodniczce z MKS „POGOŃ” Siedlce (lekkoatletyka) w wysokości 500 zł; 

d) trenerowi drużyny „Olimpii” Łochów (unihokej) w wysokości 700 zł; 
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e) trenerowi klasy sportowej w SP Nr 2 w Węgrowie (lekkoatletyka) w wysokości 700 zł. 

 

2. Akademia Siatkówki i S.O.S. 

W zajęciach szkoleniowo-warsztatowych z zakresu piłki siatkowej dziewcząt szkół podstawowych 

brały udział 62 uczennice z 3 szkół. Zrealizowano łącznie 255 godzin tych zajęć, a łączny koszt umów 

zleceń z nauczycielami wychowania fizycznego wyniósł 12.920 zł. W S.O.S. prowadzono 3 grupy 

siatkarskie dziewcząt. Łączny koszt Ośrodka w 2019 roku wyniósł 79.081,00 zł.  

3. Asystent sportowy 

W 2019 roku 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 przeznaczono kwotę 8.000 zł. Asystent zorganizował i koordynował 51 imprez  

i zawodów sportowych, w których udział wzięło, co najmniej 2.000 uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych. 

5. Infrastruktura i transport drogowy  

Drogi publiczne i transport 

Działalność Powiatu w zakresie realizacji zadań związanych z transportem zbiorowym i drogami 

publicznymi dotyczy przede wszystkim planowania, budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji  

i utrzymania dróg powiatowych.  

Podstawowe zadania związane z wykonywaniem obowiązków w zakresie zarządzania drogami 

powiatowymi wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie, który działa w formie jednostki 

budżetowej.  

Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie zarządza 491,9 kilometrami dróg powiatowych,  

w tym 467,9 km dróg zamiejskich i 24 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 3 Podział dróg powiatowych ze względu na rodzaj nawierzchni 
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W ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów Obwody Drogowe wykonały następujące prace:  

Tabela 10 Prace wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów 

Rodzaj wykonywanych prac Obwód Drogowy w 

Węgrowie 

Obwód Drogowy w 

Łochowie 

Remont cząstkowy masą 

asfaltową 

461,2 m2 293,5 m2 

Remont cząstkowy emulsją 

asfaltową i grysami 

5 584,00 m2 4 509,00 m2 

Wycinka krzewów 34 995,00 m2 75 285 m2 

Ścinka poboczy 4,52/4 515 km/m2 13,1/22 800 m2 

Kopanie rowów 4 200,00 mb ---------------- 

Pielęgnacja zadrzewienia 107 szt 97 szt 

Profilowanie dróg 33,7 km 4,40 km 

Remont dróg gruntowych 

pospółką 

------------- 30 m2 

Remont dróg tłuczniem --------------- ------------ 

Koszenie trawników 72 000,00 m2 11 560,00 m2 

Koszenie poboczy 177,00 km x 2 415,06 km x 1,5 m 

 

Ponadto, dokonano wymiany 39 sztuk znaków pionowych.  

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg w 2019 roku 

Tabela 11 Wydatki na zimowe utrzymanie dróg w 2019 roku 

Miesiąc Usługi (odśnieżanie dróg i 

zwalczanie śliskości ) 

Zakup mieszaniny uszorstniającej 

 Liczba godzin Kwota w zł Liczba ton Kwota w zł 

Styczeń 407,34 219.963,60 906,41 234.125,71 

Luty 134,17 50.716,26 

 

482,26 124.567,76 

Listopad 0 0 516,42 120.687,35 

Grudzień 0 0 125,40 29.305,98 

Razem 541,51 270.679,86 2.030,49 508.686,80 

 

W 2019 roku Władze Powiatu Węgrowskiego podjęły szereg działań pozwalających na poprawę sytuacji 

na drogach powiatowych. Aktywność inwestycyjna była wynikiem zaplanowanych działań Powiatu 

związanych z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawców inwestycji 

drogowych oraz remontów cząstkowych nawierzchni. Przeprowadzenie postępowań o zamówienie 

publiczne miało na celu prawidłowe wydatkowanie środków publicznych zgodnie z ustawą Pzp.  
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Dzięki temu powiat mógł realizować zadania związane zarówno z procesem inwestycyjnym, 

obejmującym wybudowanie infrastruktury drogowej, jak i zadania bieżące dotyczące wykonywania 

remontów i dbania o odpowiedni stan infrastruktury drogowej.  

 

Podobnie jak we wcześniejszych latach, w trakcie 2019 roku Powiat odpowiadał za bieżące utrzymanie 

dróg powiatowych. Podstawowe działania w tym obszarze polegały na: 

1. wykonaniu bieżących napraw nawierzchni jezdni i chodników,  

2. wykonaniu remontów chodników i innych urządzeń znajdujących się w obrębie pasa 

drogowego,  

3. utrzymaniu oznakowania pionowego,  

4. zimowym utrzymaniu dróg,  

5. utrzymanie zieleni przydrożnej.   

Efektami działań realizowanych przez Powiat Węgrowski w 2019 roku była przed wszystkim poprawa 

jakości dróg lokalnych. W głównej mierze wynikała ona z działań dotyczących zarówno przygotowania 

inwestycji, jak i ich realizacji. Najważniejsze inwestycje dotyczyły przebudowy dróg oraz budowy 

chodników i ścieżek rowerowych, co finalnie powinno przełożyć się na wyższą jakość przemieszczania 

się po drogach powiatowych.  

Doposażenie ZDP Węgrów  

W roku 2019 Zarządu Powiatu Węgrowskiego podjął decyzję o przeznaczeniu środków na doposażenie 

Zarządu Dróg Powiatowych  w Węgrowie. W ramach działań inwestycyjnych  zakupiono: 

1. Dwa używane samochody ciężarowe typu wywrotka z napędem 6x4: (MAN TGS 26.440) -  

291 510,00 zł, Mercedes-Benz 2644  -  309 960,00 zł. W chwili obecnej samochody zostały 

doposażone w kwocie 25 tyś zł o oświetlenie ostrzegawcze, czołownice do montażu pługów, 

ogrzewanie postojowe typu Webasto, mocowania piaskarek i stanowią cześć taboru użytego  

do odśnieżania i uszorstniania dróg. W dalszej perspektywie wywrotki używane będą do transportu 

urobku i materiałów sypkich podczas prac utrzymaniowych prowadzonych na drogach powiatowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie 
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2. Dwa używane ciągniki komunalne z napędem 4x4 

– Yanmar AF 16 i Yanmar AF 15 -  73 900,00 zł, 

ciągniki zostały wyposażone w pługi odśnieżne 

typu strzałka z hydrauliczną regulacją kąta 

natarcia, hydrauliczne ładowacze czołowe oraz 

rozsiewacze napędzane z wałka WOM. 

Dodatkowo sprzęt posiada pełną kabinę, 

ogrzewanie, zmodyfikowane oświetlenie robocze  

i ostrzegawcze. Ciągniki zostaną wykorzystane  

do prac utrzymaniowych na chodnikach,  

tj. odśnieżanie i sprzątanie oraz pomocniczo  

do załadunku grysów kamiennych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Używaną koparko-ładowarka JCB 3 CX: 231 732,00 zł. Koparka została wyposażona w trzy łyżki 

podsiębierne montowane na tylnym ramieniu: skarpową do odtwarzania rowów, wąską  

do obkopywania karp, oraz średnią do pozostałych robót ziemnych. W celu przyspieszenia wymiany 

tylnych łyżek na ramieniu zostało również zamontowane szybkozłącze. Dodatkowo przednia łyżka 

wyposażona jest w widły do załadunku palet. Sprzęt docelowo przeznaczony jest do odtwarzania 

rowów przydrożnych, ścinki poboczy, załadunku grysów, a w okresie zimowym do załadunku 

mieszaniny uszorstniającej. 

 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie 

 

 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie 
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Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie 

 

4. Dwie nowe przyczepki, przyczepo lawetę, dwa odkurzacze do liści i dwie zamiatarki do ciągników 

komunalnych, na łączną kwotę 75 219,80 zł. Szczotki i odkurzacze zostaną wykorzystane  

do sprzątania ulic. Przyczepki do transportu śmieci, piachu liści. Laweto-przyczepka do transportu 

ciągników.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie 
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5. Założono elektroniczną ewidencję dróg powiatowych.  W ramach zadania została wykonana pełna 

fotorejestracja dróg powiatowych, przeglądy, aktualizacja kilometraży. Narzędzie stanowi istotną 

pomoc przy administrowaniu dróg na terenie powiatu węgrowskiego. Wartość zadania: 64 000,00 zł 

 

 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie 

 

Zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, jednym z obowiązków samorządu 

powiatowego jest wykonywanie zadań o charakterze ponadgminnym z zakresu transportu zbiorowego 

I dróg publicznych.  

Dnia 18 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 roku poz. 1123).  

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane jest przywracanie lokalnych połączeń 

autobusowych. Dofinansowanie dotyczy linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej  

3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących 

publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Dzięki temu mieszkańcy, 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie 
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przede wszystkim z mniejszych miejscowości, mogą dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, 

szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Dofinansowanie jest przyznawane w formie dopłaty do kwoty 

deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej. 

Na terenie powiatu węgrowskiego od października 2019 roku uruchomiono 11 linii 

komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej: 

 Węgrów – Stoczek – Topór – Sadowne,   

 Węgrów – Wyszków – Grębków – Cierpięta,  

 Węgrów – Roguszyn – Wierzbno – Krypy – Węgrów,  

 Węgrów – Ruchna – Wyszków – Śnice,  

 Węgrów – Liw – Grębków – Trzebucza – Chojeczno Sybilaki,  

 Węgrów – Łochów – Ostrówek,  

 Węgrów – Miedzna – Rostki,  

 Węgrów – Żeleźniki – Miedzna – Wola Orzeszowska,  

 Węgrów – Korytnica – Trawy – Połazie Świętochowskie,  

 Węgrów – Turna – Kupce,  

 Węgrów – Roguszyn – Połazie Świętochowskie. 

Operatorem, z którym zawarto umowę na realizację na terenie powiatu węgrowskiego usługi drogowego 

publicznego transportu zbiorowego w przewozach o charakterze użyteczności publicznej jest 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A. z siedzibą  

w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ząbkowskiej 2. 

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, w ramach otrzymanej dotacji pochodzącej  

z budżetu Wojewody w 2019 roku przeznaczono na dofinansowanie wyżej wymienionych linii 

komunikacyjnych kwotę w wysokości 87 016,65 zł. oraz ze środków własnych kwotę 9 668,51 zł. 

6. Pomoc społeczna 

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. 



31 
 

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 szeroko pojętą 

problematyką pomocy dziecku i rodzinie. 

W skład tego zespołu w 2019 roku wchodziło 10 specjalistów, w tym: 

a) starszy specjalista pracy z rodziną, 

b) specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

c) konsultant prawny / koordynator OIK, 

d) 4 psychologów,  

e) prawnik, 

f) konsultant ds. uzależnień, 

g) specjalista psychoterapii uzależnień. 

 

Ogółem z porad specjalistów skorzystało w 2019 roku 355 osób z 262 rodzin. W tym: rodziny 

naturalne - 243 (316 osób), rodziny zastępcze i adopcyjne - 19 (39 osób).  

OIK w Węgrowie udziela pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w domową. W  ramach 

funkcjonowania OIK w 2019 roku udzielono wieloaspektowego wsparcia 19 rodzinom. W Hostelu nie 

zamieszkała w 2019r. żadna osoba. 

 

W ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego funkcjonuje również Punkt 

Informacji Obywatelskiej, w którym każdy zainteresowany, zwłaszcza osoby z 

niepełnosprawnościami, mogą otrzymać informację o: 

 indywidualnych uprawnieniach i obowiązkach, 

 możliwych, praktycznych sposobach radzenia sobie w sytuacji, w jakiej się znalazł, 

 instytucjach i organizacjach, które powinny służyć obywatelowi pomocą. 

W 2019 r. w ramach Punktu Informacji Obywatelskiej poradę otrzymało 250 osób. 

 

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. 

 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 
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7. 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 2019 roku skład Zespołu tworzyli: pracownik socjalnych, starszy inspektor ds. pieczy 

zastępczej, 2 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 2019 roku w rejestrze PCPR w Węgrowie zarejestrowanych było 46 rodzin, w których 

umieszczonych było 62 wychowanków, w tym 17 pełnoletnich. 

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 2019 roku prowadzono współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym  

w Siedlcach, ale nie zgłoszono ani jednego dziecka. Dzieci pozostają w dotychczasowych rodzinach 

zastępczych, brak jest kwalifikacji do przysposobienia.  

W roku 2019 r. Sąd Rodzinny w Węgrowie rozwiązał 1 rodzinę zastępczą, w której przebywało 

1 dziecko, dziecko wróciło pod opiekę matki. 

W roku sprawozdawczym wszystkie rodziny zastępcze w pełni sprawowały opiekę nad dziećmi, 

nie było potrzeby umieszczania dzieci w rodzinach pomocowych. 

Wzorem lat ubiegłych, również w 2019 roku, w niedzielę 02 czerwca przy Parafii św. Ojca Pio  

w Węgrowie odbył się V Festyn Rodzin Zastępczych Powiatu Węgrowskiego zorganizowany przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, Parafię św. Ojca Pio w związku z obchodami Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na 30 maja. Festyn odbywał się pod Honorowym 

Patronatem Wicemarszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Marii Koc, Biskupa Drohiczyńskiego  

i Starosty Węgrowskiego. Patronat medialny objęli: Tygodnik Niedziela oraz Centrum Informacji Diecezji 

Drohiczyńskiej, Tygodnik Siedlecki, Katolickie Radio Podlasie, portal Podlasie24, Telewizja 

„Podlasianka”, Głos Węgrowa i Okolic,  Życie Siedleckie. 

 Podczas Festynu odbył się finał Akcji Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  

i Autystycznym „SPONIA Węgrów”  - Kilometry Dobra. W Festynie udział wzięli zaproszeni goście oraz 

przedstawiciele darczyńców i donatorów. 
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Źródło: PCPR w Węgrowie 

 

Festyn Rodzin zastępczych przyczynia się do propagowania idei rodzicielstwa zastępczego  

na terenie Powiatu Wągrowskiego. Podczas Festynu rozpowszechniane były ulotki na temat 

rodzicielstwa zastępczego, zamieszczono także artykuł w Internecie nt. pozyskania kandydatów  

na rodziców zastępczych.  

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. 

 Placówki Opiekuńczo-Wychowacze „Ignaś” i „Helenka” w Kaliskach, 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. 

W 2019 roku placówki objęły opieką łącznie 31 wychowanków. 
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8. 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 m.in. 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. 

 

9. Wspieranie osób z niepełnosprawnością 

Środki finansowe przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

realizację zadań powiatu w 2019 roku z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych wynosiły: 831.728,00 zł.   

1) Dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych 

Ogółem dofinansowanie otrzymały 24 osoby tj. 7 dzieci niepełnosprawnych, 6 osób dorosłych i 11 

opiekunów. 

2) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

Po weryfikacji wniosków złożonych w latach 2016 - 2017 przyjęto w 2019 r. do realizacji łącznie 13 

wniosków. 

3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 
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W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie dla 224 osób niepełnosprawnych  

4) Realizacja pilotażowego programu PFRON, p.n. „Aktywny Samorząd". 

Program realizowany był w 2019 roku następujących obszarach: 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

W sumie w wyniku realizacji programu w 2019 roku do rozdysponowania przeznaczono kwotę – 151 

241,00 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 2019 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 Zespole zatrudniony jest Przewodniczący Zespołu (1 etat), Sekretarz Zespołu (1/4 etatu, 

który wykonuje zadania w miarę potrzeb Zespołu), w Zespole zatrudniony jest także Inspektor do obsługi 

administracyjnej Zespołu (1 etat). 

 W Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie na dzień 31 

grudnia 2019 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 

 lekarz chorób wewnętrznych 

W 2019 roku w Zespole pracowało również 3 specjalistów, posiadających uprawnienia do orzekania do 

niepełnosprawności, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne, zawarte w w/w rozporządzeniu: 

 pracownik socjalny  – posiadający również uprawnienia do orzekania jako doradca zawodowy 

 pedagog 

 psycholog 

 

 W 2019 odbyło się 62 posiedzenia składów orzekających. Osoby poniżej 16 roku życia orzekano 

na 20 posiedzeniach, osoby powyżej 16 roku orzekano na 42 posiedzeniach. 
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 W sumie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zarejestrowano 1188 wniosków  

o wydanie orzeczenie o niepełnosprawności dzieci, stopniu niepełnosprawności dorosłych  

lub wskazaniach do ulg i uprawnień związanych z niepełnosprawnością,  

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. 

 

Uzupełnieniem i rozszerzeniem danych z raportowanego zakresu jest Ocena zasobów pomocy 

społecznej, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie  

omawiane na sesjach Rady Powiatu Węgrowskiego w kwietniu i w maju 2020 roku. 

10. Ochrona zdrowia 

Wydatki powiatu na ochronę zdrowia sklasyfikowane są w Dziale 851 Ochrona zdrowia  

i w 2019 r. były następujące: 1 021 228 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; 300 000 zł – dotacje celowe dla SP ZOZ w 

Węgrowie; 2 000 zł – dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

        Powiat Węgrowski jest podmiotem tworzącym dla jednego podmiotu leczniczego, tzn. dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, który został utworzony na mocy 

Zarządzenia  Nr 62 /98 Wojewody Siedleckiego z dnia 9 lipca 1998r., w sprawie przekształcenia Zespołu 

Opieki Zdrowotnej    w Węgrowie w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, 

wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061507 

SP ZOZ w Węgrowie w 2019 r. realizował zadania określone w Statucie, takie jak udzielanie 

świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia; 

rozpoznawanie i leczenie chorób; rehabilitacja i zapobieganie niepełnosprawności; pomoc doraźna; 

medycyna pracy; profilaktyka i oświata zdrowotna. Zadania te wykonywane były bez zakłóceń, bez 

konieczności ograniczania działalności lub likwidacji komórek organizacyjnych, zgodnie z przepisami 

przez Szpital Powiatowy w Węgrowie , 18 Poradni Specjalistycznych zlokalizowanych w Węgrowie i w 

Łochowie oraz 5 Poradni Medycyny Rodzinnej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

funkcjonujących w Węgrowie, Łochowie, Czerwonce, Ostrówku i Wyszkowie a także przez Nocną 

Pomoc Lekarsko – Pielęgniarską w Węgrowie i w Łochowie.  

Jednostki organizacyjne SP ZOZ działały prawidłowo a świadczeń udzielali wykwalifikowani 

pracownicy medyczni Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej. Godny uwagi jest fakt, 

że w roku ubiegłym (podobnie jak w poprzednich latach) odnotowana była niewielka ilość zastrzeżeń 

pacjentów do pracy SP ZOZ.  

W 2019 r. w SP ZOZ w Węgrowie na umowę o pracę zatrudnionych było 30 lekarzy i innych 

osób z wyższym wykształceniem, 207 osób personelu średniego, 23 osoby w administracji oraz 47 osób 

personelu pomocniczego. Ponadto 55 osób zatrudnionych na umowę zlecenie i 95 osób – na kontrakty. 

Największym problemem SP ZOZ, odnotowywanym rokrocznie, jest niedobór lekarzy. Mimo 

intensywnych starań kierownictwa Zakładu, wciąż widoczne są braki, szczególnie w szpitalu oraz 

poradniach rodzinnych i pediatrycznej. 

Mimo wspomnianych wyżej niedoborów oraz przekroczenia przyznanego kontraktu, wzorem lat 

ubiegłych chorzy w szpitalu przyjmowani byli bez ograniczeń lub z krótkim okresem oczekiwania. 

Również na bieżąco lub po krótkim okresie oczekiwania pacjenci przyjmowani byli w poradniach 

specjalistycznych. Niezmiennie najdłużej trwa oczekiwanie na przyjęcie w Poradni Endokrynologicznej,  

nieco krótszy w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc, Poradni Kardiologicznej i Poradni Neurologicznej.  

Łącznie w 2019 r. przyjęto do szpitala 7 145 osób a w Izbie Przyjęć udzielono 10 209 porad. Ponadto w 

pracowniach diagnostycznych Szpitala wykonano: 5 969 badań RTG, 2 613 badania TK, 1137 badań 

endoskopowych, 11 233 badania USG, 537 696 badań laboratoryjnych. 

 Prawidłowo, racjonalnie prowadzona gospodarka finansowa Zakładu oraz uzyskanie środków 

za nadwykonania m.in. za rok 2019 zaowocowało dodatnim wynikiem finansowym netto w kwocie 



37 
 

332 096,09 zł oraz zmniejszeniem  o kwotę 312 748,55 zł zobowiązań krótkoterminowych. Rok 2019 

był kolejnym rokiem zamkniętym zyskiem. Pozwoliła również na uzyskanie pozytywnych efektów 

ekonomiczno – finansowych – np. o 11,35 % w stosunku do roku poprzedniego wzrosły przychody  

ze sprzedaży usług medycznych. Dzięki temu SP ZOZ może kontynuować statutową działalność w roku 

2020.  

 W działalności SP ZOZ istotne znaczenie ma także dbałość o mienie SP ZOZ, o czym świadczy 

np. sukcesywne dokonywanie zakupów sprzętu medycznego niezbędnego do bieżącego 

funkcjonowania komórek organizacyjnych (zakup nowoczesnego Tomografu Komputerowego z opcją 

badań kardiologicznych, zakup videoendoskopów a także nowoczesnego aparatu USG  

oraz ucyfrowienie pracowni RTG w Przychodniach w Węgrowie i Łochowie).  Zakończony został także 

program termomodernizacji (wymiana sieci ciepłowniczo – wodociągowej w Szpitalu, instalacja  

na dachu szpitala paneli fotowoltaicznych, przebudowa systemu oświetlenia).  

Podobnie jak w poprzednich latach Zakład zawarł kontrakt z NFZ na realizację programów 

profilaktycznych. W ramach umowy z NFZ w 2019 r. prowadzono programy profilaktyczne w zakresie:  

profilaktyki raka szyjki macicy – objęto 171 kobiet w wieku 25 – 59 lat; profilaktyki raka piersi – 

uczestniczyło 83 kobiety w wieku 50 – 69 lat; profilaktyki gruźlicy dotyczący pacjentów z listy lekarzy 

POZ w wieku powyżej 18 lat – uczestniczyło 17 osób, fluoryzacji w szkołach. – uczestniczyło 2 731 

dzieci w wieku 6 – 12 lat. 

 

W 2019 roku zmodernizowano pracownię tomografii komputerowej. Sprzęt został zakupiony m.in. dzięki 

finansowemu wsparciu z funduszy europejskich w ramach projektu „Poprawa jakości świadczeń 

zdrowotnych SPZOZ w Węgrowie poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny”. W ramach 

projektu węgrowski szpital zakupił także nowy aparat USG oraz wyposażenie do pracowni 

endoskopowej. Przeprowadzono również kompleksową termomodernizację szpitala (ramach tego 

projektu wspartego finansowo przez NFOŚiGW zmodernizowano szpitalną kotłownię wymieniając piece 

węglowe na gazowe i olejowe, ocieplono budynek, wymieniono sieć co i wodną oraz oświetlenie 

wymienionego na ledowe).  

 

 
Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie 
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 Realizacja Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Węgrowskiego (dalej – 

PPOZP) na lata 2018 – 2022, 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. 

2) Liczba pacjentów/klientów objętych opieką – 5.132  

3) Liczba zatrudnionego personelu (związanego z działaniami w zakresie ochrony zdrowia 

psychicznego) - 68 

4) Liczba dzieci i młodzieży z wczesną diagnozą zaburzenia lub choroby – 33 

5) Liczba dzieci i młodzieży zgłaszająca się z powodu nieprzystosowania, zaburzeń psychicznych, 

nieodpowiednich zachowań oraz z innymi problemami zdrowia psychicznego – 102  

6) Liczba osób dorosłych z problemami zdrowia psychicznego – 2.082 

7) Liczba osób korzystających ze zwolnień lekarskich z powodu problemów ze zdrowiem 

psychicznym – 1.145  

8) Liczba osób podejmujących próby "s" oraz liczba osób zmarłych w wyniku samobójstwa – 132 

9) Liczba zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie i w innych środowiskach – 23 

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. Warto również nadmienić, że za rok 2018 pominięto w raportach kilka danych liczbowych, 

ponieważ jednostki przygotowywały się dopiero do tak szerokiego raportowania danych.  

Dane te znalazły się w raporcie za 2019 rok, stąd też zanotowano znaczące wzrosty w niektórych 

pozycjach. 
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Warto zwrócić uwagę na liczbę osób korzystających ze zwolnień lekarskich z powodu problemów  

ze zdrowiem psychicznym oraz liczbę osób dorosłych z problemami zdrowia psychicznego. Wzrost 

liczby osób cierpiących na różnorakie zaburzenia psychiczne notowany jest w całej Polsce, w krajach 

Unii Europejskiej oraz na całym świecie. 

11. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Poziom i struktura bezrobocia 

 

Rok 2019 był kolejnym okresem spadku poziomu bezrobocia. Wskaźniki charakteryzujące lokalny 

rynek pracy osiągały wartości nie notowane dotychczas w statystykach Urzędu Pracy. 

Na koniec grudnia 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie zarejestrowanych było 

1450 osób (w tym 785 kobiet). Porównując sytuację ze stanem z grudnia 2018r., odnotowano spadek 

liczby bezrobotnych o 174 osoby czyli o 11%.  

Stopa bezrobocia na terenie powiatu węgrowskiego na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 5,6% i była 

niższa w porównaniu do analogicznego okresu 2018r. o 0,8 punktu procentowego. 

W 2019 r. rejestracji dokonało (napływ) 2259 osób, a wyrejestrowano (odpływ) 2433 osoby. 

W analizowanym okresie odpływ z ewidencji był wyższy od napływu o 174 osoby.  

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie zarejestrowanych 

było 212 osób z prawem do zasiłku, co stanowi 15% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 

Liczba bezrobotnych była zróżnicowana w poszczególnych miastach i gminach powiatu 

węgrowskiego. Najwięcej osób bezrobotnych pochodzi z terenu m-g Łochów – 412 osób, oraz miasta 

Węgrów – 296 osób.  Najniższą liczbę bezrobotnych odnotowano się na terenie gminy Wierzbno – 53 

osoby i gminy Miedzna – 63 osoby. 

Utrzymującą się niekorzystną cechą bezrobocia, na terenie powiatu węgrowskiego, pozostaje 

niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych. Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

stanowią 30% ogółu zarejestrowanych, natomiast z wykształcaniem gimnazjalnym i poniżej 24%. 

 

Wykres 4 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% ogółu zarejestrowanych.  
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Wykres 5 Bezrobotni czas pozostawania bez pracy 

 
 

W 2019 r. zanotowano spadek liczby bezrobotnych we wszystkich grupach 

wiekowych. Największy spadek o  75 osób dotyczył bezrobotnych w wieku 25-34 lata. Jednak ta grupa 

pozostawała najliczniejszą w strukturze bezrobotnych i stanowiła 31% ogółu zarejestrowanych. 

Najniższy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano wśród osoby w wieku 60 i więcej lat 7%.  

 

Tabela 12  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 

16% 31% 21% 15% 10% 7% 

31.12.2019 r. 

215 429 334 226 138 108 

15% 30% 23% 16% 9% 7% 

 

 

Usługi rynku pracy w 2019 r. 

 

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy. W 2019 r. do realizacji zgłoszono 

1258 ofert pracy w tym 852 niesubsydiowane. Faktycznie zagospodarowano 1045 miejsc pracy w tym 

852 niesubsydiowane.  

Najczęściej zgłaszane oferty pracy dotyczyły zapotrzebowania na: sprzedawców – 77 ofert, technika 

prac biurowych – 71 ofert, ogrodnika uprawy grzybów - 62 oferty, magazyniera – 46 ofert, operatora 

obrabiarek sterowanych numerycznie – 41 ofert, stolarza meblowego - 36 ofert,  asystenta ds. 

księgowości – 17 ofert.  

Przy stałym spadku bezrobocia pracodawcy nadal napotykają trudności ze znalezieniem 

odpowiedniego kandydata do pracy. W celu zniwelowania deficytów kadrowych przedsiębiorcy 

decydują się na zatrudnianie cudzoziemców, poprzez rejestrację oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi i uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową. W 2019 roku przyjęto 

1680 oświadczeń, a zarejestrowano (wpisano do ewidencji) 1624 oświadczenia. Cudzoziemcy, 
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zatrudnieni na podstawie zarejestrowanego w Urzędzie oświadczenia, pochodzą głównie z Ukrainy 

(1469 osób), następnie z Białorusi (131 osób), Gruzji (19 osoby), Mołdawii (4 osób), Rosji (1 osoba). 

Zagraniczni pracownicy zatrudnieni są głównie na podstawie umowy zlecenia – 1223, umowy o pracę 

– 390 (znaczny wzrost) , umowy o pomocy przy zbiorach (pomidory) – 11 osób. W grupie zatrudnionych 

cudzoziemców przeważali mężczyźni – 1017 osób. Pracodawcy zamierzający zatrudnić cudzoziemców 

najczęściej prowadzą działalność w zakresie usług budowlanych, transportu, przetwórstwa, w rolnictwie. 

Do 31.12.2019 r. przyjęto 68 wniosków, na podstawie których wydano 32 zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji zaświadczeń oraz 49 zezwoleń na pracę sezonową. Złożone wnioski dotyczyły obywateli 

Ukrainy (59) i Białorusi (9). W ramach wydanych zezwoleń cudzoziemcy byli zatrudnieni głównie na 

podstawie umowy zlecenia – 32 osoby, umowy o pomocy przy zbiorach -  12 osób oraz umowy o pracę 

– 5 osób. W grupie zatrudnionych do prac sezonowych cudzoziemców przeważali mężczyźni – 30 osób.  

 

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 2019 r. doradcy zawodowi przeprowadzili: 

 490 porad indywidualnych; 

 17 grupowych porad zawodowych w których wzięło udział 123 osoby; 

 indywidualną informacją zawodową objęto 844 osoby; 

 w 12 grupowych informacjach zawodowych uczestniczyło 128 osób; 

 badania testowe dla 84 osób. 

 

Efektywna realizacja usług rynku pracy wymaga wsparcia w postaci uczestnictwa osób bezrobotnych w 

aktywnych programach rynku pracy. Programy aktywizacji zawodowej realizowane były w dwóch 

obszarach:  

1) rozwój zasobów ludzkich poprzez subsydiowane zatrudnienie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

i nabywanie praktycznych umiejętności do pracy na konkretnych stanowiskach pracy; 

2) wspieranie rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielanie dotacji na podjęcie działalności 

gospodarczej oraz dofinansowanie kosztów utworzenia stanowisk pracy. 

W 2019r. do udziału w formach aktywizacji zawodowej skierowano 389 osób.  

Źródłem finansowania instrumentów rynku pracy były środki Funduszu Pracy - algorytm, Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego, Programu Regionalnego Mazowsze 2019 – Rezerwa.  

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie w 2019 r. wydatkował środki finansowe w kwocie  

 6.970.655,48 zł. na następujące zadania: 

1) środki na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych w wysokości 2.526.400,00 zł. w tym wypłata dodatków 

aktywizacyjnych w wysokości – 89.900,00 zł. 

2) Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych 4.102.770,33 zł. w tym: 

- 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 

1.313.136,90 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 III” w wysokości 1.009.221,20 zł.; 

- środki na realizację Programu Regionalnego Mazowsze 2019 – Rezerwa – 463.692,27 zł.; 

- środki algorytmowe – 1.729.158,03 zł.; 

3) Środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego  

463.692,27 zł; 

4) środki fakultatywne na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu 341.485,15 zł. 
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Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie realizował również zadania związane z pokryciem kosztów 

ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Na ten cel w 2019r. wydatkowana 

została kwota 999.451,00 zł.  

12. Gospodarka nieruchomościami i zarządzanie majątkiem 

Zadania  z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność 

Skarbu Państwa oraz Powiatu Węgrowskiego wykonuje Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami. W strukturach wydziału funkcjonuje Referat Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Do 

podstawowych zadań wydziału należy: 

-  tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 

- gospodarowanie tymi zasobami, naliczanie  i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu oraz z tytułu 

użytkowania wieczystego,  prowadzenie postępowań dotyczących: przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo  własności, wywłaszczania nieruchomości, zwrotów wywłaszczonych 

nieruchomości,  ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, użyczania  nieruchomości, 

ustalenia wysokości odszkodowań  za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz prowadzenie 

gospodarki lokalowej w budynkach stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa. 

 

Tabela 13 Szczegółowe informacje dotyczące mienia Powiatu Węgrowskiego 
       

Lp. 
Jednostka 

ewidencyjna 

Obręb 

ewidencyjny 
Nr dz. 

Pow. 

działki 

Wartość 

w PLN 
Tytuł prawny 

Władający 

nieruchomością 
UWAGI 

1. Sadowne Płatkownica 480/1 0,5412 4575,00 
KW 

SI1W/00028602/5 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych  

w Sadownem 

  Płatkownica 480/2 0,4423 6370,00 
KW 

SI1W/00028602/5 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Sadownem 

  Sadowne 738 2,5894 265626,00 
KW 

SI1W/00028591/4 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Sadownem 

udział 

956/229

1 

2. Węgrów Węgrów 4200/6 0,4477 501424,00 
KW 

SI1W/00030892/1 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Węgrowie 

  Węgrów 4205/1 0,2288 256256,00 
KW 

SI1W/00030892/1 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Węgrowie 

  Węgrów 4200/7 0,0664 74370,00 
Akt Not 7755/2019 

z dnia 21.11.2019 r 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Węgrowie 

   4200/9 0,2579 288850,00 
Akt Not 7755/2019 

z dnia 21.11.2019 r 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Węgrowie 

3. Węgrów Węgrów 3649/4 0,1141 92079,00 
KW 

SI1W/00046224/3 

I Liceum Ogólnokształcące im. 

Adama Mickiewicza w 

Węgrowie 
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  Węgrów 3649/2 0,0898 72469,00 
KW 

SI1W/00046224/3 

I Liceum Ogólnokształcące im. 

Adama Mickiewicza w 

Węgrowie 

  Węgrów 3649/3 0,2703 218132,00 
KW 

SI1W/00046224/3 

I Liceum Ogólnokształcące im. 

Adama Mickiewicza w 

Węgrowie 

  Węgrów 3660/1 0,0478 38575,00 
KW 

SI1W/00054016/1 

I Liceum Ogólnokształcące im. 

Adama Mickiewicza w 

Węgrowie 

4. Węgrów Węgrów 5901 0,7994 685248,00 
KW 

SI1W/00046224/3 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Węgrowie 

5. Węgrów Węgrów 5679/5 0,015 9195,00 
KW 

SI1W/00012857/2 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana 

Kochanowskiego w Węgrowie 

  Węgrów 4857/2 0,2828 173356,00 
KW 

SI1W/00012857/2 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana 

Kochanowskiego w Węgrowie 

  Węgrów 5679/11 0,957 586641,00 
KW 

SI1W/00012857/2 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana 

Kochanowskiego w Węgrowie 

  Węgrów 5679/16 1,5791 967988,00 
KW 

SI1W/00012857/2 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana 

Kochanowskiego w Węgrowie 

  Węgrów 4858/2 3,4397 2108536,00 
KW 

SI1W/00012857/2 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana 

Kochanowskiego w Węgrowie 

  Węgrów 5679/8 0,0444 27217,00 
KW 

SI1W/00012857/2 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana 

Kochanowskiego w Węgrowie 

  Węgrów 5679/9 0,0814 49898,00 
KW 

SI1W/00012857/2 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana 

Kochanowskiego w Węgrowie 

6. Węgrów Węgrów 5679/13 0,0707 10757,00 
KW 

SI1W/00050286/6 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

im. Jana 

Kochanowskiego  

w Węgrowie 

udział 

7975/32

132 
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7. Węgrów Węgrów 5679/15 0,0323 9900,00 
KW 

SI1W/00050282/8 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

im. Jana 

Kochanowskiego  

w Węgrowie 

udział 

15408/3

0814 

  Węgrów 5679/14 0,0278 8521,00 
KW 

SI1W/00050282/8 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana 

Kochanowskiego w Węgrowie 

8. Węgrów Węgrów 2216 7,6675 1211465,00 
KW 

SI1W/00026486/1 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej  

w Węgrowie z/s w 

Węgrowie 

szpital 

  Węgrów 2218 4,0076 633200,80 
KW 

SI1W/00026486/1 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej  

w Węgrowie z/s w 

Węgrowie 

szpital 

9. Węgrów Węgrów 5885 0,2754 312028,20 
KW 

SI1W/00026265/6 

Budynek Starostwa 

Powiatowego 

  Węgrów 5886/1 0,1213 137432,90 
KW 

SI1W/00026265/6 

Budynek Starostwa 

Powiatowego 

  Węgrów 5887/2 0,0022 2492,60 
KW 

SI1W/00026265/6 

Budynek Starostwa 

Powiatowego 

  Węgrów 5886/2 0,0477 27022,05 
KW 

SI1W/00056319/9 
 

udział 1/2 

części 

10. Węgrów Węgrów 5895/4 0,0525 58590,00 
KW 

SI1W/00049650/9 
Zarząd Dróg Powiatowych 

11. Węgrów Węgrów 5895/3 0,1051 9954,00 
KW 

SI1W/00045458/5 
 

udział 

517/6092 

Budynek 

Sanepidu 

12. Wierzbno Jaworek 394/1 3,56 77226,00 
KW 

SI1W/00029466/6 

Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Jaworku 

  Jaworek 386/2 0,80 77600,00 
KW 

SI1W/00029466/6 

Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Jaworku 

13. Miedzna Miedzna 542/1 0,10 9300,00 
KW 

SI1W/00028511/0 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Miedznie 
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  Miedzna 542/3 1,53 764366,00 
KW 

SI1W/00028511/0 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Miedznie 

14. Miedzna Miedzna 542/4 0,1012 10424,00 
KW 

SI1W/00028511/0 
  

15. Łochów Łochów 2061/10 0,1517 81311,00 
KW 

SI1W/00055913/6 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Łochowie 

udział 

2/5 

  Łochów 2061/11 0,2143 114865,00 
KW 

SI1W/00055913/6 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Łochowie 

udział 

2/5 

  Łochów 2061/12 1,3103 688468,00 
KW 

SI1W/00046525/3 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych  

w Łochowie 

  Łochów 2061/8 2,077 541123,00 
KW 

SI1W/00055914/3 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Łochowie 

udział 

1/2 

16. Łochów Łochów 2052/6 0,2857 87796,00 
KW 

SI1W/00048233/3 

Zarząd Dróg 

Powiatowych 

 

Użytkowanie 

wieczyste 

Powiat 

Węgrowski 

17. Łochów Kaliska 6/7 1,6433 481776,00 KW SI1W/63330/4 

Placówki Opiekuńczo 

– Wychowawcze 

„Ignaś” i „Helenka” w 

Kaliskach 

 

Razem 36,522 11804216,55 

 

 W roku 2019  wydano 305  decyzji z zakresu gospodarki nieruchomościami. Najwięcej spraw (223) 

dotyczyło przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Pozostałe decyzje dotyczyły 

postępowań mających na celu ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości (17), postępowań 

ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (49), postępowań 

dotyczących przekazania nieruchomości w trwały zarząd (11) postępowań dotyczących naliczenia  

i wypowiedzenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego (5) .      

Szczegółowe zestawienie działalności dotyczącej gospodarki nieruchomościami przedstawia poniższa 

tabela      

Tabela 14 Sprawy dotyczące gospodarki nieruchomościami 

Lp. Sprawy z zakresu Ilość (szt.) 

1. Przekazania nieruchomości w trwały zarząd 11 

2. 

 
Inwentaryzowanie powiatowego zasobu nieruchomości 1 

3. 

 

Ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności Skarbu 

Państwa oraz JSP 
38 
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4. 

 
Zlecenia wycen nieruchomości 14 

5. 

 

Naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd oraz 

zmiana terminu opłat 
5 

6. 

 
Zbywanie nieruchomości 2 

7. 
Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych, 

odszkodowawczych, ograniczenie sposobu użytkowania 
49 

8. 

 

Zlecenia prac geodezyjnych, pomiarów, podziałów 

nieruchomości 
5 

9. 

 
Redagowanie informacji do BIP 13 

10. 

 
Udostępnianie nieruchomości w trybie art. 124b i 125 ugn 17 

11. 
Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego 
223 

RAZEM 378 

 

13. Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo  

Realizowane programy: 

 Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/147/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku  

 

Program Ochrony Środowiska na lata 2020-2024 z perspektywą na lata 2028. 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 pieców 

 - 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) 
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Uproszczone plany urządzenia lasu 

W 2019 roku opracowano uproszczone plany urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa dla Gminy Korytnica i Gminy Liw.  Koszt sporządzenia uroszczonych planów 143 259,10 zł : 

Tabela 15 Finansowanie kosztów sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu 

Lp. Finansowano ze środków 2019 

1. 
Dotacja z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

 
119 382,58 zł 

2. 
Środki własne powiatu 

 
   23 876,52 zł 

RAZEM    143 259,10 zł 

 

14. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Realizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego „ Bezpieczny Powiat Węgrowski” 

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego „ Bezpieczny Powiat Węgrowski”, został przyjęty Uchwałą Nr XIV/106/2019  Rady Powiatu 

Węgrowskiego z dn. 24 października 2019 r.  Analiza zagrożeń na terenie powiatu węgrowskiego 

pozwoliła na sprecyzowanie następujących założeń programu: 

1. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania. 

2. Ochrona dzieci i młodzieży. 

3. Ograniczanie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu. 

4. Ochrona rodziny. 

5. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

6. Poprawa bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej. 

7. Ochrona dziedzictwa narodowego.  

Program realizują podmioty i instytucje działające w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego 

na terenie powiatu. Do głównych realizatorów należą: Komenda Powiatowa Policji, Komenda 

Powiatowa PSP, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, straż miejska, placówki 

szkolne i oświatowe, wydziały Starostwa oraz inne podmioty i instytucje właściwe merytorycznie  

do realizowanych zadań.  

Ocena realizacji programu oraz podejmowane działania są corocznie omawiane na posiedzeniach 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przez podmioty realizujące ten program.  

Informacja o stanie realizacji za 2019 rok została przedstawiona na posiedzeniu w dniu 4 marca 2020r. 

Z dokonywanej corocznie oceny programu wynika, że jest realizowany w wyznaczonych obszarach 

przez ww. podmioty. Na posiedzeniu komisji składane są sprawozdania z wykonywanych zadań,  

a realizację programu referują poszczególni przedstawiciele służb, inspekcji i straży. W posiedzeniu 

uczestniczą też burmistrzowie- Węgrowa i Łochowa, informujący o działaniach podejmowanych na ich 

terenie oraz inni realizatorzy programu.  

           Ze złożonych informacji wynika, że Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie prowadziła edukację 

na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, poprzez 

organizowanie dla dzieci i młodzieży różnego typu konkursów. Utrzymywano bieżącą współpracę  

na rzecz poprawy bezpieczeństwa z podmiotami poza policyjnymi mającymi wpływ na bezpieczeństwo. 

Dzielnicowi aktywowani byli do kontaktowania się z obywatelami w celu identyfikacji lokalnych 
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problemów, zwiększono też liczbę patroli. Wykorzystywane były także siły i środki Żandarmerii 

Wojskowej. Policja i Straż Miejska brała aktywny udział w profilaktyce i zwalczaniu przestępczości  

i demoralizacji dzieci i młodzieży. Organizowano liczne spotkania i prelekcje. Nawiązano ścisłą 

współpracę z dyrektorami szkół. Odbywały się systematyczne kontrole pod względem bezpieczeństwa 

szkół i ich okolic, w szczególności dróg do i ze szkoły. Kontrolowano miejsca grupowania się młodzieży. 

Prowadzono akcje „Wagary”.  W ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym podejmowano 

działania mające na celu eliminowanie miejsc niebezpiecznych na drogach. Prowadzono edukację  

i profilaktykę dotyczącą uczestników ruchu drogowego. Komenda Powiatowa Policji przeprowadziła 

spotkania z mieszkańcami powiatu w celu zebrania uwag, wniosków oraz zgłaszanych problemów  

do dalszej realizacji, a także przedstawienia działalności Policji. Spotkania takie odbywają się cyklicznie 

co roku. Kontynuowana była także współpraca nauczycieli- rodziców- Policji- Straży Miejskiej  

i organizacji społecznych w zakresie zapobiegania niedostosowania społecznego, demoralizacji, 

przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadzono działania nastawione na ściganie dealerów 

narkotykowych, członków agresywnych grup nieformalnych oraz współpracowano z pedagogami 

szkolnymi. Określono miejsca szczególnie zagrożone na terenie szkół i wokół nich. Zabezpieczano 

imprezy masowe zwłaszcza odbywające się w okolicach szkół i innych placówek oświatowych.  

Na bieżąco aktualizowano tzw. „mapy przestępczości”, wskazujące miejsca publiczne w których 

najczęściej dokonywane są przestępstwa pospolite. Policja prowadziła też intensywne działania 

zmierzające do wyeliminowania osób nietrzeźwych z ruchu drogowego. Wykluczano z ruchu 

niesprawne technicznie pojazdy, głownie dokonujące przewozu osób, dzieci do szkół, autobusy PKS. 

Działania kontrolne dotyczyły również przekraczania dopuszczalnych prędkości jazdy oraz łamania 

przez kierowców innych przepisów ruchu drogowego. Wspólnie ze Służbą Ochrony Kolei podejmowano 

działania zwiększające bezpieczeństwo na obszarach kolejowych tj. dworcach, przejazdach, 

parkingach. KPP poprzez szereg działań aktywnie włączyła się w akcje „Bezpieczne Ferie 2019”. 

Prowadziła działania profilaktyczne z zakresu bezpiecznego spędzania wolnego czasu, zabaw podczas 

ferii oraz bezpieczeństwa w sieci. W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2019” prowadzono akcję „Kręci 

mnie bezpieczeństwo na stoku”, podczas której rozdawano ulotki bezpieczni na stoku.  W ramach 

współpracy ze Strażą Miejską w Węgrowie, kontrolowano punkty sprzedaży alkoholu, stację PKS w 

Węgrowie, Łochowie, Sadownem oraz PKP w Łochowie, Barchowie, Ostrówku, Toporze i Sadownem, 

galerię handlową, miejsca grupowania się młodzieży. Wraz z pracownikami Powiatowej Stacji 

Sanitarno- Epidemiologicznej kontrolowano wybrane sklepy pod kątem wprowadzania do obrotu tzw. 

„dopalaczy” oraz półzimowiska. Informacje o akcji „Bezpieczne Ferie 2019” zamieszczane były  

na stronie KP Policji. Prowadzono także kontrole autobusów. W okresie letnim KPP w Węgrowie 

uczestniczyła w akcji „Bezpieczne Wakacje 2019”. Policjanci w jej ramach prowadzili kontrole 

zorganizowanych form wypoczynku, wspólnie ze Strażą Miejską i PSSE w Węgrowie. Zgodnie z planem 

działań KPP realizowała zadania prewencyjne poprzez kontrole miejsc zorganizowanego wypoczynku 

dzieci i młodzieży, rejonów kąpieliska miejskiego nad zalewem, tzw. „dzikich kąpielisk” na terenie 

powiatu węgrowskiego, punktów sprzedaży i podawania alkoholu pod kątem przestrzegania ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, parki, osiedla, parkingi, rejony galerii. 

Policjanci z KPP w okresie poprzedzającym wakacje uczestniczyli w spotkaniach w szkołach, na których 

omawiano tematy z zakresu podstawowych zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego zachowania w 

ruchu drogowym, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii w tym „dopalaczom”, psychomanipulacji 

nieletnich. W trakcie wakacji prowadzone były działania edukacyjno - informacyjne podczas 

organizowanych festynów, półkolonii, kolonii. Na spotkaniach rozdawano elementy odblaskowe,  

słodycze, wyświetlano filmy profilaktyczne, znakowano rowery. 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 i  inspekcjami. 

  W ramach zimowej akcji pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie  kontrolowali 

obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 

Organizowano spotkania i pogadanki z dziećmi. Podczas spotkań omawiano bezpieczne zachowania 

podczas ferii zimowych, zagrożenia związane z korzystaniem z tzw. „dzikich kąpielisk”, emisją tlenku 

węgla w obiektach mieszkalnych, zasady zgłaszania zdarzeń na numery alarmowe. Przypominano 
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także podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. KP PSP w Węgrowie w ramach akcji letniej 

„Bezpieczne Wakacje 2019” przeprowadziła kontrole obiektów mających wpływ na bezpieczny 

wypoczynek dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły, ośrodki kolonijne i wczasowe). Na bieżąco 

prowadzono kontrole obszarów leśnych na których usytuowane były ww. ośrodki. Podjęto współpracę z 

przedstawicielami PSEE w Węgrowie oraz KPP w Węgrowie.  W ramach przygotowań do okresu 

wakacyjnego KP PSP w Węgrowie organizowała pogadanki na temat bezpiecznych zachowań oraz 

postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Strażacy brali udział 

w spotkaniach w szkołach.  

W celu stworzenia maksymalnie bezpiecznych warunków zimowego wypoczynku dzieci  

i młodzieży „ Bezpieczne ferie 2019”- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Węgrowie 

prowadziła kontrole w placówkach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, w trakcie których 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 „Bezpieczne 

ferie 2019” przedstawiciele inspekcji sprawowali nadzór nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu 

środków zastępczych. Działania te nie wykazały obrotu dopalaczami a w  okresie ferii nie odnotowano 

zatruć substancjami psychoaktywnymi dzieci i młodzieży. 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 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, bezpieczeństwo żywności. 

Poddając ocenie wyżej wymienione warunki jakie mają spełnić organizatorzy wypoczynku stwierdzono, 

że: 

- wszyscy organizatorzy przed rozpoczęciem turnusów posiadali zaświadczenia o zgłoszeniu placówki 

do Kuratorium Oświaty, 

- zagwarantowano uczestnikom dobre warunki zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej  

oraz prowadzenia zajęć, 

- zapewniono stałą opiekę medyczną wszystkim uczestnikom kolonii i obozów. Stan zdrowia 

uczestników był bardzo dobry, nie odnotowano żadnych kontuzji i urazów, 

- dzieci i młodzież wypoczywające na koloniach i obozach objęte były całodziennym wyżywieniem.  

Stan sanitarno- techniczny oraz porządkowy skontrolowanych bloków żywienia nie budził zastrzeżeń.  

              Wyniki nadzoru sanitarnego prowadzonego nad letnim wypoczynkiem wskazują, że  

był on dobrze przygotowany, nie odnotowano żadnych nieprawidłowości.  

              Ponadto oprócz rutynowych działań bieżącego nadzoru nad warunkami sanitarno- 

higienicznymi, aktywnie uczestniczono w akcji „Bezpieczne Wakacje 2019”, działania te sprowadzały 

się do: 

- wyeksponowania materiałów informacyjno- edukacyjnych w Węgrowskim Ośrodku Kultury, Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Węgrowie, Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej w Węgrowie, na placach 

zabaw dostępnych podczas wakacji przy węgrowskich przedszkolach oraz na turnusach wypoczynku 

dzieci i młodzieży; 

- współuczestniczenia w zintegrowanych akcjach z Policją. 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, profilaktyki HIV/AIDS, nowych narkotyków oraz profilaktyki zatruć grzybami. 
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- sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych i nowych 

substancji psychoaktywnych; 

- oceny jakości wody Kąpieliska Miejskiego Zalew nad Liwcem. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgrowie zarówno w ramach akcji 

„Bezpieczne Ferie 2019” jak i „Bezpieczne Wakacje 2019” prowadził kontrole obiektów przeznaczonych 

do wypoczynku dzieci i młodzieży.  

W akcji „Bezpieczne Ferie 2019” jak i akcji „Bezpieczne Wakacje 2019” aktywnie uczestniczyły 

szkoły prowadzone przez powiat węgrowski. W okresach poprzedzających ferie czy wakacje 

wychowawcy omawiali min. zasady bezpiecznego wypoczynku. Odbywały się liczne pogadanki  

i spotkania z przedstawicielami Policji, straży. Nauczyciele zagospodarowywali czas wolny uczniów 

poprzez min. organizację obozów sportowych, zgrupowań, turniejów itp..  

Podmioty i instytucje realizujące program współdziałały w organizacji różnorodnych 

przedsięwzięć z zakresu zwalczania alkoholizmu, narkomani i przeciwdziałania przemocy. Policja 

kontrolowała podmioty zajmujące się sprzedażą i podawaniem alkoholu. PSSE koordynowała programy 

i akcje prozdrowotne dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków, tytoniu itp.  PCPR  

oraz miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, realizowały programy dot. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. Upowszechniano wiedzę na temat przejawów 

przemocy w rodzinie oraz sposobów reagowania na to zjawisko, poprzez opracowywanie materiałów 

instruktażowych, zaleceń, procedur, organizowanie spotkań promujących podnoszenie świadomości 

społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. W poszczególnych miastach i gminach 

funkcjonują zespoły interdyscyplinarne. Prowadzono aktywną współpracę instytucji i organizacji 

podejmujących działania zapobiegające  przemocy w rodzinie oraz udzielano bezpłatnej pomocy 

prawnej, psychologicznej, socjalnej, medycznej, rodzinnej. PCPR zapewnia bezpieczne schronienie 

osobom doznającym przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (Hostel).  

 

15. Promocja powiatu 

Zadania z zakresu promocji powiatu  realizowane  są w oparciu o zapisy zawarte w Strategii Rozwoju 

Powiatu Węgrowskiego na lata 2015-2020 oraz plan działalności na 2019 rok. 

Budżet Promocji Powiatu w 2019 r. wykonanie 285 tys, zł 

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 2019, Działalność Teatru Amatorskiego, Działalność Zespołu 

Ludowego „Węgrowianie”, Współorganizacja wydarzeń promocyjnych. Wartość: 13 000 zł brutto 

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”. Wartość 8 000 zł brutto. 

W 2019 r. Powiat był  inicjatorem, organizatorem i współorganizatorem przedsięwzięć mających na celu 

promowanie potencjału kulturalnego, turystycznego i ekonomicznego powiatu.  
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Były to: 

1. Własne uroczystości promocyjne o charakterze ponadgminnym, wg. wytycznych strategii 

rozwoju powiatu mówiących o konieczności optymalizacji działań na rzecz zwiększenia udziału 

mieszkańców powiatu w wydarzeniach i imprezach o tematyce związanej z lokalnym 

dziedzictwem kulturowym i pielęgnowaniem tradycji m.in.: 

 

 Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

 
Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie 

 

 III Kongres Sołtysów Powiatu Węgrowskiego 

 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie 
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  I Turniej Strażaków OSP Powiatu Węgrowskiego w halowej piłce nożnej 

 

 
Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie 

 

 Uroczyste obchody 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej 

 

 
Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie 
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 Dzień Dziecka z programem „Wyprawka Maluszka” 

 

 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie 

  I Piknik Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Węgrowskiego 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie 
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  Powiatowy Dzień Seniora z zespołem Bayer Full 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie 

 

 

 Powiatowo-gminne obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 

 

 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie 
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  Dożynki Powiatowo-Gminne w Kopciach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koncerty m.in. Międzynarodowy Dzień Seniora z Ordonką, Od Mazurka 

Dąbrowskiego do Ody do Radości 

   

 

 

 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie 
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2. Współorganizacja wydarzeń: Święto Trzech Króli w Węgrowie i Łochowie, Debata 

poświęcona Polityce Senioralnej Miasta Węgrowa, eliminacje powiatowe konkursu „Młodzież 

Zapobiega Pożarom”, eliminacje Powiatowe XLII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Finał powiatowy IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego „Bezpiecznie na wsi”, V Festyn Rodzin Zastępczych, XI Powiatowe Zawody 

Sportowo – Pożarnicze Drużyn OSP, Węgrów Folk Festiwal, Obchody 100. Rocznicy powołania 

Policji Państwowej, wizyta posłanek do Parlamentu Europejskiego w pracowni artystycznej 

Małgorzaty Pepłowskiej, Koncert Patriotyzm w Sercach Młodych,  Powiatowy Dzień 

Wolontariusza, jubileusz Akademii Piłkarskiej „Czarni Węgrów”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

3. Spotkania z przedstawicielami organizacji rządowych, pozarządowych i innych: 

Organizacja wizyty Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego, Spotkanie z przedstawicielami 

Fundacji Akademii Integracji, Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Pileckiego, Organizacja 

spotkania młodzieży szkół ponadpodstawowych z Ministrem Cyfryzacji Markiem Zagórskim, 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne z udziałem Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego, 

Wizyta Ministra Henryka Kowalczyka w powiecie węgrowskim, Dzień Samorządu 

Terytorialnego w Belwederze, uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek 

OSP” w 2019 r.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie 
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 Strategia rozwoju powiatu wskazuje także na konieczność zintensyfikowania działań 

promujących perełki zabytkowe z terenu powiatu węgrowskiego. W związku z wytycznymi tego 

dokumentu Biuro Promocji Powiatu Węgrowskiego w 2019 r. wystawiło swoje stoisko 

informacyjno-promocyjne na: konferencji „Gościńcem przez Mazowsze i Podlasie”, 

Międzynarodowym Festiwalu Smaków na Zamku w Liwie a także podczas otwarcia Parku 

Kulturowo-Historycznego na Zamku w Liwie, w których uczestniczyli przedstawiciele 

samorządów z terenu województwa mazowieckiego a także przedstawiciele ogólnopolskich 

organizacji turystycznych, organizacji pozarządowych i biznesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 W 2019 r. prowadzono także stałą współpracę z mediami: 

1. Umowa o współpracy w dziedzinie promocji Powiatu Węgrowskiego przez Kurier W w zakresie 

świadczenia usług promocyjnych, polegających na zamieszczaniu w gazecie materiałów 

promocyjno-ogłoszeniowych.  

2. Umowa o współpracy w dziedzinie promocji Powiatu Węgrowskiego przez Głos Węgrowa i 

Okolic w zakresie świadczenia usług promocyjnych, polegających na zamieszczaniu w gazecie 

materiałów promocyjno-ogłoszeniowych.  

1. Umowa o współpracy w dziedzinie promocji Powiatu Węgrowskiego przez Katolickie Radio 

Podlasie – zamieszczanie na antenie informacji i materiałów dźwiękowych dotyczących powiatu 

(w tym: Magazyn „Dzień dobry Podlasie”, Magazyn „Przystanek Podlasie”, audycje tematyczne 

i autorskie).  

 W ramach Patronatu Honorowego Starosty dofinansowano następujące wydarzenia: 

1. Stowarzyszenie Aktywni Węgrów (organizacja Biegu Charytatywnego „Z serca dla serca – 

biegniemy dla Stasia”), Marsz Nordic Walking, V Festyn Rodzin Zastępczych, (IV Bieg im. 

Ignacego Jana Paderewskiego, Uroczysta Gala 5lecia Akademii Piłkarskiej Czarni Węgrów 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie 
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 Wykonując Uchwałę Rady Powiatu Węgrowskiego NR XIII/103/2019 z dnia 19 września 2019 

r.  w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego", BPP 

zajmowało się także koordynacją przyjmowania wniosków i przygotowaniem uroczystości 

nadania tytułów, która miała miejsce podczas Dożynek powiatowo-gminnych w dniu 16 

września 2019r. Tytuły „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego” otrzymali: Ks. bp prof. dr hab. 

Tadeusz Pikus; Pani Maria Koc – Wicemarszałek Senatu RP; Pan Roman Postek – Dyrektor 

Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie; Pan Jerzy Mrozowski – Dyrektor Zakładu Produkcyjnego 

w Węgrowie Hochland Polska sp.  z o. o.; 

Biuro Promocji Powiatu prowadziło także serwis internetowy na stronie Powiatu Węgrowskiego, a także 

profil promocyjny na Facebooku, na którym zamieszczane są materiały promocyjne (zdjęcia, materiały 

wideo), aktualne relacje z wydarzeń, zapowiedzi uroczystości a także ogłoszenia dotyczące organizacji 

pracy Starostwa Powiatowego w Węgrowie.  

 

V. Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w 2019 roku 

Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego i jednostek 
organizacyjnych. Starostwo funkcjonuje na podstawie  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
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 2019 roku Regulamin Organizacyjny zmieniany był dwukrotnie,  
uchwałami Nr 51/15/2019 z dnia 11 marca 2019 roku i Nr 137/47/2019 z dnia 7 listopada 2019. 
Zmiany polegały w szczególności na  podziale Wydziału Rozwoju i Budownictwa na Wydziały: 
Architektury i Budownictwa oraz Inwestycji i Rozwoju - zmiana od 1 kwietnia 2019 roku. W listopadzie  
dokonano kolejnej reorganizacji polegającej na włączeniu do Wydziału Inwestycji i Rozwoju 
samodzielnego stanowiska pracy do spraw zamówień publicznych. 

   
 W skład struktury organizacyjnej Starostwa wg stanu na 31.12.2019 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 Inwestycji i Rozwoju; 
8) Wydział Architektury i Budownictwa ; 
9) Wydział Zarządzania Kryzysowego; 
10) Biuro Promocji Powiatu; 
11) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego; 

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie 
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12) Zespół Radców Prawnych; 
13) Powiatowy Rzecznik Konsumentów; 
14) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych. 

 
 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w Starostwie zatrudnionych było 80 pracowników  (79,50 etatu).  
 

Liczba zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.: 

Tabela 16 Liczba zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie 

 
 

Komórka organizacyjna 

Liczba zatrudnionych 
na dzień 31.12.2019r. 

 

 etaty w tym umowy na prace 
interwencyjne 

i bony zatrudnieniowe 

Kierownictwo (Starosta, Wicestarosta, 
Sekretarz, Skarbnik) 

4  

Wydział Administracyjno-Społeczny 12,75 1 
Wydział Finansowy 9,5  
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i 
Turystyki 

4  

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 5  
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami 

18 2 

Wydział Komunikacji i Transportu z 
Referatem Komunikacji w Łochowie 

10 1 

Wydział Zarządzania Kryzysowego  2  
Wydział Architektury i Budownictwa 4  
Wydział Inwestycji i Rozwoju 5 2 
Biuro Promocji Powiatu 4  
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 0,5  
Radca Prawny 0,75  
Razem 79,5 6 

 

Stanowiska: Powiatowego Rzecznika Konsumentów i Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji 

Niejawnych połączone są z innymi stanowiskami kierowniczymi. 

Ważnym elementem w funkcjonowaniu Starostwa jest sposób komunikowania się z mieszkańcami  

i przekazywanie bieżących informacji dotyczących rożnego rodzaju wydarzeń odbywających się  

w powiecie.  Aktualności  na stronie internetowej www.powiatwegrowski.pl zamieszcza Biuro Promocji 

Powiatu. Zamieszczanie informacji w BIP koordynuje Wydział Administracyjno-Społeczny. Na stronie  

Starostwa w pozycji: e-formularze, zamieszczony jest Katalog usług realizowanych przez Starostwo, ze 

szczegółowym opisem procedury i dokumentów wymaganych do załatwienia konkretnej sprawy. 

W czerwcu 2019 roku przeprowadzono reorganizację w zakresie obsługi interesantów w Wydziale 

Komunikacji i Transportu. Utworzono dodatkowe stanowisko pracy obsługujące osoby załatwiające 

sprawy z zakresu rejestracji pojazdów (około 80 spraw dziennie - pokój Nr 18). Sprawy dotyczące 

uprawnień do kierowania pojazdami załatwiane są w pokoju Nr 2 (niski parter). 

Dodatkowe pomieszczenie umożliwiło zmniejszenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy,  

co stanowiło jeden z głównych problemów zgłaszanych przez interesantów. 

Starostwo Powiatowe w Węgrowie realizuje zadania wynikające z przepisów prawa w oparciu corocznie  

zatwierdzane przez Starostę „Plany działalności”. 
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Szczegółową realizację zadań przez poszczególne Wydziały przedstawia „Sprawozdanie  

z działalności Starostwa Powiatowego w Węgrowie za 2019 rok”, zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa.  
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Załącznik 1  

Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2019 r. 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot Informacja o 

wykonaniu 

1. Uchwała NR V/28/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 

2019-2043 

zrealizowana 

2. Uchwała NR V/29/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w 

budżecie powiatu na 2019 r 

zrealizowana 

3 Uchwała NR V/30/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie 

zapewnienia wspólnej obsługi przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Węgrowie 

 

zrealizowana 

4. Uchwała NR V/31/2019 z dnia 24 stycznia 2019 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 V/32/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru 

Przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu 

 

zrealizowana 

6. Uchwała NR V/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie 

powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

zrealizowana 

7. Uchwała NR V/34/201 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

zrealizowana 

8. Uchwała NR V/35/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie 

powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 

zrealizowana 

9. Uchwała NR V/36/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie skargi 

dotyczącej kompetencji Zarządu Powiatu Węgrowskiego w zakresie 

dokonywania wydatków budżetowych 

zrealizowana 

10. Uchwała NR VI/37/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 

2019-2043 

zrealizowana 

11. Uchwała NR VI/38/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w 

budżecie powiatu na 2019 r. 

zrealizowana 

12. Uchwała NR VI/39/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Węgrowianka” 

zrealizowana 

13. Uchwała NR VI/40/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w 

składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów 
zrealizowana 

14. Uchwała NR VII/41/2019 z  dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 

2019-2043 

zrealizowana 
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15. Uchwała NR VII/42/2019 z  dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w 

budżecie powiatu na 2019 r. 

zrealizowana 

16. Uchwała NR VII/43/2019 z  dnia 21 marca 2019 r. w sprawie  

określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2019 

roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zrealizowana 

17. Uchwała NR VII/44/2019 z  dnia 21 marca 2019 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Sadowne, Gminie Stoczek i Gminie Grębków 

prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania 

dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych 

miejscowości  Sadowne, Stoczek oraz Grębków 

zrealizowana 

 

18. Uchwała NR VII/45/2019 z  dnia 21 marca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego 

przekazania zarządzania drogami w zakresie wykonania przez Gminę 

Grębków dokumentacji 

zrealizowana 

 

19. Uchwała NR VII/46/2019 z  dnia 21 marca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu 

trwałego zarządu 

Decyzja Zarządu 

Powiatu Węgrowskiego 

z dnia 28 marca 2019 

roku o udzieleniu 

bonifikaty od opłaty 

rocznej z tytułu 

trwałego zarządu 

zrealizowana 

20. Uchwała NR VII/47/2019 z  dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół                                                                      

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze 

Powiatu Węgrowskiego od dnia 1 września 2019 r. 

zrealizowana 

21. Uchwała NR VII/48/2019 z  dnia 21 marca 2019 r. w sprawie planów 

pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok 

zrealizowana 

22. Uchwała NR VIII/49/2019 z  dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie  

za rok 2018 i przeznaczenia zysku netto 

zrealizowana 

23. Uchwała NR VIII/50/2019 z  dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 

2019-2043 

zrealizowana 

24. Uchwała NR VIII/51/2019 z  dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian 

w budżecie powiatu na 2019 r. 

zrealizowana 

25. Uchwała NR VIII/52/2019 z  dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Węgrowskiego 

zrealizowana 

26. Uchwała NR VIII/53/2019 z  dnia 11 kwietnia 2019 r. 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 

zrealizowana 
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27. Uchwała NR VIII/54/2019 z  dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

 im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie 

zrealizowana 

28. Uchwała NR VIII/55/2019 z  dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Łochowie 

zrealizowana 

29. Uchwała NR VIII/56/2019 z  dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Sadownem 

zrealizowana 

30. Uchwała NR VIII/57/2019 z  dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Ostrówku 

zrealizowana 

31. Uchwała NR VIII/58/2019 z  dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie 

złożenia wniosku przez Powiat Węgrowski  

o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi 

powiatowej nr 4205W Sadowne-Morzyczyn wraz z rozbudową 

mostu na rowie Wielącz” w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych 

zrealizowana 

 

32. Uchwała NR VIII/59/2019 z  dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie 

złożenia wniosku przez Powiat Węgrowski  

o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków pomiędzy miejscowościami 

Podsusze i Pobratymy” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

zrealizowana 

 

33. Uchwała NR VIII/60/2019 z  dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego 

przekazania zarządzania drogami w zakresie wykonania przez Gminę 

Korytnica dokumentacji 

zrealizowana 

 

34. Uchwała NR VIII/61/2019 z  dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego 

przekazania zarządzania drogami w zakresie wykonania przez Miasto 

Węgrów dokumentacji technicznej i realizacji robót budowlanych w 

pasie drogi powiatowej 

zrealizowana 

 

35. Uchwała NR VIII/62/2019 z  dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany 

Uchwały NR VII/43/2019 z dnia 21 marca 2019 roku określającej 

zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych 

do realizacji w 2019 roku, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zrealizowana 

 

36. Uchwała NR VIII/63/2019 z  dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przystąpienia Powiatu Węgrowskiego  

do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich 

zrealizowana 

37. Uchwała NR IX/64/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchwały 

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Węgrowskiego 

zrealizowana 

38. Uchwała NR IX/65/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

wraz   ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2018 rok 

zrealizowana 
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39. Uchwała NR IX/66/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 r. udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za 2018 rok 

zrealizowana 

40. Uchwała NR IX/67/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 

2019-2043 

zrealizowana 

41. Uchwała NR IX/68/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian 

w budżecie powiatu na 2019 rok 

zrealizowana 

42. Uchwała NR IX/69/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian 

w Programie 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 

zrealizowana 

43. Uchwała NR IX/70/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian 

w uchwale nr VIII/54/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku ws. zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego  

w Węgrowie 

zrealizowana 

44. Uchwała NR IX/71/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian 

w uchwale nr VIII/55/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku ws. zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem 

zrealizowana 

45. Uchwała NR IX/72/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian 

w uchwale nr VIII/56/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku ws. zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie 

zrealizowana 

46. Uchwała NR IX/73/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian 

w uchwale nr VIII/57/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku ws. zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku 

zrealizowana 

47. Uchwała NR IX/74/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 

przyjęcia stanowiska   w zakresie  nowych zasad kwalifikacji obszarów 

z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami do płatności 

zrealizowana 

48. Uchwała NR IX/75/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 

zgłoszenia kandydatury do XX edycji konkursu Nagrody Marszalka 

Województwa Mazowieckiego 

zrealizowana 

49. Uchwała NR IX/76/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

Akt Notarialny Rep. A. 

7755/2019 z dnia 21 

listopada 2019 roku 

zrealizowana 

50. Uchwała NR IX/77/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na wynajem oraz na 

zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego i części 

nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Węgrowie 

 

51. Uchwała NR IX/78/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 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 



65 
 

Wojewody 

Mazowieckiego 

prowadzącego rejestr 

podmiotów leczniczych 

52. Uchwała NR IX/79/2019 z  dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 

przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie 

 zrealizowana 

53. Uchwała NR X/80/2019 z  dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 

2019-2043 

zrealizowana 

54. Uchwała NR X/81/2019 z  dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w 

budżecie powiatu na 2019 rok 

zrealizowana 

55. Uchwała NR X/82/2019 z  dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania 

zarządzania drogami w zakresie wykonania przez Gminę Miedzna 

dokumentacji 

zrealizowana 

 

56. Uchwała NR X/83/2019 z  dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości 

Akt Not. Rep. A. Nr 

6135/2019 z dnia 25 

września 2019 roku 

zrealizowana 

57. Uchwała NR X/84/2019 z  dnia 15 lipca 2019 r.  w sprawie 

zatwierdzenia projektu pn.: „SZKOŁY Z DUCHEM CZASU – wsparcie 

rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego” realizowanego w 

ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci młodzieży, Poddziałanie  10.1.1 

Edukacja ogólna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

zrealizowana 

58. Uchwała NR X/85/2019 z  dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia projektu pn.: „Klucze do przyszłości uczniów 

Sadzewiczowej” realizowanego w ramach osi priorytetowej X 

Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój 

dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 

zrealizowana 

59. Uchwała NR XI/86/2019 z  dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 

2019-2043 

zrealizowana 

60. Uchwała NR XI/87/2019 z  dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian 

w budżecie powiatu na 2019 rok 

zrealizowana 

61. Uchwała NR XI/88/2019 z  dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

zrealizowana 

62. Uchwała NR XI/89/2019 z  dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie złożenia 

wniosku przez Powiat Węgrowski  

o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

4223W Węgrów – Międzyleś wraz z przebudową 2 skrzyżowań z 

drogą powiatową nr 4232W Miedzna – Poszewka i drogą powiatową 

zrealizowana 
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nr 4231W Miedzna – Tchórzowa oraz drogą powiatową nr 4222W 

Wrotnów – Tchórzowa – Starawieś” w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych 

63. Uchwała NR XI/90/2019 z  dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie złożenia 

wniosku przez Powiat Węgrowski  

o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

4249W Wierzbno – Grębków – Kopcie w miejscowości Kopcie” w 

ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

zrealizowana 

 

64. Uchwała NR XI/91/2019 z  dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie złożenia 

wniosku przez Powiat Węgrowski  

o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa ulic Żeromskiego, 

Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie” w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych 

zrealizowana 

 

65. Uchwała NR XII/92/2019 z  dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 

2019-2043 

zrealizowana 

66. Uchwała NR XII/93/2019 z  dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian 

w budżecie powiatu na 2019 rok 

zrealizowana 

67. Uchwała NR XIII/94/2019 z  dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 

2019-2043 

zrealizowana 

68. Uchwała NR XII/95/2019 z  dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian 

w budżecie powiatu na 2019 rok 

zrealizowana 

69. Uchwała NR XIII/96/2019 z  dnia 19 września 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym 

Akt Not. Rep. A. Rep. 

A. 7386/2019 z dnia 7 

listopada 2019 roku 

zrealizowana 

 

70. Uchwała NR XIII/97/2019 z  dnia 19 września 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego 

przekazania zarządzania drogami w zakresie wykonania przez Gminę 

Grębków dokumentacji 

zrealizowana 

 

71. Uchwała NR XIII/98/2019 z  dnia 19 września 2019 r. w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu 

zrealizowana 

72. Uchwała NR XIII/99/2019 z  dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian 

w regulaminie określającym 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 

zrealizowana 

73. Uchwała NR XIII/100/2019 z  dnia 19 września 2019 r. w sprawie 

zmian w programie wyrównywania szans edukacyjnych oraz 

zrealizowana 
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wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących 

uczniami szkół prowadzonych przez Powiat Węgrowski 

74. Uchwała NR XIII/101/2019 z  dnia 19 września 2019 r. w sprawie 

stypendiów dla studentów uczelni medycznych o kierunku lekarskim 

Uchwała w trakcie 

realizacji, rozpoczęcie 

procedury związanej z 

przyznaniem 

stypendiów na rok 

akademicki 2020/2021 

zaplanowane jest na 

lipiec 2020 r. 

75. Uchwała NR XIII/102/2019 z  dnia 19 września 2019 r. w sprawie 

nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Węgrowie 

zrealizowana 

76. Uchwała NR XIII/103/2019 z  dnia 19 września 2019 r. w sprawie 

nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego” 

zrealizowana 

77. Uchwała NR XIV/104/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego 

na lata 2019-2043 

zrealizowana 

78. Uchwała NR XIV/105/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 

zrealizowana 

79. Uchwała NR XIV/106/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

Uchwała została 

zrealizowana. 

Uchwalony program 

realizowany przez 

podmioty i instytucje 

działające w obszarze 

bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. 

Corocznej oceny 

realizacji programu 

dokonuje Komisja 

Bezpieczeństwa i 

Porządku Publicznego. 

Ocenę za 2019r. 

przeprowadzono na 

posiedzeniu Komisji w 

dniu 04.03.2020r. 

80. Uchwała NR XIV/107/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia 

niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 

Uchwała została 

zrealizowana. Zgodnie 

z porozumieniem 

Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki przekazał 

całość środków 

finansowych przed 

rozpoczęciem 

kwalifikacji wojskowej a 

nie jak było do tej pory, 

pozostałe zaległe środki 

finansowe 

przekazywano po 
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zakończeniu kwalifikacji 

i jej rozliczeniu. 

81. Uchwała NR XIV/108/2019 z  dnia 24 października 2019 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 2020 rok” 

zrealizowana 

82. NR XIV/109/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu pn.: „Odnawialne 

źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie 

węgrowskim” współfinansowanego w ramach  działania 4.1 

Odnawialne źródła energii OZE z Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020 

zrealizowana 

 

83. NR XIV/110/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Sadowne zadania polegającego na budowie 

instalacji OZE na budynkach stanowiących własność/współwłasność 

Powiatu Węgrowskiego 

zrealizowana 

 

84. NR XIV/111/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Łochów zadania polegającego na budowie 

oświetlenia parkingu przy hali sportowej w Łochowie 

zrealizowana 

 

85. NR XIV/112/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu węgrowskiego 

i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2020 roku 

w trakcie realizacji 

86. NR XIV/113/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

węgrowskiego na 2020 rok 

w trakcie realizacji 

 

87. NR XIV/114/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr VII/43/2019 z dnia 21 marca 2019 roku określającej 

zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2019 

roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej Uchwałą Nr 

VIII/62/2019 z 11 kwietnia 2019 roku 

zrealizowana 

 

88. NR XIV/115/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia „Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów” 

zrealizowana 

89. NR XIV/116/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Starostę Węgrowskiego 

zrealizowana 

90. NR XIV/117/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Starostę Węgrowskiego 

zrealizowana 

91. NR XIV/118/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Węgrowskiego 

zrealizowana 

92. NR XIV/119/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na współpracę w realizacji projektu „Mapa onomastyczna 

Polski. Powiat Węgrowski” 

zrealizowana 
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93. NR XIV/120/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie w 

czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w 

Węgrowie 

zrealizowana 

94. NR XIV/121/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum 

Ogólnokształcącego w Węgrowie w czteroletnie II Liceum 

Ogólnokształcące w Węgrowie 

zrealizowana 

95. NR XIV/122/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie w 

czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w 

Łochowie 

zrealizowana 

96. NR XIV/123/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Sadownem w 

czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w 

Sadownem 

zrealizowana 

97. NR XIV/124/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Węgrowie w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Węgrowie 

zrealizowana 

98. NR XIV/125/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sadownem w czteroletnie 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sadownem 

zrealizowana 

99. NR XIV/126/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ostrówku w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ostrówku 

zrealizowana 

100. NR XIV/127/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Węgrowie 

w pięcioletnie Technikum w Węgrowie 

zrealizowana 

101. NR XIV/128/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Łochowie 

w pięcioletnie Technikum w Łochowie 

zrealizowana 

102 NR XIV/129/2019 z  dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Sadownem 

w pięcioletnie Technikum w Sadownem 

zrealizowana 

103. NR XV/130/2019 z  dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 

2019-2043 

zrealizowana 

104. NR XV/131/2019 z  dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian w 

budżecie powiatu na 2019 rok 

zrealizowana 
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105. NR XV/132/2019 z  dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji 

oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

zrealizowana 

106. NR XV/133/2019 z  dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr VII/43/2019 z dnia 21 marca 2019 roku określającej 

zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2019 

roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą Nr 

XIV/114/2019 z 24 października 2019 roku 

zrealizowana 

 

107. NR XVI/134/2019 z  dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 

IV/26/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Węgrowskiego na lata 2019-2043 

zrealizowana 

108. NR XVI/135/2019 z  dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w 

budżecie powiatu na 2019 rok 

zrealizowana 

109. NR XVI/136/2019 z  dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Sadowne w sprawie 

realizacji zadania pn. „Zakup pieca olejowego do budynku przy ul. 

Kościuszki 74 w Sadownem 

zrealizowano 

 

110. NR XVI/137/2019 z  dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania 

skargi według właściwości 

zrealizowana 

111. NR XVII/138/2019 z  dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 

2020-2036 

zrealizowana 

112. NR XVII/139/2019 z  dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Węgrowskiego na 2020 rok 

zrealizowana 

113. NR XVII/140/2019 z  dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 

2019-2036 

zrealizowana 

114. NR XVII/141/2019 z  dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w 

budżecie na rok 2019 

zrealizowana 

115. NR XVII/142/2019 z  dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 

2020-2036 

zrealizowana 

116. NR XVII/143/2019 z  dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w 

budżecie na rok 2020 

zrealizowana 

117. NR XVII/144/2019 z  dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji 

oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

zrealizowana 

118. NR XVII/145/2019 z  dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, 

których zarządcą jest zarząd powiatu 

Zmieniona Uchwałą nr 

XIX/160/2020 Rady 

Powiatu Węgrowskiego 

z dnia 28 kwietnia 

2020r. 
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119. NR XVII/146/2019 z  dnia 30 grudnia 2019 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 

120. NR XVII/147/2019 z  dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Węgrowskiego na lata 

2020-2024 z perspektywą do 2028” 

W trakcie realizacji 

121. NR XVII/148/2019 z  dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia   

planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2020 

zrealizowana 

122. NR XVII/149/2019 z  dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 

2020 

zrealizowana 

123. NR XVII/150/2019 z  dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Starostę Węgrowskiego 

zrealizowana 

124. NR XVII/151/2019 z  dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Węgrowie 

zrealizowana 
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