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Szanowni Państwo, 

W imieniu Zarządu Powiatu w Płocku przedstawiam Raport o stanie powiatu płockiego, 

zawierający podsumowanie aktualnej sytuacji naszego powiatu, obszary jego funkcjonowania, 

a także zadania zrealizowane w 2019 roku.  

Raport o stanie powiatu płockiego jest źródłem danych o jego położeniu, strukturze, 

zrealizowanych zadaniach oraz głównych kierunkach rozwoju.  

W trakcie przygotowania dokumentu dostrzegliśmy duży potencjał realizacji przyjętych 

założeń opracowywania tego raportu. Utrzymanie przyjętych założeń w przyszłości pozwoli 

przekazać zainteresowanym bogaty i rzetelny materiał do szczegółowych analiz i opracowań 

tematycznych zarówno w poszczególnych dziedzinach, jak i w kontekście całego powiatu. 

Przygotowany dokument został podzielony na pięć części. W pierwszej przedstawiono 

ogólną charakterystykę powiatu, sytuację demograficzną, zadania powiatu oraz władze 

powiatu. W drugiej części omówiono osiem Kierunków Działania Zarządu Powiatu Płockiego 

na 2019 rok. Natomiast trzecia część raportu poświęcona została opisaniu realizacji strategii, 

polityk oraz Programów Powiatu Płockiego. W kolejnej części raportu przedstawiono 

informację z realizacji uchwał Rady Powiatu. Ostania część raportu zawiera analizę 

działalności w obszarach zadań publicznych realizowanych przez Powiat Płocki w 2019 roku.  

Mam nadzieję, że przygotowany raport będzie dla mieszkańców źródłem wiedzy 

w zakresie aktywności samorządu powiatu płockiego w 2019 r. oraz punktem wyjścia do 

dyskusji o kierunkach rozwoju Powiatu Płockiego w przyszłości. 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Płocku 

 

       Mariusz Bieniek  

       Starosta Płocki 
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1. WPROWADZENIE 

Obowiązek opracowania Raportu o stanie powiatu wynika z zapisów art. 30a ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 

1571 i 1815).  Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Płocku w roku 

2019, w szczególności zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów 

i strategii oraz uchwał rady powiatu.  

Dokument stanowi swoistą odpowiedź na działania zwiększające udział obywateli 

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych. Jest punktem 

wyjścia do debaty, w której udział wziąć mogą zarówno radni powiatu jak i mieszkańcy 

powiatu płockiego na zasadach określonych w art. 30a ust. 7 i 8 ustawy o samorządzie 

powiatowym. Ponadto niniejszy dokument będzie podstawą do udzielenia wotum zaufania dla 

Zarządu Powiatu w Płocku za 2019 rok. 
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU 

PŁOCKIEGO 

2.1. Położenie, podział administracyjny 

Powiat płocki utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej kraju. 

Położony jest w północnej-zachodnio części Mazowsza w bezpośrednim sąsiedztwie miasta 

Płocka (miasta na prawach powiatu). Powiat płocki jest jednym z 37 powiatów ziemskich 

województwa mazowieckiego i obejmuje piętnaście gmin, w tym trzy gminy miejsko-wiejskie: 

Drobin, Wyszogród, Gąbin oraz dwanaście gmin wiejskich: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, 

Bulkowo, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, 

Staroźreby. Powiat sąsiaduje z powiatami ziemskimi: sierpeckim, płońskim, sochaczewskim, 

gostynińskim, włocławskim, lipnowskim. Powiat płocki zajmuje powierzchnię 1 796 km2 i jest 

drugim co do wielkości powiatem w województwie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek nr 1. Mapa Powiatu Płockiego 
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Tabela nr 1. Podstawowe dane dla powiatu płockiego wg stanu na grudzień 2019 r.  

Powierzchnia 1.796 km2 

Liczba mieszkańców 109.539 

Stopa bezrobocia 10,2 %  

Liczba podmiotów 

gospodarczych  

5.099  

Dochody Powiatu 127.562.949,57 zł  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Płocku 

oraz danych z urzędów gmin z terenu powiatu płockiego. 

 

Obszar powiatu płockiego zamieszkuje ponad 109.500 osób. Prognozowana liczba 

mieszkańców powiatu płockiego w 2050 roku wynosi 111.105, z czego 55.618 to kobiety, 

a 55.487 mężczyźni.  

Wykres nr 1. Liczba ludności w powiecie płockim w latach 2017-2019. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz urzędów gmin z terenu 

powiatu płockiego. 
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Wykres nr 2. Liczba ludności w powiecie płockim w roku 2019 (stan na 31 grudnia 2019 r.) z podziałem na 

gminy.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z urzędów gmin z terenu powiatu płockiego. 

W latach 2017-2019 powiat płocki notował spadek bezrobocia. Z wartości 12,8% 

w 2017 r. stopa bezrobocia spadła w 2019 r. do 10,2% (stan na 31 grudnia 2019 r.). 

 

2.2. Finanse powiatu  

Budżet Powiatu Płockiego na 2019 rok został uchwalony podczas sesji Rady Powiatu w Płocku 

w dniu 19 grudnia 2018 roku (uchwała nr 18/III/2018) posiadając pozytywną opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku. 

Podczas jego realizacji w trakcie roku budżetowego zaszły ogromne zmiany zarówno 

w planie dochodów jak i wydatków. Wpływ na zmiany miały pozyskane dochody z budżetów: 

Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego, Unii Europejskiej, 

a także dochody własne wynikające z przeprowadzonych analiz. 

DOCHODY POWIATU 

Na początku 2019 roku plan dochodów kształtował się na poziomie 110.768.566,66 zł. 

Na kwotę tą składały się dochody majątkowe w kwocie 3.457.699,62 zł oraz dochody bieżące 

w kwocie 107.310.867,04 zł. W trakcie roku budżetowego dochody zostały zwiększone o kwotę 
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9.525.105,43 zł co dało wartość końcową w wysokości 120.293.672,09 zł w tym: dochody 

majątkowe w kwocie 6.189.015,29 zł natomiast dochody bieżące w kwocie 114.104.656,80 zł. 

Plan dochodów po zmianach został zrealizowany w wysokości 127.562.949,57 zł co 

stanowiło 106,04 % planu. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 

10.212.264,60 zł tj. 165,01 % planu natomiast dochody bieżące w kwocie 117.350.684,97 zł 

tj. 102,84 % planu. 

Wykres nr 3. Wykonanie dochodów według źródeł w 2019 roku. 

 

Źródło: Dane z Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Płocku.  

WYDATKI POWIATU 

Plan wydatków na początek 2019 roku wyniósł 108.768.566,66 zł, z kwoty tej wydatki 

majątkowe stanowiły 9.285.542,73 zł, natomiast wydatki bieżące stanowiły 99.483.023,93 zł. 

Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wynosił 122.968.608,63 zł. Był więc 

większy od uchwalonego o 14.200.041,97 zł tj. o 13,06 %, w ramach powyższej kwoty 

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 6.198.641,35 zł, natomiast wydatki bieżące o kwotę 
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8.001.400,62 zł. Plan wydatków po zmianach został zrealizowany w kwocie 122.389.174,60 zł 

co stanowi 99,53 % planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 15.416.029,83 

zł tj. 99,56 % natomiast wydatki bieżące w kwocie 106.973.144,77 zł tj. w 99,52 %. 

Wykres nr 4. Struktura zrealizowanych wydatków w 2019 roku. 

 

Źródło: Dane z Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Płocku.  

PRZYCHODY I ROZCHODY 

W trakcie realizacji budżetu Powiatu Płockiego zostały zwiększone również przychody 

budżetu w łącznej kwocie 4.674.936,54 zł w tym: z tytułu emisji papierów wartościowych 

w kwocie 3.000.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 

6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1.674.9363,54 zł. 

Przychody te zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu. 
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WSKAŹNIK NADWYŻKI OPERACYJNEJ 

Czyli różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, której wynik 

przedstawiony został poniżej: 

DOCHODY BIEŻĄCE 117.350.684,97 

WYDATKI BIEŻĄCE 106.973.144,77 

NADWYŻKA OPERACYJNA ROKU BIEŻĄCEGO 10.377.540,20 

 

Nadwyżka operacyjna jest wskaźnikiem, który obrazuje sytuację finansową jednostek 

samorządowych, ich zdolność do spłaty zobowiązań oraz możliwości samodzielnego 

finansowania inwestycji. Jest kategorią, która określa, jaka część dochodów bieżących 

pozostaje do dyspozycji organów tych jednostek, po sfinansowaniu obligatoryjnych wydatków 

bieżących łącznie z kosztami obsługi długu. Środki te, poza pierwszym przeznaczeniem, jakim 

są wydatki inwestycyjne, mogą zostać wykorzystane do spłaty zaciągniętych w latach 

wcześniejszych zobowiązań. Występowanie nadwyżki operacyjnej świadczy, że jednostki 

samorządu terytorialnego są w stanie pokryć swoje wydatki bieżące dochodami bieżącymi oraz 

posiadają nadwyżkę wolnych środków, którą mogą przeznaczyć na cele inwestycyjne. Wzrost 

nadwyżki jest możliwy z jednej strony poprzez wzrost dochodów bieżących, natomiast 

z drugiej strony poprzez racjonalną gospodarkę w zakresie wydatków bieżących, 

Wysoki poziom nadwyżki operacyjnej w Powiecie Płockim za 2019 rok pokazuje, że powiat 

ma dobrą kondycję finansową oraz posiada zdolność do spłaty wyemitowanych obligacji oraz 

możliwość samodzielnego finansowania inwestycji.  

 

WSKAŹNIK REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO DOCHODÓW OGÓŁEM 

Wskaźnik ten pokazuje jaką część dochodów jednostka samorządu terytorialnego 

przeznaczyła na finansowanie inwestycji. W przypadku Powiatu Płockiego wskaźnik ten jest 

wysoki. 

WYDATKI MAJĄTKOWE 15.416.029,83 

DOCHODY OGÓŁEM 127.562.949,57 

WSKAŹNIK REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

DO DOCHODÓW OGÓŁEM 

19,66 % 
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Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Powiatu Płockiego zostaną 

zaprezentowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok, który zostanie 

przedstawiony podczas sesji absolutoryjnej Rady Powiatu. 

2.3. Zadania powiatu  

 Powiat realizuje zadania na wielu płaszczyznach, o charakterze ponadgminnym. 

Natomiast konkretne kompetencje wynikają z ustaw szczególnych. Zgodnie z zapisami art. 

4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 

1571 i 1815) zadania powiatu obejmują pięć zasadniczych grup tematycznych, takich jak: 

˗ infrastruktura społeczna – edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, opieka 

społeczna, pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka; 

˗ infrastruktura techniczna – transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie 

powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

˗ porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – obronność, ochrona 

przeciwpożarowa, ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 

˗ ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne – gospodarka wodna, 

rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany; 

˗ działalność organizatorska – przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja 

lokalnego rynku pracy, ochrona praw konsumenta, wspieranie osób 

niepełnosprawnych, polityka prorodzinna, ochrona dóbr kultury, promocja powiatu, 

współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Powyższe zadania Zarząd Powiatu realizuje przy pomocy Starostwa Powiatowego 

w Płocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy. 

W powiecie płockim oprócz Starostwa Powiatowego w Płocku w roku 2019 funkcjonowały 

następujące jednostki organizacyjne powiatu: 

1) Dom Pomocy Społecznej im. bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie; 

2) Dom Pomocy Społecznej w Goślicach; 

3) Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie; 

4) Dom Pomocy Społecznej ,,Nad Jarem” w Nowym Miszewie; 
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5) Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie; 

6) Dom Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie; 

7) Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie; 

8) Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku; 

9) Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie; 

10) Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach; 

11) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie; 

12) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyszogrodzie; 

13) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku; 

14) Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie; 

15) Powiatowy Urząd Pracy w Płocku; 

16) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku; 

17) Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku; 

18) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego. 

Zarząd Powiatu w Płocku VI kadencji w 2019 roku odbył łącznie 70 posiedzeń, z tego: 

˗ w styczniu 5 posiedzeń, 

˗ w lutym 5 posiedzeń, 

˗ w marcu 6 posiedzeń, 

˗ w kwietniu 5 posiedzeń, 

˗ w maju 4 posiedzenia, 

˗ w czerwcu 4 posiedzenia, 

˗ w lipcu 4 posiedzenia, 

˗ w sierpniu 8 posiedzeń, 

˗ we wrześniu 5 posiedzeń, 

˗ w październiku 9 posiedzeń, 

˗ w listopadzie 6 posiedzeń, 

˗ w grudniu 9 posiedzeń. 
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Wykres nr 5. Liczba uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w Płocku w latach 2017-2019. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego 

w Płocku. 

Tabela nr 2. Zadania powiatu wynikające z Ustawy o samorządzie powiatowym i podmioty odpowiedzialne 

za ich realizację w 2019 r.  

Lp. Zadanie Podmiot odpowiedzialny za realizację 

1.  Edukacja publiczna Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych- 

Starostwo Powiatowe w Płocku (SP) oraz                     

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie                                                                      

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku Zespół 

Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie                             

Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach                   

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

w Płocku 

2.  Promocja i ochrona zdrowia 

 

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 

Starostwo Powiatowe w Płocku (SP)                                

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku 

3.  Pomoc społeczna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku                   

Dom Pomocy Społecznej im. bł. Abp. A. J. 

Nowowiejskiego w Brwilnie                                                 

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach 

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie 
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Dom Pomocy Społecznej ,,Nad Jarem” w Nowym 

Miszewie                                                                                          

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie 

Dom Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia 

w Wyszogrodzie 

4.  Wspieranie rodziny i systemy pieczy 

zastępczej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 typu 

Rodzinnego w Nowym Bronowie                             

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyszogrodzie 

5.  Polityka prorodzinna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku 

6.  Wspieranie osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku 

Dom Pomocy Społecznej im. bł. Abp. A. J. 

Nowowiejskiego w Brwilnie 

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach 

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie 

Dom Pomocy Społecznej ,,Nad Jarem” w Nowym 

Miszewie 

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie 

Dom Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia 

w Wyszogrodzie 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie 

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku 

7.  Transport zbiorowy i drogi publiczne 

 

Wydział Komunikacji (SP) 

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku 

8.  Kultura i sport Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych (SP)  

9.  Geodezja, kartografia i kataster Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (SP) 

10.  Gospodarka nieruchomościami Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (SP) 

11.  Administracja architektoniczno-budowlana Wydział Architektury i Budownictwa (SP) 

12.  Gospodarka wodna Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(SP) 

13.  Ochrona środowiska i przyrody Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(SP) 

14.  Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(SP) 
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15.  Porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli 

Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 

(SP) 

16.  Ochrona przeciwpowodziowa, w tym 

wyposażenie i utrzymanie powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, 

przeciwpożarowej i zapobieganie innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i 

zdrowia ludzi oraz środowiska 

Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 

(SP) 

17.  Przeciwdziałanie bezrobociu oraz 

aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku 

18.  Ochrona praw konsumenta Powiatowy Rzecznik Konsumentów (SP) 

19.  Utrzymanie powiatowych obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych  

Zarząd Dróg Powiatowych                                                    

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (SP)                                                                                                    

Wszystkie jednostki organizacyjne powiatu płockiego 

20.  Obronność Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 

(SP) 

21.  Promocja powiatu Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji (SP) 

22.  Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi 

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych (SP) 

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji (SP) 

Wydział Organizacji i Nadzoru (SP) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym. 

Do zakresu działania powiatu należy także wykonywanie zadań przez działające 

w ramach powiatowej administracji zespolonej, służby i straże. Zasady współdziałania 

samorządu powiatowego z organami szczebla wojewódzkiego i centralnego w zakresie 

działania tych służb określone są w stosownych ustawach.  

Wśród zadań realizowanych przez samorząd powiatowy można wyróżnić trzy zasadnicze ich 

rodzaje, a mianowicie: 

˗ lokalne, które mieszczą się w kompetencjach powiatu i które muszą być realizowane 

poprzez jego struktury organizacyjne, 

˗ ponadgminne, wychodzące poza ustawowe kompetencje powiatu, możliwe do 

zrealizowania przy współudziale samorządów gmin wchodzących w skład powiatu, 

˗ ponadpowiatowe, które wymagają zaangażowania władz regionalnych, tworzenia 

lobbingu na rzecz zmian gospodarczych, ustawowych czy polityki krajowej. 

http://www.infor.pl/prawo/bezrobotny/
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Najważniejsze zadania „lokalne” to między innymi: organizowanie i zapewnianie usług 

w domach pomocy społecznej, prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

organizowanie i prowadzenie szkół ponadpodstawowych, szkoły specjalnej jak również 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płocku.  

Starostom jako organom działającym w imieniu administracji rządowej powierzono 

rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących budownictwa, 

transportu (ewidencja pojazdów i wydawanie praw jazdy), gospodarki nieruchomościami 

skarbu państwa, rolnictwa i leśnictwa. 

Ponadto Powiat wykonuje zadania przewidziane innymi przepisami prawa, jak np. 

przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, zapobieganie kryzysom wynikającym 

z zagrożeń pożarowych, powodziowych i zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 

 Od 2016 roku Powiat odpowiada również za organizację i prowadzenie na terenie powiatu 

nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP) od roku 2019 

również nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach Nieodpłatnego Poradnictwa 

Obywatelskiego (NPO), a od 2020 roku nieopłatnej mediacji 

2.4. Władze powiatu 

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym organami powiatu są: rada 

powiatu oraz zarząd powiatu. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. 

Natomiast organem wykonawczym powiatu jest zarząd powiatu, w którego skład wchodzą: 

starosta, jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Po wyborach 

samorządowych, które zarządzone zostały na dzień 21 października 2018 roku kadencja rad 

powiatu po raz pierwszy w historii będzie trwała 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

Rada Powiatu VI kadencji 2018-2023 

1. Bogdan Banaszczak                                              13. Ewa Kowalak 

2. Mariusz Bieniek      14. Marlena Mazurska  

3. Paweł Mariusz Bogiel              15. Marcin Hubert Piotrowski 

4. Lech Dąbrowski      16. Małgorzata Purcelewska 
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5. Anna Dębska-Gutkowicz    17. Adam Sierocki 

6. Apolinary Gruszczyński     18. Piotr Adam Skorupski 

7. Maciej Jan Jabłoński     19. Krzysztof Tomasz Szumski 

8. Elżbieta Anna Jachimiak     20. Paweł Tokarski 

9. Paweł Jakubowski     21. Krzysztof Maciej Wielec 

10. Stefan Jakubowski     22. Magdalena Woja 

11. Magdalena Kołodziejska     23. Waldemar Zawadzki 

12. Piotr Jerzy Kostrzewa 

Prezydium Rady Powiatu w Płocku 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Lech Dąbrowski 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

Adam Sierocki 

 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

 Magdalena Woja 

 

Komisje  

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący Komisji: 

Stefan Jakubowski 

Członkowie Komisji: 

Krzysztof Maciej Wielec 

Maciej Jan Jabłoński 

Marlena Mazurska 

Elżbieta Anna Jachimiak 

 

Komisja Budżetu i Finansów 

Przewodniczący Komisji: 

Krzysztof Maciej Wielec 

http://bip.powiat-plock.pl/osoby/21479/stefan_jakubowski
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16629/krzysztof_maciej_wielec
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Członkowie Komisji: 

Mariusz Bieniek 

Lech Dąbrowski 

Apolinary Gruszczyński 

Paweł Jakubowski 

Piotr Jerzy Kostrzewa 

Małgorzata Purcelewska 

Krzysztof Tomasz Szumski 

Magdalena Woja 

 

Komisja do Spraw Społecznych  

Przewodniczący Komisji: 

Ewa Kowalak 

Członkowie Komisji: 

Elżbieta Anna Jachimiak 

Małgorzata Purcelewska 

Piotr Adam Skorupski 

Paweł Tokarski 

Magdalena Woja 

 

Komisja Rozwoju i Gospodarki Zasobami Powiatu  

Przewodniczący Komisji: 

Apolinary Gruszczyński 

Członkowie Komisji: 

Bogdan Banaszczak 

Paweł Mariusz Bogiel 

Anna Dębska-Gutkowicz 

Maciej Jan Jabłoński 

Piotr Jerzy Kostrzewa 

Marcin Hubert Piotrowski 

Adam Sierocki 

http://bip.powiat-plock.pl/osoby/21488/mariusz_bieniek
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16616/lech_dabrowski
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16619/apolinary_gruszczynski
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16620/pawel_jakubowski
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/26733/piotr_jerzy_kostrzewa
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16724/malgorzata_purcelewska
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/26734/krzysztof_tomasz_szumski
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/21849/magdalena_woja
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/21481/ewa_kowalak
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16742/elzbieta_anna_jachimiak
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16724/malgorzata_purcelewska
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/26736/piotr_adam__skorupski
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/21483/pawel_tokarski
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/21849/magdalena_woja
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16619/apolinary_gruszczynski
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/21850/bogdan_banaszczak
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/21477/pawel_mariusz_bogiel
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/26737/anna_debskagutkowicz
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16720/maciej_jan_jablonski
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/26733/piotr_jerzy_kostrzewa
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16626/marcin_hubert_piotrowski
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16611/adam_sierocki
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Krzysztof Tomasz Szumski 

Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

Przewodniczący Komisji: 

Paweł Tokarski 

Członkowie Komisji: 

Anna Dębska-Gutkowicz 

Paweł Jakubowski 

Stefan Jakubowski 

Ewa Kowalak 

Marlena Mazurska 

Waldemar Zawadzki 

 

Komisja Statutowa i Organizacji Pracy Rady  

Przewodniczący Komisji: 

Marcin Hubert Piotrowski 

Członkowie Komisji: 

Bogdan Banaszczak 

Paweł Mariusz Bogiel 

Magdalena Kołodziejska 

Piotr Adam Skorupski 

Mariusz Bieniek 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  

Przewodniczący Komisji: 

Elżbieta Anna Jachimiak 

Członkowie Komisji: 

Magdalena Kołodziejska 

Ewa Kowalak 

Marlena Mazurska 

http://bip.powiat-plock.pl/osoby/26734/krzysztof_tomasz_szumski
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/21483/pawel_tokarski
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/26737/anna_debskagutkowicz
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16620/pawel_jakubowski
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/21479/stefan_jakubowski
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/21481/ewa_kowalak
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/26738/marlena_mazurska
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16631/waldemar_zawadzki
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16626/marcin_hubert_piotrowski
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/21850/bogdan_banaszczak
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/21477/pawel_mariusz_bogiel
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/26735/magdalena_kolodziejska
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/26736/piotr_adam__skorupski
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/21488/mariusz_bieniek
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16742/elzbieta_anna_jachimiak
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/26735/magdalena_kolodziejska
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/21481/ewa_kowalak
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/26738/marlena_mazurska
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Krzysztof Maciej Wielec 

 

Komisja Ochrony Środowiska  

Przewodniczący Komisji: 

Waldemar Zawadzki 

Członkowie Komisji: 

Adam Sierocki 

Stefan Jakubowski 

Anna Dębska-Gutkowicz 

 

 

Zarząd Powiatu w Płocku 

Przewodniczący Zarządu – Starosta Płocki: 

Mariusz Bieniek 

Wicestarosta: 

Iwona Sierocka 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

Bogdan Banaszczak 

Paweł Mariusz Bogiel 

Paweł Jakubowski 

 

 

 

 

 

 

 

http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16629/krzysztof_maciej_wielec
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16631/waldemar_zawadzki
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/16611/adam_sierocki
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/21479/stefan_jakubowski
http://bip.powiat-plock.pl/osoby/26737/anna_debskagutkowicz
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3. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH 

W „KIERUNKACH DZIAŁANIA ZARZĄDU POWIATU 

W PŁOCKU NA 2019 ROK” 

Rada Powiatu w Płocku uchwałą nr 20/IV/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku uchwaliła 

„Kierunki Działania Zarządu Powiatu w Płocku na 2019 rok”. Wynikają one ze „Strategii 

Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2016-2020”, „Programu współpracy Powiatu Płockiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 rok”, „Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego” w zakresie 

określonym w Budżecie Powiatu Płockiego oraz innych programów realizowanych przez 

Powiat Płocki. 

Kierunki sformułowano w następujący sposób: 

1. Zwiększenie szans na powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych w powiecie płockim 

poprzez dostosowaną do potrzeb rynku pracy aktywizację zawodową oraz optymalizacja 

działań Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz samozatrudnienia. 

2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, budowa chodników i ścieżek 

rowerowych, przebudowa i remonty dróg. 

3. Działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz 

usprawnienia transportu drogowego. 

4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych szansą na intensyfikację działań mających na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz pomoc dziecku i rodzinie. 

5. Realizacja polityki ochrony środowiska w powiecie płockim ze szczególnym 

uwzględnieniem dbałości o jakość powietrza oraz niskoemisyjność. 

6. Dalszy rozwój baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jako 

działanie wspierające proces rozwoju gospodarczego w powiecie. 

7. Wzmacnianie potencjału rozwoju powiatu płockiego w zakresie rolnictwa, inwestycji, 

przedsiębiorczości lokalnej i promocji. 

8. Promocja szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu płockiego. 
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W 2019 r. poszczególne kierunki „Działań” zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu 

w następujący sposób: 

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

nakłada na samorządy powiatowe m. in. obowiązek inicjowania i finansowania usług 

i instrumentów rynku pracy, dlatego konieczne było skonstruowanie sprawnego 

i przemyślanego systemu aktywizacji zawodowej w powiecie. W związku z powyższym 

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku opracował „Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2015-2019”, który został przyjęty uchwałą nr 

51/V/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 kwietnia 2015 r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zwiększenie szans na powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych w powiecie 

płockim poprzez dostosowaną do potrzeb rynku pracy aktywizację zawodową 

oraz optymalizacja działań Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz 

samozatrudnienia 
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POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA  

ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania podejmowane w ramach w/w Programu determinowane są wysokością 

środków Funduszu Pracy przydzielonych wg algorytmu oraz różnego rodzaju konkursów 

i rezerw dających możliwość pozyskania dodatkowych środków na realizację aktywnych form 

przeciwdziałania bezrobociu, a także od wysokości pozyskanych środków z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku w 2019 roku dysponował kwotą 9.248.400,00 zł na 

subsydiowane programy rynku pracy, w tym: 

− 2.737.811,00 zł w ramach Algorytmu (Fundusz Pracy); 

− 5.667.789,00 zł na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w tym w ramach priorytetów inwestycyjnych: 

CELE PROGRAMU 

 

Poprawa zdolności adaptacyjnych osób 

bezrobotnych do zmian zachodzących 

na rynku pracy oraz przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu dzięki 

zastosowaniu aktywnych programów 

rynku pracy 

 

Poprawa zdolności adaptacyjnych 

pracowników i przedsiębiorstw do 

zmian zachodzących w gospodarce, 

poprzez realizację działań na rzecz 

kształcenia ustawicznego, 

finansowanych z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego 

Promowanie i 

wspieranie 

samozatrudnienia 

 

Pomoc osobom bezrobotnym 

w uzyskaniu odpowiedniego 

zatrudnienia poprzez 

skuteczne pośrednictwo pracy 

i poradnictwo zawodowe 

Dostosowanie kwalifikacji 

osób bezrobotnych do 

potrzeb rynku pracy 
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• 8.i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, 

w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne 

inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników – w ramach 

regionalnego programu operacyjnego 2014-2020 – 2.453.139,00 zł; 

• 8.ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie 

pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez 

wdrażanie gwarancji dla młodzieży – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 – 3.214.650,00 zł; 

− 450.000,00 zł na Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego 

bezrobocia – Rezerwa Ministra; 

− 360.000,00 zł na realizację Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych 

zamieszkujących na wsi – Rezerwa Ministra; 

− 32.800,00 zł na realizację Programu staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa – Rezerwa Ministra. 

Ponadto w ramach przyznanych środków PFRON na 2019 rok Powiatowy Urząd Pracy 

w Płocku dysponował ostatecznie ogólną kwotą 174.500,00 zł na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W ramach tej kwoty sfinansowano zwrot 

pracodawcy kosztów wyposażenia utworzonego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. 

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia – 

Rezerwa Ministra 

Środki na realizację programu pozyskano z Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra 

w kwocie: 450.000,00 zł. W ramach tego programu zrealizowano następujące formy 

aktywizacji: roboty publiczne – dla 35 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej – dla 8 osób oraz bony na zasiedlenie – dla 8 osób. 
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Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi – Rezerwa 

Ministra 

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku decyzją z dnia 27.05.2019 r. otrzymał dodatkowe środki 

Funduszu Pracy w kwocie 360.000,00 zł. na realizację programu aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi – Rezerwa Ministra. W ramach tego programu 

zorganizowano 56 miejsc pracy w ramach robót publicznych. 

Program, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy - Program 

staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Rezerwa 

Ministra 

Środki na realizację programu pozyskano z Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra 

w kwocie 32.800,00 zł. W ramach programu zrealizowano staże dla 3 osób. 

Ponadto w 2019 roku skierowano do poszczególnych programów rynku pracy:  

− 76 osób – prace interwencyjne, 

− 138 osób – roboty publiczne, 

− 88 osób – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

− 19 osób (w tym 8 w ramach środków PFRON) – utworzenie lub doposażenie stanowiska 

pracy, 

− 17 osób – refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia, 

− 22 osoby – bon na zasiedlenie, 

− 91 osób – prace społecznie użyteczne, 

− 487 osób – staże,  

− 133 osoby, w tym 40 w ramach bonu szkoleniowego – szkolenia. 

Pozostałe programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku oraz ich efekty 

opisane zostały w punkcie Raportu dotyczącym sprawozdania z realizacji polityk, strategii, 

programów.  

 

 



 

Strona 25 z 197 

 

 

 

 

 

W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez budowę 

chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę i remonty dróg w oparciu o środki finansowe 

własne, a także środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych w 2019 roku zostały wykonane 

następujące zadania: 

Zadania współfinansowane z innych źródeł: 

Bulkowo/Mała Wieś  

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. 

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Wparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-

gospodarczego regionu 

Zadanie realizowane w II etapach: 

− 2018 rok zapłacono kwotę: 2.100.000,00 zł (połowa dofinansowania) wykonano odcinek 

drogi: 2,270 km; 

− 2019 rok zapłacono pozostałą kwotę: 6.773.484,39 zł wykonano odcinek drogi: 7,326 km. 

Długość drogi:      9,596 km w tym: 

Na terenie Gminy Bulkowo    3,831 km 

Na terenie Gminy Mała Wieś    5,765 km 

Wartość zadania:       8.873.484,39 zł  

kwota dotacji:       4.200.000,00 zł 

środki Powiatu:        4.673.484,39 zł 

Bulkowo 

2. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – 

Bodzanów na odcinku Worowice - gr. powiatu 

2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, budowa chodników 

i ścieżek rowerowych, przebudowa i remonty dróg 
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Zadanie dofinansowanie w ramach programu rządowego Funduszu Dróg Samorządowych  

Długość drogi:                 2,516 km 

Wartość zadania:      3.610.625,39 zł 

+ roboty dodatkowe płatne z budżetu Powiatu:     309.579,02 zł  

co łącznie stanowi kwotę:    3.920.204,41 zł 

środki pozyskane z budżetu Państwa:    1.805.312,00 zł 

środki Powiatu:       2.114.892,41 zł 

Radzanowo 

3. Modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – 

Staroźreby na odcinku od km 3+150 do km 5+170 o długości 2,020 km 

Zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 

rolnych z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Długość drogi:                 2,020 km 

Wartość zadania:         292.045,05 zł 

kwota dotacji:         146.022,52 zł  

środki Powiatu:          146.022,53 zł 

Bielsk / Drobin 

4. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk 

Długość drogi:                 7,564 km 

Liczba zmodernizowanych mostów:                    2 szt. 

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Osi Priorytetowej RPO WM „VII Rozwój regionalnego systemu transportowego”, 

Działania 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego::  8.058.267,49 zł 

Wartość zadania:      5.997.987,82 zł 
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Dofinansowanie nie więcej niż 95 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

Projektu w tym: 

1) Środki EFRR Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną w formie 

płatności z rachunku Ministra Finansów w kwocie stanowiącej nie więcej niż 80% 

kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, 

2) środki budżetu państwa w kwocie stanowiącej nie więcej niż 15% kwoty całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych Projektu, 

Termin realizacji: 

− I etap do dnia 15 grudnia 2019 roku: zapłacono kwotę: 500.000,00 zł. 

− II etap do dnia 30 września 2020 roku obejmujący pozostałe roboty będące 

przedmiotem umowy. 

Gąbin 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin - Nowy Kamień - Janówek od km 1+000 

do km 4+360 o długości 3.360km 

Zadanie dofinansowanie w ramach funduszu dróg samorządowych  

Długość drogi:                 3,360 km 

Wartość zadania:       3.996.278,91 zł  

w tym umowa z Wykonawcą na obsługę laboratoryjną:      14.258,16 zł 

środki pozyskane z budżetu Państwa:     3.197.023,00 zł 

środki Powiatu:           799.255,91 zł  

Termin realizacji: 

I etap do dnia 13 grudnia 2019 roku: zapłacono kwotę 600 000,00 zł  

II etap do dnia 31 sierpnia 2020 roku obejmujący pozostałe roboty będące przedmiotem 

umowy.  

Brudzeń Duży 

6. Wbudowanie destruktu asfaltowego na drodze powiatowej nr 6916W Bądkowo Kościelne -
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Bądkowo - Rochny - Łukoszyn 

Długość drogi:             0,600 km 

Wartość zadania:       42.804,00 zł 

Stara Biała 

7. Wymiana istniejącego przepustu z tworzyw sztucznych na przepust z tworzyw sztucznych 

o średnicy 80 cm zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 6905W Parzeń 

- Kamionki - Stara Biała - gr. miasta - (Płock) w km 3+465 

Wartość zadania:       25.549,84 zł 

Gąbin 

8. Remont przepustu rurowego betonowego o średnicy 80 cm i długości 10 m 

zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2984W Grabie Polskie - Borki 

w km 2+326 

Wartość zadania:       19.000,00 zł 

Słubice 

9. Roboty odwodnieniowe drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie - Nowosiadło -

Piotrkówek - Iłów w miejscowości Juliszew 

Wartość zadania:        9.000,00 zł 

Radzanowo 

10. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki -

Czerniewo - Staroźreby w m. Męczenino dł. 0,6 km 

Długość drogi:           0,600 km 

Wartość zadania:                73.062,00 zł 

Bulkowo/Staroźreby 

11. Przebudowa – modernizacja dróg powiatowych nr 2925W Piączyn - Włóki oraz nr 2926W 

Ostrzykowo - Nowa Wieś 

Długość drogi 2925W na terenie Bulkowo:    1,514 km 

Długość drogi 2925W na terenie Staroźreby:    1,290 km 
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Długość drogi 2926W na terenie Staroźreby:    0,850 km 

Wartość zadania:            115.927,50 zł 

Bodzanów 

12. Remont chodnika zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2952W 

Wilczkowo - Bodzanów - Słupno na odcinku od km 11+969 do km 12+379 o długości 

0,410 km (od ul. Kwiatowej do ul. Feliksa Grabowskiego) w m. Chodkowo. 

Wartość zadania:             34.999,04 zł 

Radzanowo 

13. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - 

Bulkowo na odcinku od km 0+050 do km 2+860 długości 2,810 km  

W 2018 roku zapłacono połowę wartości zadania:  348.385,20 zł 

W 2019 roku: zapłacono połowę wartości zadania:  348.385,20 zł 

Długość drogi:        2,810 km 

Wartość zadania:       696.770,40 zł  

Zadanie realizowane w II etapach: 

− w 2018 roku wykonane 50% wartości robót na kwotę 348.385,20 zł, 

− w 2019 roku pozostałe roboty będące przedmiotem umowy z terminem 

zakończenia do 28 czerwca 2019 roku. 

Podsumowanie za 2019 rok 

Długość dróg:                16,716   km 

Długość chodników:                 0,410   km 

Wartość ww. zadań:                   24.868.062,36 zł  

Środki wydane w 2019 roku:                12.754.461,43 zł 

Środki Powiatu:        7.748.126,91 zł 
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Środki pozyskane wypłacone:       9.780.308,52 zł 

w tym: 

− 2.1000.000,00 zł - z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wparcia Dróg Lokalnych 

o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno- 

gospodarczego regionu, 

−   7.059.286,00 zł - dofinansowanie w ramach programu rządowego 

Funduszu Dróg Samorządowych, 

−      146.022,52 zł - z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 

−      475.000,00 zł - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Osi Priorytetowej RPO WM „VII Rozwój 

regionalnego systemu transportowego”, Działania 

7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020. 

Środki pozyskane wykorzystane w 2019 roku    5.006.334,52 zł 

Dodatkowo uzyskano również odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry 

z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie: 

Uzyskane środki na naprawę szkód wyrządzonych przez bobry na kwotę:  

24.633,00 zł – droga 2971W  

  7.074,45 zł – droga 2934W 

PODSUMOWANIE 2019 

Wartość zadań 24.868.062,36 zł 

km drogi 16,716 km 

km chodniki 0,410 km 

km drogi w trakcie 17,579 km 
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km chodniki w trakcie 0,515 km 

przepusty 2 szt. 

Środki wydane  12.754.461,43 zł 

Środki pozyskane wypłacone 9.780.308,52 zł 

Środki pozyskane wykorzystane 5.006.334,52 zł 

Środki Powiatu 7.748.126,91 zł 

 

 

W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2019 roku wydatkowano: 868.871,45 zł. 

Prace zimowego utrzymania wykonywano przy użyciu następującego sprzętu: 

1) piaskarki 

2) koparko – ładowarki 

– 12 szt., 

–  3 szt., 

3) pług średni – 24 szt., 

4) pług ciężki –  2 szt., 

5) równiarka –  3 szt., 

6) pług wirnikowy (własny) –  1 szt., 

7) koparko – ładowarka (własna) –  1 szt. 

Do uszorstniania nawierzchni zużyto: 

1) soli              – 390 Mg 

2) piasku        – 3505,2 Mg 

 

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące roboty: 

− remont cząstkowy grysami i emulsją      16.866,70 m2 

− zabezpieczenie ubytków mieszanką mineralno asfaltową na gorąco              5578 m2 

− zabezpieczenie ubytków mieszanką mineralno- asfaltową na zimno        1.689,75 m2 

− zabezpieczenie ubytków destruktem asfaltowym                873 m2 

− profilowanie dróg gruntowych 1.229.467,50 m2 

− remont nawierzchni gruntowych pospółką 

− oczyszczanie nawierzchni 

          12.848 

          12.491 

m2 

m2 
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− profilowanie poboczy         124.000  m2 

− uzupełnienie poboczy             4.221 m2 

− ścinanie poboczy           60.100 m2 

–   remont chodników             31,50 m2 

− renowacja rowów             4.069 m3 

− umieszczenie nowych lub wymiana znaków                 357 szt. 

− umieszczenie nowych lub wymiana słupków do znaków                                                                                              312 szt. 

− utrzymanie znaków (prostowanie, mycie, czyszczenie)                       2.106 szt. 

− usuwanie drzew 

− karczowanie karp 

− usuwanie gałęzi i konarów drzew w ramach zabiegów pielęgnacyjnych 

               150 

                 30 

     12.507,90 

szt. 

szt. 

mp 

− usuwanie krzewów                                                                                                    90.244 m2 

− koszenie traw i chwastów      8.997.190 m2 

− oczyszczanie przepustów z namułu                  21 szt. 

− wykonanie przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami                  18 szt. 

− oczyszczenie pasa drogowego z odpadów niesegregowanych           180,40 m3 

− wywóz z pasa drogowego gałęzi z usuwanych drzew i krzewów oraz 

z drzew poddanym zabiegom pielęgnacyjnym 

− rozdrabnianie gałęzi przy pomocy rębarki 

− odnowa przejść dla pieszych 

− odnowa oznakowania poziomego 

             2738 

 

            2.319 

                 18 

    1.404,45 

mp 

 

mp 

szt. 

m2 

 

Na wszystkie zadania w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2019 roku 

wydatkowano: 1.543.014,06 zł. 

W celu zwiększenia możliwości realizacji inwestycji drogowych poprzez pozyskanie 

środków zewnętrznych w 2019 roku poczyniono następujące działania: 

1) w kwietniu 2019 roku złożono wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu 

Funduszu Dróg Samorządowych do Wojewody Mazowieckiego na 3 drogi: 

− Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin - Nowy Kamień - Janówek od km 1+000  

do km 4+360 o długości 3,360 km (pozyskana kwota z budżetu państwa 3.197.023,00 zł – 

droga w trakcie realizacji); 
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− Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów na odcinku od 

km 22+043 do km 24+950 o długości 2,907 km (pozyskana kwota z budżetu 

państwa750.724,00 zł – termin realizacji 30 czerwca 2020 roku);  

− Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo - Zalesie -Ciachcin od km 2+254,13 do 

km 3+228,16 (pozyskana kwota z budżetu państwa 1.306.227,00 zł – termin realizacji 

31 sierpnia 2020 roku). 

Na powyższe przebudowy dróg otrzymano dofinansowanie. 

2) w maju 2019 roku złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Mazowieckiego do Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Instrumentu wsparcia zadań dla równomiernego rozwoju województwa 

mazowieckiego” dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6912W- Góra - Dobrsk 

- Gralewo” 

Długość drogi:                                2,440 km 

Wartość robót z przetargu:             2.632.341,22 zł 

Kwota dotacji celowej:            1.579.404,73 zł 

Środki Powiatu             1.052.936,49 zł 

Planowany termin realizacji:                        10 września 2020 roku 

W ramach przebudowy drogi klasy Z przewiduje się:  

− obustronne poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 6.0 m., szerokość pasa ruchu 

będzie dodatkowo zwiększona na łukach kołowych,  

− dodatkowe frezowanie korygujące istniejącej nawierzchni, w celu prawidłowego 

nawiązania się do istniejących nawierzchni przewidziano ich ponowne wykonanie na 

odcinkach o długości 10 m, 

− zastosowanie się do uzgodnień w zakresie rzędnych wysokościowych drogi w miejscach 

skrzyżowań z naziemną infrastrukturą elektroenergetyczną. W miejscach wskazanych 

należy dokonać frezowania korekcyjnego w celu zachowania istniejących rzędnych 

nawierzchni, 

− przebudowę dwóch peronów autobusowych, 

− wykonanie obustronnych żwirowych poboczny po 1.0 m gr. 8 cm.  
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− mechaniczne ścinanie drzew szt. 72 wraz z karczowaniem pni oraz wykonanie nasadzeń 

72 szt. drzew, 

− wykonanie zjazdów polegające na ułożeniu warstwy kruszywa łamanego o grubości 8 cm 

i wymianie uszkodzonych przepustów fi 600 pod zjazdami oraz przepustów pod koroną 

drogi bez zmiany ich parametrów wraz ze ściankami czołowymi, 

− dostosowanie wysokościowo istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej do 

nowej niwelety lub za zgodą właściciela zastosowanie typowej nawierzchni z kruszywa 

łamanego, 

− odmulenie rowów. 

Na drodze wykonano wycinkę drzew wraz z karczowaniem oraz rozpoczęto wykonywanie 

poszerzeń nawierzchni jezdni.,  

3) w sierpniu 2019 roku złożono wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu 

Funduszu Dróg Samorządowych do Wojewody Mazowieckiego na 3 drogi:  

− Remont drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo na odcinku 

od km 5+280 do km 7+900 o długości 2,620 km 

Wartość robót:                1.520.000,00 zł 

Termin realizacji:             lipiec – październik 2020 rok 

− Remont drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – gr. woj. – (Kamienica) od km 

1+448 do km 4+750 o długości 3,302 km 

Wartość robót:                         1.891.000,00 zł 

Termin realizacji:              lipiec – październik 2020 rok 

– Remont drogi powiatowej nr 1451W Szczawin Kościelny - Smolenta - Korzeń na 

odcinku od km 4+994 do km 9+589 o długości 4,595 km 

Wartość robót:                              2.255.000,00 zł 

Termin realizacji:                          lipiec – październik 2020 rok 

W dniu 17 kwietnia 2020 roku na udostępnionej stronie internetowej 

(https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/listy-zadan-rekomendowanych-do-dofinansowania) 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na Liście zadań rekomendowanych do 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/listy-zadan-rekomendowanych-do-dofinansowania
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dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ww. inwestycje nie znalazły się 

zarówno na liście podstawowej jak i rezerwowej. 

4) w grudniu 2019 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego o przyznanie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji 

gruntów rolnych na 3 drogi:  

− Modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. woj. - (Kamienica) na 

odcinku od km 3+560 do km 4+750 o długości 1,190 km 

Wartość zgodnie z kosztorysem inwestorskim:               672.588,60 zł 

Wnioskowana kwota dotacji:                 336.294,30 zł 

− Modernizacja drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo - Stróżewko na odcinku od km 

0+023 do km 0+900 o długości 0,877 km 

Wartość zgodnie z kosztorysem inwestorskim:                          400.000,00 zł 

Wnioskowana kwota dotacji:                            200.000,00 zł 

− Modernizacja drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo - Woźniki na odcinkach: od km 

0+941 do km 1+996 i od km 2+001 do km 2+328 o łącznej długości 1,382 km 

Wartość zgodnie z kosztorysem inwestorskim:                          600.000,00 zł 

Wnioskowana kwota dotacji:                            300.000,00 zł 

Sprawa przyznawania środków w toku. 
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W ramach działań podejmowanych w kierunku bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego Starosta Płocki powołał Powiatową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

w powiecie płockim. Do podstawowych zadań Rady BRD należą: 

1) analiza zagrożeń występujących w ruchu drogowym, 

2) współpraca z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 

3) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami 

pozarządowymi w celu realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

4) wypracowanie wniosków i postulatów na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

5) analiza i opiniowanie propozycji rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

6) wypracowanie wniosków i postulatów do regionalnych i krajowych programów 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

7) upowszechnianie i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kultury 

uczestników ruchu drogowego, 

8) ochrona życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. 

Ponadto organizowano spotkania z przedstawicielami Starosty Płockiego, Zarządu Dróg 

Powiatowych w Płocku oraz Komendy Miejskiej Policji w Płocku w zakresie zmian organizacji 

ruchu drogowego, mogących znacząco wpływać na poprawę bezpieczeństwa uczestników 

ruchu drogowego.  

Zlecano do opracowania projekty organizacji ruchu uwzględniające wnioski wynikające 

z przeprowadzanych analiz pokontrolnych. 

Przeprowadzono co najmniej raz na 6 miesięcy kontrolę prawidłowości zastosowania 

wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń 

3. Działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego oraz usprawnienia transportu drogowego 
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sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego umieszczonych na drogach gminnych i powiatowych.    

Przeprowadzano kontrole wykonania zadań technicznych wynikających z wprowadzonych 

projektów stałych organizacji ruchu. 

 

Działania w kierunku usprawnienia transportu zbiorowego 

Transport publiczny ukierunkowany na społeczne oczekiwania do dzisiaj nie doczekał się 

wprowadzenia w życie pełnych postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym.  

Ustawa ta pomimo przedkładanych nowych projektów nadal nie funkcjonuje 

w oczekiwanym formacie.  

W zamian za to ustawodawca ustawą z dnia 16 maja 2019 r. wprowadził w życie tzw. 

„Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. 

W dniu 27 sierpnia 2019 r. Powiat Płocki podpisał z Wojewodą Mazowieckim umowę na 

dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej. 

Podpisanie umowy było jedynie zwieńczeniem szeregu działań, jakie w tym kierunku 

zostały poczynione. Rada Powiatu w Płocku podjęła stosowną uchwałę, podpisano 

porozumienie z Prezydentem Miasta Płocka oraz umowę z operatorem na świadczenie usług 

przewozowych. Złożono wymaganą przez wojewodę dokumentację zawierającą szczegółowe 

wyliczenia przewidywanych potrzeb przewozowych, łącznie z podaniem nazwy i przebiegu 

linii komunikacyjnej, jej długości, liczby zatrzymań, częstotliwości połączeń, planowanej 

kwoty deficytu, udziału własnego, procentowej wartości kwoty usługi i przewidywanej kwoty 

dofinansowania.  

Dzięki powyższym działaniom uruchomiono połączenie komunikacyjne na linii Słubice - 

Płock. Umożliwiono w ten sposób dotarcie młodzieży do szkoły w Górach oraz do centrum 

miasta Płocka. 

W procedurze sfinalizowania dofinansowania dodatkowych linii komunikacyjnych Starosta 

Płocki już w 2020 roku w dniu 10 stycznia podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim na 

kwotę 177.934,80 zł. Ponadto podjęto stosowne uchwały, podpisano nowe porozumienie 
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z Prezydentem Miasta Płocka oraz podpisano umowę z operatorem publicznego transportu 

zbiorowego tj. PKS Gostynin Sp. z o.o. 

Dzięki temu w roku bieżącym (2020) uruchomione zostały nowe linie komunikacyjne 

relacji: 

- Kępa Polska-Płock o długości 49,9 km; 

- Pacyna-Gąbin o długości 16,7, km; 

- Juliszew POM-Gąbin przez Słubice o długości 34 km. 

 

 

 

 

Działania podejmowane w celu realizacji w/w Kierunku, były ściśle związane 

z realizacją następujących projektów: 

 

 „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” 

 

Okres realizacji projektu:                    od dnia 01.03.2018 r. do dnia 28.02.2019 r. 

Wartość projektu ogółem:       365.775,00 zł 

Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej:   312.975,00 zł 

Celem głównym projektu było: wsparcie osób przebywających w pieczy zastępczej, 

doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kształcenie kandydatów na 

rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo - 

wychowawczych typu rodzinnego, wsparcie rodzin mających problemy opiekuńczo 

wychowawcze, wsparcie służb społecznych, zwiększenie procesu deinstytucjonalizacji usług 

na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie powiatu płockiego oraz 

przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej. 

Celami szczegółowymi projektu były: zwiększenie dostępu do usług środowiskowych, 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, wzmocnienie roli 

i funkcji rodzin poprzez rozwinięcie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie 

4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych szansą na intensyfikację działań 

mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz pomoc 

dziecku i rodzinie 
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wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad dziećmi/młodzieżą kandydatów na rodziny 

zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo 

wychowawczych oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, 

podniesienie wiedzy i umiejętności przedstawicieli służb społecznych, przeciwdziałanie 

umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez organizowanie działań prewencyjnych, 

zwiększenie umiejętności społecznej i zawodowej wychowanków, zwiększenie szans powrotu 

dziecka do rodziny naturalnej, wzmocnienie rodzin zastępczych. 

 

 

Zadania zrealizowane w projekcie w 2019 roku: 

1) wsparcie rodzin z terenu gminy Bulkowo, w tym: spotkania psychologa z rodzicami 

wykazującymi problemy opiekuńczo-wychowawcze, szkolenie dla kandydatów 

na rodziny wspierające, wyjazd edukacyjno-integracyjny dla rodzin objętych asystą 

rodzinną, 

2) wsparcie pieczy zastępczej, w tym: „Trening kompetencji i umiejętności” dla 

wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, „Trening rozwoju kompetencji 

rodzicielskich” dla osób sprawujących pieczę zastępczą, szkolenie pn. „Budowanie 

prawidłowych relacji z rodzicami biologicznymi” dla prowadzących rodzinne domy 

dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zawodowych, 

indywidualne poradnictwo dla rodzin zastępczych, mentoring dla wychowanków 

przebywających w pieczy zastępczej, piknik rodzinno-integracyjny, szkolenie z dialogu 

motywacyjnego dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej oraz 

sprawujących pieczę zastępczą, 

3) deinstytucjonalizacja usług – tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym 

szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, 

4) wsparcie służb społecznych, w tym: szkolenie dla przedstawicieli służb społecznych 

pracujących z rodziną, konferencja pn. „Umiejętności komunikacji interdyscyplinarnej 

w pracy z trudnym klientem", grupa wsparcia dla przedstawicieli służb społecznych 

pracujących z rodziną. 
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„Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim” 

 

Okres realizacji projektu:                   od dnia 02.04.2018 r. do dnia 31.03.2019 r. 

Wartość projektu ogółem:       488.462,50 zł  

Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej:   387.662,50 zł 

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 140 osób 

z niepełnosprawnością, będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej działających na 

terenie powiatu płockiego. 

Celami szczegółowymi projektu były: podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności 

społecznych, zwiększenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, zwiększenie 

samodzielności i zaradności, objęcie nową ofertą usług 140 osób z niepełnosprawnością, 

podniesienie kompetencji zawodowej u minimum 12 osób z niepełnosprawnością.  

Uczestnikami projektu było: 44 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu 

Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie, 25 uczestników z Warsztatu Terapii 

Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, 15 uczestników z Warsztatu Terapii 

Zajęciowej przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" 

w Mirosławiu, 18 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum 

w Koszelewie, 19 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Akademia 

Praktyki i Innowacji w Męczeninie i 19 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji 

Panaceum w Machcinie. Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywało się na podstawie 

indywidualnej ścieżki reintegracji i kontraktu socjalnego. 

Zadania zrealizowane w projekcie w 2019 roku: 

1) diagnoza potrzeb i predyspozycji, opracowanie ścieżki reintegracji, kontrakt socjalny, 

2) warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, 

3) trzydniowy warsztat z zakresu komunikacji i autoprezentacji, 

4) kursy zawodowe dla 30 osób, 

5) poradnictwo zawodowe prowadzone indywidualnie dla 12 osób, 

6) działanie integracyjne, 

7) warsztaty aktywizacyjno–motywacyjne. 
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 „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego” 

 

Okres realizacji projektu:                   od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r. 

Wartość projektu ogółem:       382.856,25 zł 

Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej:   306.285,00 zł 

Cel główny projektu to aktywizacja społeczna i zawodowa oraz przygotowanie do wejścia 

lub powrotu na rynek pracy 35 osób z terenu powiatu płockiego zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym tj. 20 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających 

pieczę zastępczą i 15 osób z niepełnosprawnością. 

Cele szczegółowe projektu to: zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia 

społecznego i ubóstwa poprzez: podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności 

społecznych umożliwiających powrót na rynek pracy, zwiększenie samodzielności, zaradności 

i poczucia własnej wartości, zwiększenie integracji środowiskowej, wzrost świadomości 

o korzyściach płynących z edukacji, wzrost umiejętności komunikacyjnych i podniesienie 

kompetencji życiowych i umiejętności społecznych. 

Zadania zrealizowane w projekcie w 2019 roku: 

1) diagnoza, ścieżka reintegracji, kontrakt socjalny oraz wypłata świadczeń i zwrot 

kosztów dojazdu, 

2) warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe, 

3) kursy zawodowe dla 15 osób, 

4) warsztat z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej 

oraz treningu ekonomicznego, 

5) warsztaty z zakresu autoprezentacji, 

6) piknik integracyjny dla uczestników oraz ich otoczenia, 

7) indywidualne poradnictwo zawodowe dla 10 uczestników projektu.  

 

 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim” 

 

Umowa nr RPMA.09.01.00-14-a779/18-00 z dnia 21.11.2018 r.  

Okres realizacji projektu:                   od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

Wartość projektu ogółem:       356.050,00 zł 
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Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:    284.050,00 zł 

Projekt zakłada aktywizację społeczną i zawodową 100 osób z niepełnosprawnością, 

będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu 

płockiego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie tych osób i przeciwdziałanie ich wykluczeniu 

społecznemu. Cele szczegółowe projektu to podniesienie kompetencji życiowych 

i umiejętności społecznych, zwiększenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, 

zwiększenie samodzielności i zaradności, objęcie nową ofertą usług aktywnej integracji 

100 osób z niepełnosprawnością, podniesienie kompetencji zawodowej u minimum 8 osób 

z niepełnosprawnością.  

W roku 2019 przygotowywano się do rozpoczęcia realizacji zadań zaplanowanych 

w projekcie tj.: 

1) diagnoza potrzeb i predyspozycji, opracowanie ścieżki reintegracji, kontrakt socjalny, 

2) warsztaty aktywizacyjno–motywacyjne, 

3) warsztat z zakresu komunikacji i autoprezentacji, 

4) szkolenia lub/i kursy zawodowe, 

5) poradnictwo zawodowe - Animator pracy, 

6) działanie integracyjne, 

7) warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych. 

 

 „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” 

 

Umowa nr RPMA.09.01.00-14-c063/19-00 z dnia 23.08.2019 r. 

Okres realizacji projektu:                                   od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. 

Wartość projektu ogółem:         1.161.780,00 zł 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:         915.780,00 zł 

Cel główny projektu to zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez aktywizację społeczną 

i zawodową 135 osób z terenu powiatu płockiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. 

Cele szczegółowe to: podniesienie kwalifikacji zawodowych u 51 osób z terenu powiatu 

płockiego, podniesienie umiejętności społecznych umożliwiających powrót na rynek pracy 

u 135 osób z terenu powiatu płockiego, zwiększenie samodzielności, zaradności i poczucia 

własnej wartości u 135 osób z terenu powiatu płockiego,  zwiększenie integracji środowiskowej 
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u 135 osób z terenu powiatu płockiego, wzrost świadomości o korzyściach płynących z edukacji 

u 84 osób z terenu powiatu płockiego, wzrost umiejętności komunikacyjnych u 135 osób 

z terenu powiatu  płockiego, podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności  społecznych 

u 135 osób z terenu powiatu płockiego. 

Do projektu zostanie zrekrutowana następująca liczba uczestników: 

1) po stronie realizatora projektu - PCPR w Płocku - 75 osób, w tym 45 osób przebywających 

w pieczy zastępczej lub opuszczających  pieczę zastępczą w wieku 15-25 lat oraz 30 osób 

z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej  z terenu  powiatu płockiego tj. 

w 2020 r. - 15 osób  przebywających  w pieczy zastępczej  lub opuszczających  pieczę 

zastępczą oraz 10 osób z niepełnosprawnością; w 2021 r. - 15 osób przebywających w pieczy 

zastępczej  lub opuszczających  pieczę zastępczą oraz 10 osób z niepełnosprawnością; 

w 2022 r. -15 osób przebywających  w pieczy zastępczej lub opuszczających  pieczę 

zastępczą oraz 10 osób z niepełnosprawnością, 

2) po stronie partnera projektu - GOPS w Bielsku - 30 osób w wieku aktywności zawodowej 

korzystających z pomocy OPS, w tym 6 osób z niepełnosprawnością tj. w 2020 r. - 10 osób 

w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy OPS, w tym 2 osoby 

z niepełnosprawnością; w 2021 r. - 10 osób w wieku aktywności zawodowej korzystających 

z pomocy OPS, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością; w 2022 r. - 10 osób w wieku 

aktywności zawodowej korzystających z pomocy OPS, w tym 2 osoby 

z niepełnosprawnością, 

3) po stronie partnera projektu - GOPS w Bulkowie - 30 osób w wieku aktywności zawodowej 

korzystających z pomocy OPS, w tym 6 osób z niepełnosprawnością tj. w 2020 r. - 10 osób 

w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy OPS, w tym 2 osoby 

z niepełnosprawnością; w 2021 r. - 10 osób w wieku aktywności zawodowej korzystających 

z pomocy OPS, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością;  w 2022 r. - 10 osób w wieku 

aktywności zawodowej korzystających z pomocy OPS, w tym 2 osoby 

z niepełnosprawnością. 
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„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” 

 

Program dotowany ze środków finansowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Cel programu to wzmocnienie roli asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.  

Wartość otrzymanej dotacji: 90.944,00 zł.  

Przystąpienie do programu pozwoliło na częściową refundację kosztów zatrudnienia 

5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 

2019 r. zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. 

 

 

 

 

W 2019 roku realizowana była polityka ochrony środowiska w powiecie płockim, 

określona w „Programie ochrony środowiska dla powiatu płockiego do 2022 r. z perspektywą 

do 2026 r.”. Dokument ten Rada Powiatu w Płocku przyjęła uchwałą Nr 237/XXIX/2017 z dnia 

29 listopada 2017 r. 

Szczegółowy opis realizacji polityki w ww. zakresie przedstawiono w części Raportu 

dotyczącej Analizy działalności w obszarach zadań publicznych realizowanych przez Powiat 

Płocki. 

W celu dbałości o jakość powietrza oraz niskoemisyjność Mazowiecki Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach monitoringu powietrza w styczniu 

2019 r. w miejscowości Biała, gm. Stara Biała, zlokalizował mobilną przemysłową stację 

pomiarową. W ramach monitoringu powietrza wykonywane są, analizowane i gromadzone 

dane dotyczące poziomów stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza w strefach (powiat, 

aglomeracja) województwa mazowieckiego. Na podstawie otrzymanych pomiarów dokonuje 

się oceny poziomów substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę 

roślin. Priorytetowymi obszarami dla monitoringu powietrza są strefy potencjalnych 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń. Na stacji w miejscowości Biała 

5. Realizacja polityki ochrony środowiska w powiecie płockim ze szczególnym 

uwzględnieniem dbałości o jakość powietrza oraz niskoemisyjność 
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prowadzony jest automatyczny cogodzinny pomiar benzenu oraz dwutlenku siarki (SO2). 

Wykonane pomiary w zakresie SO2 wskazują na ryzyko przekroczenia dopuszczalnych norm. 

Ostateczne wyniki po ich zweryfikowaniu przedstawione zostaną w opracowaniu 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie pt. Roczna 

Ocena Jakości Powietrza. Dokument ten wykonywany corocznie prezentuje ocenę poziomu 

substancji w powietrzu w każdej strefie pod kątem dotrzymania poziomów dopuszczalnych 

oraz wyszczególnia, na podstawie ww. oceny, strefy wymagające tworzenia Programów 

Ochrony Powietrza, których realizacja pomoże osiągnąć w danej strefie wymagane standardy 

jakości powietrza. 

Z uwagi m.in. na podwyższone poziomy SO2, mobilna przemysłowa stacja pomiarowa została 

pozostawiona w Białej na 2020 r. 

W celu dbałości o jakość powietrza oraz niskoemisyjność, Powiat Płocki od 2018 r. 

we współpracy z Fundacją Teraz Mazowsze, w ramach Projektu prowadzi monitoring jakości 

powietrza. W 2018 r. Fundacja Teraz Mazowsze zamontowała jeden czujnik monitorujący 

jakość powietrza w powiecie. Wyniki monitoringu aktualnie udostępniane są na stronie 

internetowej Powiatu www.powiat-plock.pl. Planuje się w latach następnych uruchomienie 

kolejnych czujników w powiecie płockim. 

Ponadto w ramach realizacji polityki ochrony środowiska oraz realizacji wytycznych 

Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu opracowano „Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu powiatu płockiego na lata 2019-2032”. Program został przyjęty 

Uchwałą Nr 90/IX/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

Celem Programu jest zminimalizowanie negatywnych oddziaływań azbestu, tym 

samym bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu powiatu płockiego oraz ich unieszkodliwianie, poprzez składowanie na wyznaczonych 

składowiskach odpadów niebezpiecznych. W harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji 

Programu uwzględniono działania informacyjne i edukacyjne skierowane do mieszkańców 

powiatu dotyczące bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, 

w tym organizację seminariów, konferencji, konkursów. Program został przyjęty w sierpniu 

2019 roku, natomiast realizację zadań przewiduje w kolejnych latach.    

 

http://www.powiat-plock.pl/
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W ramach realizacji w/w kierunku wykonano przeliczenie rzędnych wysokościowych 

osnowy geodezyjnej oraz rzędnych wysokościowych punktów sytuacyjnych ujawnionych 

w numerycznej bazie mapy zasadniczej obiektowej na układ PL-EVRF 2007 NH dla obszaru 

całego powiatu płockiego. Koszt wykonania ww. prac wyniósł łącznie 85.000,00 zł ze środków 

dotacji budżetu państwa w dyspozycji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie. 

 

Przekształcono mapę glebowo-rolniczą do postaci numerycznej, obiektowej dla gminy 

Radzanowo i Wyszogród o łącznej pow. 20.010 ha. Koszt wykonania prac wyniósł łącznie 

31.082,00 zł ze środków dotacji budżetu Państwa w dyspozycji Wojewody Mazowieckiego. 

 

Na podstawie umowy z dnia 09.11.2017 r. zawartej w ramach projektu pn. „Regionalne 

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie 

e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) realizowanego przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie, zakończono realizację prac geodezyjnych i kartograficznych na 

terenie naszego powiatu obejmujących: 

1) utworzenie baz danych BDOT i GESUT (w utworzenia numerycznej obiektowej mapy 

zasadniczej) dla obszaru miasta i gminy Gąbin o łącznej powierzchni 14 621 ha, 

2) cyfryzację przez skanowanie dokumentów i materiałów powiatowego państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ilości 473.970 stron w przeliczeniu na format 

A-4. 

Finansowanie wykonania ww. prac pochodzi ze środków UE w wysokości 80 %, udział wkładu 

własnego Powiatu Płockiego 20%. w 2019 r. wyniósł on 186.579,43 zł. 

 

W Starostwie Powiatowym w Płocku funkcjonuje powiatowy portal internetowy  

www.powiat-plocki.geoportal2.pl, w ramach którego realizowane są:  

1) obsługa wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie: 

a) zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, 

6. Dalszy rozwój baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego jako działanie wspierające proces rozwoju gospodarczego 

w powiecie 

 

http://www.powiat-plocki.geoportal2.pl/


 

Strona 48 z 197 

 

b) automatycznej rejestracji zgłoszenia, wyszukiwania, przeglądania, udostępniania danych, 

c) dokonywania płatności elektronicznych za udostępnienie danych; 

2) moduł obsługi rzeczoznawców majątkowych; 

3)  moduł zapytań komorniczych; 

4) składanie wniosków i udostępnianie danych w postaci elektronicznej; 

5) dostęp dla upoważnionych podmiotów do przeglądania cyfrowych baz danych: opisowych 

ewidencyjnych, banku osnów, mapy zasadniczej z bazy powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.  

Uzyskane efekty za pośrednictwem portalu internetowego: 

1) zawarte umowy z Wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych na dostęp do 

powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: ogółem 93, w tym 

zawarte w 2019 r. – 21; 

2) zawarte umowy z organami administracji publicznej na dostęp do opisowej części 

ewidencji gruntów i budynków: 17, liczba nadanych loginów: 103; 

3) liczba nadanych loginów dla Kancelarii komorniczych na zapytanie o dane z ewidencji 

gruntów i budynków: 17; 

4) zawarte umowy z rzeczoznawcami majątkowymi na dostęp do rejestru wartości i cen: 45, 

liczba nadanych loginów: 48; 

5) liczba zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych złożonych przez portal internetowy: 

4.784 (tj. 94% wszystkich zgłoszeń w 2019 r. – 5.080); 

6) liczba złożonych wniosków o udostępnienie danych i materiałów powiatowego 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 135; 

7) liczba transakcji płatniczych – 1529; 

8) wysokość płatności – 61.749,40 zł; 

9) liczba unikalnych adresów IP, z których następuje wejście do portalu w zakresie dostępu 

publicznego (powszechnie dostępnego) – 25.277; 

10) liczba unikalnych adresów IP z których następuje wejście do portalu w zakresie dostępu 

niepublicznego (na podstawie loginów i haseł) –20.427. 

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie funkcjonuje 

portal internetowy www.wrotamazowsza.pl, w ramach którego dla samorządów województwa 

mazowieckiego, szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, realizuje się zadania 

http://www.wrotamazowsza.pl/
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w zakresie: 

1) systemów poprzez publikację 24 formularzy e-usług, 

2) geoinformacji – poprzez realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 

04.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – przez świadczenie usługi 

publikacji danych przestrzennych w zakresie: wyszukiwania, przeglądania danych 

przestrzennych.  

 

 

 

 

Rok 2019 na terenie powiatu płockiego zapisał się pod hasłem sytuacji powodziowej 

w II kwartale oraz suszy w III kwartale 2019 r. 

Zarząd Powiatu w Płocku już w lutym 2019 r. skierował apel do Dyrektora 

Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie o zabezpieczenie środków finansowych i ujęcie w planie prac w 2019 roku robót, 

polegających na usunięciu namułów i rumoszu z koryta rzeki Wisły na terenie powiatu 

płockiego w celu jej udrożnienia w ramach utrzymania wód. Przeprowadzone w latach 2013 – 

2018 prace w korycie rzeki Wisły, mające na celu ochronę przeciwpowodziową, polegające 

m.in. na modernizacji zapór bocznych i wałów wstecznych, umocnieniu wałów 

przeciwpowodziowych oraz przywróceniu odcinkowej drożności koryta rzeki Wisły, znacznie 

poprawiły sytuację na rzece Wiśle. Jednak w Wiśle odbywa się ciągły ruch rumowiska 

rzecznego, co przy braku skoncentrowanego nurtu powoduje stałe jego odkładanie. Szczególnie 

duży wpływ na to zjawisko ma obecność Stopnia Wodnego Włocławek, który powoduje 

odkładanie rumoszu w dnie Zbiornika Wodnego Włocławek sięgającego aż do granic gminy 

Gąbin i Słupno. Bez sukcesywnego pogłębiania koryta rzeki Wisły, nawet biorąc pod uwagę 

modernizację wałów, trudno mówić o znacznej poprawie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego. Z uwagi na to, że systematyczne utrzymywanie we właściwym stanie 

koryta rzeki Wisły jest niezbędnym działaniem warunkującym ochronę przeciwpowodziową. 

Zarząd Powiatu w Płocku zawnioskował o zaplanowanie również w 2019 r. realizacji 

działań w zakresie udrożnienia rzeki Wisły poprzez usunięcie namułów i rumoszu z koryta 

7. Wzmacnianie potencjału rozwoju powiatu płockiego w zakresie rolnictwa, 

inwestycji, przedsiębiorczości lokalnej i promocji 
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rzeki w granicach powiatu płockiego w ramach utrzymania wód rzeki oraz systemowe 

rokroczne prowadzenie udrażniania koryta rzeki Wisły Środkowej. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Warszawie w ramach odpowiedzi poinformowało, iż nie przewiduje realizacji w 2019 r. prac 

pogłębiarskich na terenie powiatu płockiego, m.in. w związku z faktem, że tego typu prace 

zostały wykonane pod koniec 2018 r., a osiągnięte wówczas efekty, zdaniem Wód Polskich, 

będą utrzymywały się w roku 2019. W 2018 roku dokonano refulacji sedymentów z dna rzeki 

Wisły w lokalizacji Białobrzegi, Wola Brwileńska, Nowy Duninów i Płock – Brama w ilości 

około 300 tys. m3 urobku. Koszt prac wyniósł łącznie 4,5 mln zł.  

Ponadto Zarząd Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie podejmuje działania w celu wytypowania pól refulacyjnych i uzgodnienia ich 

z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej, aby w momencie pojawienia się środków finansowych bezzwłocznie 

przystąpić do procedury przetargowej i jak najszybciej przystąpić do realizacji prac 

pogłębiarskich. 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie poinformował, iż środki finansowe dotychczas przekazane w 2019 r. 

Zarządowi Zlewni we Włocławku na realizację zadań utrzymaniowych wynoszą 8 mln zł. 

W ramach tych środków wykonanych zostanie szereg zadań, innych niż pogłębianie Wisły, 

a które również są związane z ochroną przed powodzią powiatu płockiego: utrzymanie stacji 

pomp, wód, kanałów, wałów przeciwpowodziowych i międzywala oraz pozostałych obiektów 

związanych z gospodarką wodną i zimową ochroną przeciwpowodziową. W ramach prac 

konserwacyjnych i utrzymaniowych na Wiśle w powiecie płockim zaplanowano zadania na 

łączną kwotę 3.020 mln zł. Zrealizowano: 

1) utrzymanie pompowni Wykowo, gm. Słupno – koszt 6.000,00 zł; 

2) utrzymanie pompowni Kępa Polska – koszt 10.000,00 zł; 

3) utrzymanie pompowni Podgórze, gm. Mała Wieś – koszt 4.000,00 zł; 

4) utrzymanie pompowni Dobrzyków I i II, gm. Gąbin – koszt 12.000,00 zł; 

5) utrzymanie pompowni Wiączemin, gm. Słubice – koszt 6.000,00 zł; 

6) utrzymanie szlaku żeglugowego rzeka Wisła 69 km – koszt 20.000,00 zł; 
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7) utrzymanie wału Doliny Chmielewo w km 0+000 – 1+684, gm. Wyszogród – koszt 

14.328,89 zł; 

8) utrzymanie prawostronnych wałów rz. Wisły w gm. Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, 

Wyszogród, 78,021 km – koszt 325.693,60 zł; 

9) utrzymanie wału Doliny Zakrzewo-Kępa Polska na terenie gm. Bodzanów 0,248 km – 

koszt 38.096,40 zł; 

10) utrzymanie lewostronnych wałów rz. Wisły gm. Gąbin i gm. Słubice, pow. płocki oraz 

Iłów i Młodzieszyn, pow. sochaczewski, 86,630 km – koszt 308.206,00 zł; 

11) utrzymanie Słupianki gm. Miasto Płock, Słupno i Radzanowo, 10,891 km – koszt 

30.000,00 zł; 

12) obsługa lodołamaczy szt 1 – koszt 1.260.000,00 zł; 

13) montaż i demontaż przegrody śryżowej – koszt 16.970,31 zł; 

14) montaż i demontaż przegrody śryżowej – koszt 88.029,69 zł; 

15) konserwacja urządzeń odwadniających kompleksy melioracyjne Spółka Wodna 

Włocławek – koszt 875.000,00 zł; 

16) przeglądy i konserwacje urządzeń dźwigowych obiektów Spółka Wodna Włocławek – 

6.233,64 zł. 

Z zadań inwestycyjnych w końcowym etapie realizacji jest budowa 2 lodołamaczy na 

łączną kwotę 37 mln zł. Ponadto podjęto działania w sprawie rozpoczęcia dwóch inwestycji 

polegających na modernizacji pompowni Arciechów w wysokości 10 mln zł oraz 

zabezpieczeniu przeciwerozyjnym i przeciwpowodziowym rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 

Etap II w wysokości 1,2 mln zł. 

Zarząd Powiatu w Płocku podjął w dniu 17 września 2019 r. uchwałę Nr 216/2019 w 

sprawie udrożnienia rzeki Wisły na odcinku od Wyszogrodu do Włocławka. 

Uchwała w sprawie udrożnienia Wisły została przekazana Prezesowi Rady Ministrów, 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, parlamentarzystom regionu płockiego. W uzasadnieniu uchwały zapisano: 

„Pomimo wcześniejszych monitów władz Powiatu Płockiego skierowanych do organów 

centralnych i wojewódzkich, nadal mało środków finansowych przeznacza się na prowadzenie 

prac refulacyjnych. A co gorsza, środki te są z roku na rok mniejsze i wystarczają jedynie 

na wydobycie osadów w znikomych ilościach, tak jak to miało miejsce w roku 2018, kiedy 
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to wydobyto zaledwie 350 tysięcy metrów sześciennych, za kwotę 4,5 mln zł, przy napływie 

rocznym 1,5 mln metrów sześciennych namułu”. 

Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z dnia 27 września 2019 r., znak: DOLiZK-II-

0158-13/2019, poinformował, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, prawa 

właścicielskie w stosunku do śródlądowych wód płynących stanowiących własność Skarbu 

Państwa wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Właściwym organem 

w zakresie spraw będących przedmiotem Uchwały są Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej oraz Wody Polskie. 

Powiat Płocki włącza się w organizację spotkań dla przedsiębiorców, jak również wspiera 

takie inicjatywy organizacyjnie i merytorycznie, np. poprzez zapraszanie ekspertów, 

przedstawicieli innych jednostek i organizacji. Spotkania wynikają z bieżących potrzeb, np. 

informacyjnych, związanych z aktualnymi naborami wniosków o dofinansowanie w ramach 

funduszy unijnych czy krajowych. Ponadto często wpływ na organizację tego typu spotkań 

mają zmiany ram prawnych, czy uwarunkowań gospodarczych. 

W celu wzmocnienia potencjału przedsiębiorczości w ramach działalności związanej 

ze współpracą z lokalnymi przedsiębiorcami współpracowano z Forum Przedsiębiorczości. 

Porozumienie między samorządem i przedsiębiorcami jest bardzo istotne, daje perspektywę 

składania wniosków, propozycji i inicjatyw, jak również opiniowania dokumentów 

dotyczących szeroko pojętego rozwoju gmin. 

W roku 2019 podjęto pierwsze kroki w celu nawiązania współpracy pomiędzy Powiatem 

Płockim a Chińskim dystryktem Huaibei. Współpraca ta ukierunkowana jest na potencjalną 

wymianę technologiczną, rozwój kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, czy też wymianę 

wiedzy na temat świadomego rolnictwa. Podjęto również kroki ku rozszerzeniu oferty 

edukacyjnej, w tym też dla przedsiębiorców z terenu powiatu w zakresie nauki języka 

chińskiego, specjalistycznego związanego z kontaktami handlowymi.  

Ponadto podjęto działania z zakresu wzmocnienia zawodowej oferty edukacyjnej dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym poprzez realizację zajęć udoskonalających 

kompetencje kluczowe uczniów w zakresie przyszłego podejmowania pracy, działania te 

realizowane były w ramach projektu pn. Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu 
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finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

Podjęto również działania z zakresu wzmocnienia sektora przedsiębiorczości społecznej 

i działalności organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych z terenu powiatu 

płockiego. W tym celu wsparto konsultacyjnie inicjatywy podejmowane przez organizacje 

pozarządowe i inne podmioty wpisane w ustawę o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w ramach ogłaszanych konkursów grantowych.  

W obszarze promocji wspierano działania cykliczne wpisujące się w kalendarz 

wydarzeń Powiatu, jak i nowe inicjatywy lokalnych społeczności. Kontynuowane były 

działania związane z realizacją kolejnych edycji działań kulturalnych takich jak: Dożynki 

Powiatu Płockiego, Dzień Ziemi współorganizowany z Gminą Słubice, Jarmark Norbertański 

współorganizowany z Gminą Bodzanów, Jarmark „Duninowskie Święto plonów” 

współorganizowany z Gminą Nowy Duninów, Piknik Rodzinno-Sportowo-Rekreacyjny 

z Gminą Mała Wieś. Organizowane były również konkursy, które wzbogacane są tematyką 

z zakresu edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeństwa. Wspólnie z innymi 

podmiotami podejmowana była inicjatywa organizacji konkursów o różnej tematyce. Każde 

z działań ma wpływ na kultywowanie lokalnej tożsamości kulturowej. Konkursy, które od lat 

są propagowane w środowiskach lokalnych to: Moje miejsce na ziemi, O Szablę Komendanta, 

Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Bardzo popularnym przedsięwzięciem 

organizowanym z Państwową Strażą Pożarną w Płocku jest konkurs Młodzież zapobiega 

pożarom. 

Cele konkursów to popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu historii i wiedzy  

o społeczeństwie, jak również rozwijanie w uczniach umiejętności analizy i interpretacji 

tekstów źródłowych niezbędnych w procesie przyswajania wiedzy. Realizowane były m.in. 

takie konkursy jak: Konkurs Wiedzy o Francji, Rosji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, Polskie 

powstania 1794-1944, Mam talent, konkurs Informatyczny Malachoviacus Informaticus, 

I Turniej Wiedzy o Powiecie Płockim i Ziemi Płockiej. Organizowane od lat wspólnie ze 

wszystkimi szkołami, organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu płockiego inicjatywy 

cieszą się wśród młodzieży dużą popularnością oraz wpływają na rozwój osobowy i duchowy 

mieszkańców Ziemi Płockiej. Mają również wpływ na pielęgnowanie naszych Małych 

Ojczyzn. 
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Od 2003 roku na terenie powiatu płockiego funkcjonuje Izba Gospodarcza Regionu 

Płockiego, która jest organizacją samorządu gospodarczego. Zrzesza blisko 100 (na zasadzie 

dobrowolności) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie subregionu 

płockiego - powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki oraz miasto Płock. Izba działa na podstawie 

ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.)  

oraz postanowień statutu, który został uchwalony podczas zgromadzenia założycielskiego.  

W ramach działalności związanej ze współpracą z lokalnymi przedsiębiorcami funkcjonuje 

Forum Przedsiębiorczości. Forum Przedsiębiorczości ma na celu ułatwienie współpracy  

z władzami gmin w zakresie opiniowania strategicznych zamierzeń dotyczących  

w szczególności:  

˗ inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,  

˗ planów zagospodarowania przestrzennego,  

˗ wieloletnich planów inwestycyjnych,  

˗ wypracowania propozycji rozwiązań w zakresie regulacji podatkowych 

obowiązujących na terenie Gminy, 

˗ tworzenia wspólnej płaszczyzny porozumienia przedsiębiorców i samorządu, 

˗ dbanie o prestiż lokalnego środowiska gospodarczego i przestrzeganie etyki biznesu, 

˗ umacnianie zasad gospodarki rynkowej,  

˗ prowadzenie działalności dobroczynnej. 

Forum Przedsiębiorczości planowane na rok 2020 miało odbyć się w maju, jednak z uwagi 

na stan epidemiologiczny na terenie kraju posiedzenie to zostało odwołane, a jego nowy termin 

zostanie ustalony po ustabilizowaniu się sytuacji w kraju. 

Oprócz powyższych działań Powiat Płocki włącza się w organizację spotkań dla 

przedsiębiorców, np. organizowanie konferencji informacyjnych również odnoszących się do 

stanu epidemiologicznego w kraju i jego skutków dla lokalnych przedsiębiorców. 
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W celu promowania szkół Powiatu Płockiego realizowano i wspierano projekty oraz 

inicjatywy kultywujące tradycje, współorganizowano i uczestniczono w imprezach szkół. Na 

stronie internetowej Powiatu Płockiego prezentowane były sukcesy i osiągnięcia uczniów 

z ważnych wydarzeń z życia społeczności szkolnej (Dzień Bezpiecznego Internetu, 

Nadwiślańskie Dyktando, Spotkanie Integracyjne Szkolnych Klubów Wolontariusza, 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii, Powiatowy 

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, Paka dla Rodaka itp.).    

Wspierano realizowany w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie od 

2017 roku projekt „Czas na staż vol 1” w ramach programu Erasmus+. Dzięki niemu, grupa 

78 uczniów technikum mogła uczestniczyć w 2-tygodniowych praktykach zawodowych 

w Irlandii – wartość projektu 150 tys. euro. 

Ponadto w ramach promocji szkoły Powiatu Płockiego corocznie uczestniczą w Targach 

Aktywności i Przedsiębiorczości organizowanych przez Miejski Urząd Pracy w Płocku, 

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku. 

W 2019 roku szkoły organizowały również Targi Edukacyjno-Zawodowe oraz Dni otwarte dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem tych przedsięwzięć była prezentacja 

sukcesów, bazy lokalowej oraz kierunków kształcenia szkół. 

Promocja szkolnictwa ma służyć dokonaniu naboru do szkół. Jak co roku przygotowana 

oferta edukacyjna była poprzedzona szczegółową analizą danych dotyczących kierunków 

kształcenia uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku oraz Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Warszawie. Informacja o planowanym naborze na rok szkolny 2019/2020 została 

zatwierdzona w dniu 25 lutego 2019 roku przez Zarząd Powiatu w Płocku. Działania te miały 

na celu przygotowanie oferty, która będzie zgodna z oczekiwaniami młodzieży oraz 

z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy w naszym regionie i kraju oraz wykształcenie 

kadry specjalistów jak najlepiej przygotowanych do jego wymogów.  

 

8. Promocja szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu płockiego 
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4. REALIZACJA STRATEGII, POLITYK ORAZ 

PROGRAMÓW POWIATU PŁOCKIEGO W 2019 ROKU 

 

 

Samorząd powiatowy w założeniach „Strategii Rozwoju Powiatu Płockiego na lata  

2014-2020” przyjętej uchwałą Rady Powiatu w Płocku Nr 353/XXXV/2014 z 5 listopada 2014 

roku, kieruje się przede wszystkim pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem, kształtowaniem 

świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców Ziemi Płockiej, jak również 

przeciwdziałaniem   zjawisku wykluczenia społecznego na obszarach Małych Ojczyzn. 

Kierunki działań planowane do realizacji w ramach celów operacyjnych  

w perspektywie do 2020 r. są wdrażane na bieżąco. W okresie sprawozdawczym 2019 cel 

nadrzędny – wielofunkcyjny rozwój powiatu w oparciu o zasoby naturalne – został 

kompleksowo przeanalizowany i w każdej płaszczyźnie podlega realizacji.  

W obszarze klimat dla biznesu podjęto działania w celu zwiększenia szans  

na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, podwyższenia, zmianę lub uzyskanie kwalifikacji. 

Głównym założeniem jest dostosowanie charakterystyki kwalifikacji osób bezrobotnych  

do charakterystyki lokalnego rynku pracy. Na bieżąco diagnozuje się potrzeby szkoleniowe  

na podstawie: danych statystycznych dotyczących stanu bezrobocia, analizy ofert pracy, 

rozpoznania potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych korzystających m.in. z usług 

poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, wniosków zgłaszanych przez lokalnych 

partnerów rynku pracy. Realizowane są szkolenia specjalistyczne dla przedsiębiorców. Wdraża 

się rozwiązania wspierające zatrudnianie osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym wspierające zatrudnienie mieszkańców terenów wiejskich 

w pozarolniczej działalności. Edukacja zawodowa uwzględnia potrzeby rynku - klasy 

w szkołach ponadpodstawowych profilowane są dla lokalnego rynku zatrudnienia. Pracownie 

w szkołach o profilu zawodowym są na bieżąco modernizowane i doposażane.  

Problematyka obszaru bezpieczeństwa ma związek m in. z budową systemu 

wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Ponadto podejmuje się starania 

Powiatowa Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2014-2020 
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mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa poprzez odbudowę infrastruktury 

przeciwpowodziowej oraz pogłębianie koryta Wisły.  

Infrastruktura społeczna oraz infrastruktura techniczna podlegają regularnej 

modernizacji adekwatnie do stanu technicznego i indywidualnych potrzeb, zgodnie  

ze szczegółowym opisem zawartym w niniejszym opracowaniu. 

Starostwo Powiatowe w Płocku udostępnia możliwość realizacji usług drogą 

elektroniczną.  

Obszar mała ojczyzna, który łączy elementy integracji społecznej, działalności 

kulturalnej oraz ma za zadanie promowanie zdrowego trybu życia ma odzwierciedlenie  

w pełnym spektrum tematycznym imprez z zakresu kultury, atrakcyjnych zajęć 

pozalekcyjnych, konkursów, działań edukacyjnych, profilaktycznych, prozdrowotnych, 

prewencyjnych.  

 Powiat Płocki pełni rolę katalizatora działań między jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

 Należy jednoznacznie stwierdzić, że nie napotyka się przeszkód w realizacji celów 

przyjętych w Strategii Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2014-2020. Realizacja zadań 

wynikających z dokumentu ma charakter ciągły, kompleksowy i aktualnie nie wymaga 

modyfikacji. 

 Z uwagi na bardzo szeroki zakres zadań, szczegółowe sprawozdania z realizacji 

Strategii Rozwoju Powiatu Płockiego jest przedmiotem odrębnego opracowania, a koordynacją 

prac związanych z realizacją Strategii zajmuje się Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

Starostwa Powiatowego w Płocku. Rada Powiatu w Płocku przyjęła sprawozdanie z realizacji 

Strategii za 2019 rok na sesji w dniu 29 kwietnia 2020 r. 
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Strategia przyjęta uchwałą nr 296/XXVII/2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia 

18 grudnia 2013 r. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie płockim została 

przygotowana w oparciu o analizę danych otrzymanych z urzędów miast i gmin, ośrodków 

pomocy społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy Policji, ogólnodostępnych danych 

statystycznych oraz na podstawie sprawozdań i opracowań własnych Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Płocku. Uzyskane materiały stanowiły podstawę do sporządzenia 

diagnozy problemów społecznych i na jej podstawie opracowania analizy SWOT tj. bilansu 

mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Na podstawie analizy SWOT zostały 

sformułowane cele strategiczne i cele operacyjne, z uwzględnieniem szczegółowych działań, 

których realizacja prowadzi do rozwiązywania problemów społecznych. Opracowana strategia 

została skonsultowana z samorządami gmin.  

Pozostałe programy i projekty realizowane przez PCPR w Płocku oraz analiza 

działalności PCPR w obszarach zadań publicznych za rok 2019 wpisują się w realizację celów 

strategicznych i operacyjnych ujętych w Strategii w 2019 roku. 

Realizacja założeń ujętych w Strategii jest możliwa w szczególności dzięki: środkom 

finansowym powiatu płockiego, otrzymywanym dotacjom, środkom pozyskiwanym ze źródeł 

zewnętrznych, w tym pochodzącym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i z Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2014-2019 
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Dokument został przyjęty Uchwałą nr 132/XIV/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 

30 marca 2016 roku. 

Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w powiecie 

płockim.  

Cele szczegółowe: 

˗ zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, 

˗ zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie, 

˗ zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, 

˗ podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie 

kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Podstawę programu stanowi podejście interdyscyplinarne, zgodnie z którym wszelkie działania 

na rzecz pomocy rodzinie powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów z wielu 

dziedzin, będących przedstawicielami różnych instytucji i organizacji.  

Działania zrealizowane w 2019 roku: 

1) przez Starostwo Powiatowe w Płocku - Wydział Edukacji, Kultury i Spraw 

Społecznych 

− Sporządzono diagnozę zjawiska przemocy w powiecie płockim, która została 

zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Płockiego w zakładce Promocja zdrowia. 

− Aktywnie włączono się w ogólnopolskie kampanie dotyczące przemocy w rodzinie.  

”NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY” – to hasło kampanii 

ogólnopolskiej realizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Komitet 

Ochrony Praw Dziecka, do którego aktywnie włączono się poprzez działania związane 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 
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z przygotowaniem kampanii i jej przeprowadzeniem w szkołach ponadpodstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Płocki. 

− Prowadzono lokalną kampanię „Stop Przemocy”. 

Kampania miała na celu uwrażliwiać na przemoc w rodzinie: łamać stereotypy dotyczące osób 

doświadczających przemocy oraz uczyć rozpoznawać sytuacje przemocy i wskazywać sposoby 

przeciwdziałania. Zostały opracowane materiały informacyjne dotyczące zjawiska przemocy, 

skutków jej stosowania, mitów i faktów. Odbiorcy otrzymali informację, gdzie szukać pomocy. 

Publiczne mówienie o przemocy jest dużym problemem i wyzwaniem. Należy jednak 

podkreślić, że bez ujawnienia problemu nie ma szansy, by zmienić tę trudną sytuację. Przemoc 

w rodzinie nie jest prywatną sprawą, jest przestępstwem i o tym należy mówić. Dlatego ważne 

są kampanie społeczne, a przede wszystkim reagowanie w przypadku podejrzenia, że komuś 

dzieje się krzywda. Kampania była prowadzona w szkołach ponadpodstawowych Powiatu 

Płockiego oraz na stronie internetowej Powiatu Płockiego po to by umożliwić włączenie się 

w nią wszystkich mieszkańców powiatu płockiego.  

Jednym z elementów obchodów Powiatowego Dnia Bezpiecznego Internetu, który odbył się 

w Zespole Szkól im. Stanisława Staszica w Gąbinie 22 lutego 2019 roku była inauguracja 

kampanii „Stop przemocy” prowadzona w ramach Programu. Uczniowie otrzymali materiały 

informacyjne dotyczące zjawiska przemocy i skutków jej stosowania, mitów i faktów oraz 

informacje, gdzie szukać pomocy. 

Kampania „Stop Przemocy” była też jednym z punktów w programie Dnia Aktywnej 

Społeczności w Antoniówce, który odbył się 25 czerwca 2019 roku na terenie Domu Pomocy 

Społecznej im. Bł. Abp. A.J. Nowowiejskiego w Brwilnie. 

W dniu 5 grudnia 2019 roku odbyło się IV Powiatowe Spotkanie Integracyjne Szkolnych 

Klubów Wolontariusza w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, które zostało 

wsparte kolejną odsłoną kampanii „Stop Przemocy”. 

− Opracowywano i rozpowszechniono materiały informacyjno-edukacyjne, uaktualniona 

została ulotka edukacyjno-informacyjna „Stop Przemocy”, ulotka informacyjna „Nie 

przechodź obojętnie wobec przemocy!” - co zrobić, aby pomóc dzieciom doświadczającym 

przemocy i gdzie szukać pomocy? oraz materiał edukacyjny „Przemoc offline” skierowany na 

przybliżenie nowego rodzaju przemocy – cyberprzemocy, zawierający instrukcje jak nie zostać 

http://powiat-plock.pl/wiadomosci/622/wiadomosc/94488/nie_przechodz_obojetnie_wobec_przemocy
http://powiat-plock.pl/wiadomosci/622/wiadomosc/94488/nie_przechodz_obojetnie_wobec_przemocy
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ofiarą agresji i co robić jeśli dotknęła nas przemoc w sieci. Materiały zostały przekazane do 

szkół ponadpodstawowych oraz udostępnione na stronach internetowych. Łącznie 

rozpowszechniono 1.000 sztuk materiałów informacyjno-edukacyjnych w wersji papierowej. 

− Organizowano zajęcia profilaktyczne dla młodzieży w związku z realizacją zadania pn. 

„Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny dla podejmujących zachowania ryzykowne dzieci, 

młodzieży i młodych dorosłych z terenu powiatu płockiego”. 

W ramach utworzonego Punktu Profilaktyczno-Konsultacyjnego od 17 lipca do 13 grudnia 

2019 roku prowadzono oddziaływania indywidualne z zakresu: poradnictwa, konsultacji, 

diagnostyki, wsparcia, doradztwa oraz wczesnej interwencji profilaktycznej. 

− Organizowano spotkania dla nauczycieli, członków grup roboczych i Zespołów 

Interdyscyplinarnych z terenu powiatu płockiego realizujących zadania wynikające 

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy i rozporządzenia dotyczącego realizacji procedury 

„Niebieskie Karty”, pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Płocku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku dotyczące zjawiska 

przemocy i profilaktyki przemocy w rodzinie. 

W ramach utworzonego Punktu Profilaktyczno-Konsultacyjnego dla podejmujących 

zachowania ryzykowne dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z terenu Powiatu Płockiego od 

września 2019 roku były świadczone usługi wsparcia interwencyjnego dla szkół, placówek 

opiekuńczych i innych z terenu powiatu po tzw. nagłych zdarzeniach. Od września do grudnia 

2019 roku współpracowano z wymiarem sprawiedliwości (sądy rodzinne, kuratela ds. 

nieletnich itp.). 

Zorganizowano w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku dwie prelekcje szkoleniowe: 

− 19 września 2019 roku odbyła się konferencja implementująca projekt. Głównymi 

zagadnieniami były: omówienie założeń realizacji zadania pn. „Punkt Profilaktyczno-

Konsultacyjny dla podejmujących zachowania ryzykowne dzieci, młodzieży i młodych 

dorosłych z terenu powiatu płockiego”, Program wczesnej interwencji profilaktycznej FreD 

goes net jest narzędziem z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej, unplagged – praca 

wychowawczo-profilaktyczna z grupą szkolną oraz FreD goes net jako przykład dobrej 

praktyki; 

− 13 grudnia 2019 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt. 
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Ponadto utworzono Interdyscyplinarny Zespół Roboczy ds. Dzieci, Młodzieży i Młodych 

Dorosłych Podejmujących Zachowania Ryzykowne. Dnia 26 września 2019 r. odbyło się 

pierwsze z trzech spotkań, kolejne spotkania odbyły się 25 października 2019 roku oraz 

21 listopada 2019 roku. 

- Upowszechniano informacje w zakresie możliwości i form uzyskania m. in. pomocy 

medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej.  

Opracowywano i rozpowszechniono informacje w zakresie form wsparcia zarówno w wersji 

papierowej, jak i elektronicznej. Na stronie internetowej Powiatu Płockiego w zakładce 

Promocja zdrowia dostępne były informacje dot. Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika 

Praw Dziecka (800 12 12 12), bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (116 111), 

Telefonu Zaufania dla Rodziców i Nauczycieli (800 100 100) oraz Ogólnopolskiego Pogotowia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (800-12-00-02). Ponadto rozpowszechniono 

materiały informacyjne na temat Punktu Profilaktyczno-Konsultacyjnego dla podejmujących 

działania ryzykowne dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z terenu powiatu płockiego, 

poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Płocku oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Płocku, a także działania 

jej punktów zamiejscowych. 

- Przygotowano Informator – ewidencję instytucji, które realizują oferty dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie w powiecie płockim. 

Informator dostępny był na stronie internetowej Powiatu Płockiego w zakładce Promocja 

zdrowia. Zaktualizowany Informator został przekazany Prezesowi Sądu Rejonowego w Płocku, 

Prokuratorowi Rejonowemu w Płocku, Komendantowi Miejskiemu Policji w Płocku oraz 

gminom z terenu powiatu płockiego. 

Wszystkie ważne dla odbiorców Programu informacje dostępne były na stronie internetowej 

Powiatu w zakładce Promocja zdrowia.  

2) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku 

− Prowadzono poradnictwo specjalistyczne i interwencję kryzysową dla osób i rodzin  

w kryzysie zamieszkałych na terenie powiatu płockiego. W 2019 roku przeprowadzono 

18 interwencji kryzysowych, udzielono 649 porad specjalistycznych, w tym: 225 porad 

prawnych, 210 porad psychologicznych, 121 spotkań o charakterze terapeutycznym, 93 porady 

rodzinne. 
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− Prowadzono działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży pn. „Edukacja w terenie”, 

których celem było zwiększenie wiedzy uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu 

płockiego na temat przemocy rówieśniczej i tematy pokrewne oraz przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom, jak doświadczanie przez dzieci krzywdy fizycznej i emocjonalnej. 

W ramach działań zrealizowano zajęcia na 5 tematów: „Przemoc dzieci względem dzieci”, 

„Agresja słowna”, „Prawa dla wszystkich”, „Dziecko w świecie emocji”, „O depresji 

wśród dzieci” stosownie do zapotrzebowania zgłoszonego przez dyrektorów szkół.  

W wyniku zrealizowanych działań przeszkolono łącznie 630 uczniów. 

− Prowadzono działania edukacyjne dla osób dorosłych w ramach zadania publicznego pn. 

„Edukacja - Przeciwdziałanie - Pomoc”. Działania zostały zrealizowane w partnerstwie 

z Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku i były współfinansowane ze 

środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Celem zorganizowanych zajęć było 

zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz pracowników służb społecznych na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie, podniesienie ich wrażliwości społecznej na ten problem oraz 

zwiększenie jakości, zakresu i dostępności pomocy dla osób dorosłych i dzieci w kryzysie. 

Działania zrealizowano w okresie 01.09.2019 r. - 30.11.2019 r. na terenie 4 gmin powiatu 

płockiego: Bielsk, Bulkowo, Bodzanów i Łąck. W wyniku zrealizowanych działań 

przeszkolono nauczycieli, pracowników ośrodków pomocy społecznej i innych służb 

społecznych. Łącznie odbyło się 12 spotkań, w których uczestniczyło 120 osób. Tematyka 

warsztatów dla pracowników służb społecznych koncentrowała się wokół problemu przemocy 

w rodzicie jako zjawiska społecznego występującego lokalnie i potencjalnych działań 

zaradczych. Podczas warsztatów dla nauczycieli omówiona została problematyka przemocy 

wobec dzieci w kontekście pracy nauczyciela. 

W ramach zadania „Edukacja – Przeciwdziałanie – Przemoc” zorganizowano również 

warsztaty edukacyjne dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Płocku. Celem warsztatów było zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  W ramach zadania zorganizowano konferencję pn. 

„Podmiotowość dziecka w edukacji, wychowaniu i systemie prawa” dla 80 osób. Celem 

konferencji było zwiększenie wiedzy uczestników na temat zjawiska przemocy wobec dzieci 

i uwrażliwienie ich na ten problem. Program konferencji obejmował wykład na temat: 

„Dziecko – wybrane zagadnienia – od Konstytucji i Konwencji Praw Dziecka przez prawo 

rodzinne po prawo karne” oraz wykład na temat: „Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci 
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z perspektywy polskich i europejskich standardów”. Uczestnikami konferencji byli 

nauczyciele, pracownicy służb społecznych z terenu powiatu płockiego i przedstawiciele 

organizacji. 

3) przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Płocku 

− Prowadzono warsztaty dla uczniów uczniowie klas IV i V szkół podstawowych, których 

celem było rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych, uczenie radzenia sobie 

w sytuacjach konfliktowych, poznawanie sposobów radzenia sobie ze złością oraz efektywnej 

komunikacji. Warsztaty oparte były na programach: „Uczymy się języka żyrafy” oraz 

„Zaradny kot w akcji”.  

− Prowadzono indywidualne konsultacje dla dyrektorów szkół, specjalistów szkolnych 

oraz nauczycieli - omawiano indywidualne sytuacje dzieci z rodzin, w których występuje 

przemoc domowa (8 konsultacji). 

− Realizowano tematykę przemocy domowej oraz agresji także w ramach „Szkoły dla 

Rodziców”. Należy podkreślić, że część uczestników jest bezpośrednio uwikłana w problem 

przemocy w rodzinie, w związku z czym poruszane zagadnienia miały nie tylko charakter 

profilaktyczny, ale służyły korekcji niepożądanych zachowań i postaw.  

− Przeprowadzono 6 konsultacji dla rodziców dzieci krzywdzonych i jednocześnie 

będących ofiarami przemocy domowej. Zgłaszano przede wszystkim przemoc psychiczną 

(nękanie, zastraszanie, przemoc ekonomiczna), rzadziej fizyczną. Zjawisko przemocy często 

związane było z problemami uzależnieniowymi agresora oraz kryzysem okołorozwodowym. 

Przedmiotem konsultacji były trudności emocjonalne dzieci, będące skutkiem niekorzystnej 

sytuacji rodzinnej. Omawiano mechanizmy powstawania zaburzeń emocjonalnych oraz 

sposoby postępowania z dzieckiem, które doświadczało przemocy lub było jej świadkiem. 

Analizowano także zasady kontaktów z rodzicem stosującym przemoc. Przeprowadzono 

11 konsultacji dla dzieci - ofiar przemocy domowej. W ocenie specjalistów systematycznie 

wzrasta zainteresowanie tematyką przemocy domowej wśród pracowników szkół i gminnych 

ośrodków pomocy społecznej. Coraz częściej instytucje te podejmują działania na rzecz 

interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za pomoc ofiarom 

przemocy domowej. Taka sytuacja pozwala nam wnioskować, że problem jest coraz lepiej 

rozumiany i dostrzegany w społecznościach lokalnych, co z kolei skutkuje podejmowaniem 

skutecznych działań poprawiających sytuację życiową ofiar.  
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Program przyjęty uchwałą nr 376/XL/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 14 listopada 

2018 r.   

Program współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok został zrealizowany. 

Realizację Programu prowadzono zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, z zachowaniem form współpracy. Głównym celem 

samorządu powiatu jest budowanie partnerstwa pomiędzy powiatem a organizacjami 

pozarządowymi oraz efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców naszego powiatu. Podstawą ideową dotyczącą niniejszej współpracy była jej 

realizacja na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności 

i uczciwej konkurencji oraz jawności.   

W 2019 roku Rada Powiatu w Płocku na zadania realizowane przez organizacje 

pozarządowe przeznaczyła w budżecie Powiatu Płockiego kwotę w wysokości 140.000,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, 

edukacji i turystyki komisja powołana przez Zarząd Powiatu w Płocku wyłoniła 

39 organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne należące do samorządu 

powiatowego. 

Środki finansowe na realizację zadań otrzymali: 

1. Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego na organizację zadania 

pn. 14.Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do 

Oberka”, kwota dotacji: 5.000,00 zł. 

2. Stowarzyszenie „Wokół Śniadeckiego” na organizację zadania pn.  

„Nadwiślańskie Dyktando”, kwota dotacji: 7.000,00 zł. 

3. Stowarzyszenie „Wokół Śniadeckiego” na organizację zadania pn. „Historia Doliną 

Bzury”, kwota dotacji: 4.200,00 zł. 

Program współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

 pożytku publicznego 
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4. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „MALWA” Mała Wieś na organizację zadania: pn. 

„Droga do Niepodległości”, kwota dotacji: 2.000,00 zł. 

 5. Stowarzyszenie „Twoja Gmina” w Bodzanowie   na organizację zadania pn. „Z historią 

Bodzanowa na Ty”, kwota dotacji: 3.000,00 zł. 

 6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą 

w Płocku na realizację zadania pn. „Aktywny Senior - Nie Antyk”, kwota dotacji: 5.000,00 zł. 

7.  Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych - Drobin   na realizację   zadania pn. „Patriotyczne 

Dni Drobina”, kwota dotacji: 3.300,00 zł. 

8. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego na realizację zadania pn. „Z myślą o Ojczyźnie. 

Organizacja koncertu patriotycznego upamiętniającego odzyskanie przez Polskę 

niepodległości”, kwota dotacji: 4.000,00zł. 

9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowa i okolic Mała Wieś na organizację zadania pn. 

„Art attaca - tradycja nie musi być nudna”, kwota dotacji: 4.100,00 zł.  

10. Koło Gospodyń Wiejskich „Jezioranki” w Łącku na organizację zadania pn.  „Dojrzali 

wspaniali”, kwota dotacji: 5.000,00 zł. 

11. Stowarzyszenie „IUVENES” na rzecz Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie   na 

organizację zadania pn. „Powiatowa Olimpiada Integracyjna 2019”, kwota dotacji – 4.900,00 

zł.  

12. Stowarzyszenie „IUVENES” na rzecz Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie   na 

organizację zadania pn. „Bóg się rodzi gwiazda wschodzi”, kwota dotacji – 4.200,00 zł. 

13. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Sokół” w Bodzanowie na realizację zadania pn. 

„Apetyt na tradycję – Jarmark 2019”, kwota dotacji: 3.000,00 zł. 

14. Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” Nowe Kanigowo na zorganizowanie Pikniku rodzinnego 

2019 „Moja Mała Ojczyzna”, kwota dotacji: 4.000,00 zł. 

15. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Źródło” Maszewo Duże na realizację zadania 

pn. „Wodny Rajd Szlakiem Bojowym Flotylli Wiślanej Marynarki Wojennej”, kwota dotacji: 

3.500,00 zł. 

16. Samodzielne Dorosłe Anioły na realizację zadania pn. „I Powiatowy Dzień Zespołu 

Downa”, kwota dotacji: 2.000,00 zł. 
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17. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo na organizację zadania pn. „W duszy gra 

……solidarność” Międzypokoleniowe rozważania w 30. rocznicę Wolnych Wyborów 

Parlamentarnych w Polsce, kwota dotacji: 5.800,00 zł. 

 18. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Sokół” w Bodzanowie na organizację zadania 

pn. „Spływ kajakowy Zakroczym-Kępa Polska 2019” – Twierdza Modlin- Kępa Polska, kwota 

dotacji: 3.000,00 zł. 

19. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Rakowie gm. Mała Wieś na organizację zadania 

pn. „Z naturą, historią i rowerem”, kwota dotacji: 3.000,00 zł. 

20. Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego na realizację zadania 

pn. „Pojezierzem na rowerze”, kwota dotacji: 1.000,00 zł.  

21. Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego na realizację zadania 

pn. „Turniej Tenisa Stołowego”, kwota dotacji: 2.000,00 zł. 

22. Ludowy Klub Sportowy Huragan na organizację zadania pn. „Integracyjny obóz 

kondycyjno- sportowy”, kwota dotacji 3.000,00 zł. 

23. Ludowy Klub Sportowy Huragan na organizację zadania pn. „Powiatowy Dzień Sportu 

w Gminie Bodzanów”, kwota dotacji 3.000,00 zł. 

24. Uczniowski Klub Sportowy Judo Olimp Bielsk na organizację Międzynarodowego 

Festiwalu Dzieci i Młodzieży w Judo, kwota dotacji 5.000,00 zł. 

25. Ludowy Klub Sportowy „Wicher” Cieszewo na organizację zadania pn. „Międzygminny 

Turniej Sportowy o Puchar Starosty Płockiego Ludowych Klubów Sportowych”, kwota dotacji: 

1.500,00 zł. 

26. Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa „Feniks” na organizację zadania pn.: „Piknik 

Wakacyjny”, kwota dotacji: 3.000,00 zł.  

27. Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa „Feniks” na organizację zadania pn.: „Fit Senior” 

kwota dotacji: 3.000,00 zł.  

28. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec „Mazowsze” Płock Chorągiew Mazowiecka na 

realizację zadania pn. XIV Harcerski Rajd „MOŁTAWA 2019”, kwota dotacji: 5.000,00 zł. 

29. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego im. Wł. Broniewskiego na 

realizację zadania pn. XLII Ogólnopolski Harcerski Rajd „WISŁA 2019” - kwota dotacji: 

4.000,00 zł. 
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30. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej” w Nowym Miszewie   

na organizację zadania pn. XVII Powiatowy Turniej Sportowy dla uczniów klas I-III Szkoły 

Podstawowej „W małym ciele wielki duch”, kwota dotacji: 4.000,00 zł. 

31. Uczniowski Klub Sportowy „Atleta” Radzanowo na organizację XX Jesiennych Biegów 

Przełajowych na Mazowszu, kwota dotacji: 3.500,00 zł. 

32. Stowarzyszenie „Wokół Śniadeckiego” na organizację Turnieju Badmintona, kwota 

dotacji 2.500,00 zł. 

33. Ochotnicza Straż Pożarna „Lipianki” na organizację zadania pn. „Proponujemy naszą 

wieś bo tu bezpiecznie i wesoło jest”, kwota dotacji: 3.000,00 zł. 

34. Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Nowy Duninów na organizację zadania pn.” Aktywnie, 

zdrowo, weekendowo”, kwota dotacji: 3.000,00 zł. 

35. Stowarzyszenie „Mecenasów Sportu” Wyszogród na zorganizowanie Ogólnopolskiego 

Turnieju w Piłkę Nożną Dzieci - Sportowy Dzień Dziecka, kwota dotacji: 4.000,00 zł. 

 36. Stowarzyszenie Kultury i Sportu Pegaz Drobin na XII Turnieju Piłki Nożnej im. 

Andrzeja Szymańskiego, kwota dotacji: 4.000,00 zł. 

37. Stowarzyszenie „Gąbin Biega” na organizację zawodów biegowych dla dzieci, młodzieży 

szkolnej i dorosłych „Gąbińska dziesiątka”, kwota dotacji: 3.000,00 zł. 

38. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic na organizację zadania pn. „Rajd 

pieszo-rowerowy”, kwota dotacji: 2.500,00 zł. 

39. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Polonia” na organizację zadania pn.” Powiatowy 

Turniej Halowy Piłki Nożnej” Graj z Polonią Radzanowo, kwota dotacji: 4.000,00 zł. 

Samorząd powiatu płockiego podejmował również współpracę z organizacjami 

pozarządowymi pozakonkursowo. 

Przy współudziale wielu instytucji, gminnych ośrodków kultury, organizacji 

pozarządowych i szkół można było zrealizować w 2019 roku wiele programów edukacyjnych. 

Zorganizowano konkursy o różnej tematyce adresowane do uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych. Konkursy, które na stałe zostały wpisane w kalendarz imprez 

powiatowych i od lat są propagowane w środowiskach szkolnych to m.in. „Młodzież zapobiega 

pożarom”, „Moje miejsce na ziemi” „Młodzi twórcy literatury”, „Pięknie być człowiekiem”, 

„Ty decydujesz o sobie”, „Konkurs wiedzy o Francji, Rosji, Niemczech i Wielkiej Brytanii”, 
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„Razem tworzymy Internet”, „ Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu”, „Z ziemi polskiej 

po wolność”, „Żołnierze wyklęci”, „Mnie ta ziemia od innych droższa”, ”Dzień Chleba”, 

Konkurs literacki „O szablę Komendanta”, „Mam talent”, Konkurs  Informatyczny, Konkurs 

ornitologiczny „Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas”, ,,Polskie powstania 1794-1944”, 

„Pamiętaj o ogrodach”, „Z ziemi polskiej po wolność”, „Powiatowy Festiwal Piosenki 

Obcojęzycznej,,  i wiele innych bardzo interesujących  konkursów, które wpływają na rozwój  

społeczny i intelektualny mieszkańców Ziemi Płockiej.   

Instytucjom kultury, bibliotekom, szkołom, organizacjom pozarządowym udzielane jest 

wsparcie finansowego na zakup nagród, które wręczane są podczas podsumowania zadań. Od 

lat przy udziale Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie organizowane jest 

Nadwiślańskie Dyktando skierowane do młodzieży i mieszkańców gmin nadwiślańskich. 

Prowadzącym i układającym tekst dyktanda jest językoznawca, profesor nauk 

humanistycznych Jerzy Bralczyk. 

 Z chwilą powołania Komitetu Organizacyjnego Orszaku Trzech Króli samorząd powiatu 

płockiego wspiera merytorycznie i finansowo to wspólne zadanie zabezpieczając w budżecie 

powiatu 4.000,00 zł na zakup koron, śpiewników dla mieszkańców Płocka i okolic.  

Organizowano lub współorganizowano ponadto: 

- festyn dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Nadzieja”, celem którego jest przede 

wszystkim podniesienie świadomości o losie osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie ich 

szans poprzez gry, zabawy, taniec i wspólny śpiew; 

-  festyn integracyjny dla ludzi starszych – emerytów przy współudziale Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów pokonując ich dysfunkcje, zapewniając tym ludziom radosne i aktywne 

spędzenie czasu. Związek zorganizował przy współpracy z samorządem powiatowym Festiwal 

Amatorskich Zespołów Artystycznych „Mikrofon Seniora”. 

Pozakonkursowo podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem 

dla Rozwoju” na realizację zadania pn. Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Drużyn 

Mieszanych o Puchar Starosty Płockiego oraz Ogólnopolski Otwarty Turniej Samorządowców 

w Piłce Nożnej Drużyn Mieszanych o Puchar Starosty Płockiego, którego celem była 

popularyzacja piłki siatkowej i piłki nożnej wśród licznej grupy mieszkańców miast i gmin oraz 

samorządowców. 
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Głównym celem samorządu powiatowego jest budowanie partnerstwa pomiędzy powiatem 

a organizacjami pozarządowymi oraz efektywne wykorzystanie społecznej aktywności 

w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców naszego powiatu.  

Zrealizowano wraz z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej Ogólnopolski Turniej 

Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”, którego celem jest popularyzowanie 

przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa 

i ochrony przeciwpożarowej. Ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej Zarządem Oddziału Powiatowego zakupiono broszurki o treści 

edukacyjnej „Wiedza twoim ratunkiem”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy 

o zagrożeniach jakie mogą wystąpić w otaczającym nas środowisku (pożar, czad, powódź, 

burza, silny wiatr, niebezpieczne substancje chemiczne) i przekazaliśmy do szkół z terenu 

Powiatu Płockiego.  

Z Samodzielnym Kołem Terenowym Nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

w Małej Wsi zawarto umowę na przeprowadzenie warsztatów plastycznych, kulinarnych, 

muzycznych, tanecznych, florystycznych w szkołach ponadpodstawowych z terenu powiatu 

płockiego oraz zainaugurowano rok akademicki 2018/2019 Płockiego Powiatowego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wspierano również ich działania poprzez pomoc finansową, 

udzielając wsparcia na opłatę za usługi transportowe. 

Stowarzyszenie Partia Polonia i Biblioteka Pedagogiczna w Płocku były 

współorganizatorem po raz drugi konkursu literacko-historycznego dla młodzieży „O Szablę 

Komendanta”. Starosta Płocki objął konkurs honorowym patronatem. Celem konkursu jest 

zgłębianie i promowanie wiedzy o historii ziemi ojczystej, kształtowanie, umacnianie postaw 

patriotycznych oraz rozbudzenie wyobraźni twórczej młodzieży poprzez rozwijanie jej 

uzdolnień literackich. 

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja to organizacja, która jest najczęściej 

organizatorem sesji naukowo-edukacyjnych. W roku 2019 stowarzyszenie zorganizowało sesje 

w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku dla seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. 

„Trzecia Młodość”, które było jednocześnie jubileuszem stowarzyszenia. Zorganizowano 

również sesję naukowo-informacyjną pt. „Innowacje teleinformatyczne przewagą 

konkurencyjną”. 
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Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Vox Singers” otrzymało wsparcie finansowe na 

organizację XXV Festiwalu Muzyki Jednogłosowej w Płocku. Festiwal odwołuje się do 

bogatej polskiej tradycji śpiewów jednogłosowych, które związane jest z okresem 

średniowiecza. Jest stowarzyszeniem, które prowadzi działalność kulturalną, organizując 

przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym. Organizuje wydarzenia kulturalne w Płocku 

i powiecie płockim.  

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego co roku otrzymuje środki 

finansowe na zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla młodych adeptów 

straży pożarnej z terenu powiatu płockiego. Organizacja   obozu służyć ma do wszechstronnego 

przygotowania młodych ludzi w przyszłej ich pracy - w ratownictwie przeciwpożarowym oraz 

w zakresie profilaktyki prozdrowotnej. 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów otrzymał wsparcie na organizację 

Festiwalu Amatorskich Zespołów Artystycznych „Mikrofon Seniora”. Celem przeglądu jest 

popularyzacja amatorskiej twórczości artystycznej seniorów, prezentacja ich umiejętności, 

integracja środowisk twórczych poprzez organizację czasu wolnego i kreatywnego stylu życia. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” otrzymało wsparcie finansowe 

na współorganizację zadania „Vistula Folk Festiwal 2019”, którego celem jest pielęgnowanie 

polskiej kultury ludowej, jak również prezentowanie i upowszechnianie kultur innych krajów. 

Fundacja Wojskowości Polskiej otrzymała wsparcie finansowe na organizację uroczystych 

obchodów historycznych upamiętniających 80. rocznicę walk w obronie Płocka we wrześniu 

1939 r. Celem zadania jest upamiętnienie wydarzeń rozegranych na Ziemi Płockiej we 

wrześniu 1939 roku i przekazania tych wydarzeń w formie rekonstrukcji mieszkańcom Płocka, 

powiatu i województwa. W rekonstrukcji wydarzeń brało udział Stowarzyszenie Jeździeckie 

im. 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej. 

Fundacja „Portal Fm- Pomagamy Dzieciom” jest organizacją, która zajmuje się profilaktyką 

uzależnień i promocją zdrowia, pomocą społeczną, edukacją i oświatą.  Cyklicznie organizuje 

Międzypowiatowy Konkurs Ekologiczny pn.” Mazowsze Czysta Kraina” dla szkół z powiatu 

płockiego, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat ważnej roli ochrony 

środowiska w życiu każdego człowieka. W ramach zadania ufundowano nagrody i puchary dla 

laureatów i zwycięskich szkół. 
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Fundacja Rozwoju Mikrospołeczności „Per Aspera ad Astra” jest organizatorem projektu 

„Paka dla Rodaka” dla Polaków, którzy znajdują się poza granicami kraju. W roku 

2019 sfinansowaliśmy paczki dla ludzi żyjących poniżej granicy ubóstwa z terenu Ukrainy 

i Mołdawii. 

W ramach podpisanego z Politechniką Warszawską Filią w Płocku Porozumienia  

o współpracy samorząd powiatu płockiego popularyzuje osiągnięcia naukowe studentów, 

promuje ofertę dydaktyczną, zapewnia współpracę uczelni ze szkołami ponadpodstawowymi 

Powiatu Płockiego. Starosta Płocki w 2019 roku przyznał 2 nagrody rzeczowe studentom 

Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii za najlepsze prace dyplomowe.  

W roku 2019 powiat płocki był współorganizatorem Konferencji naukowej pt. „Zjawisko 

dyskryminacji w zatrudnieniu w opinii pracowników urzędów miasta i gminy z powiatu 

płockiego”.  

W ramach Porozumienia pomagano również Samorządowi Studenckiemu w realizacji zadań 

z zakresu kultury.  

Dnia 23 września 2019 roku podpisano Porozumienie ze Szkołą Wyższą im. Pawła 

Włodkowica w Płocku. Współpraca między stronami będzie realizowana poprzez: wymianę 

doświadczeń, organizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych, w tym projektów 

badawczych oraz konferencji, organizację praktyk studenckich.  

Dbając o bezpieczeństwo oraz propagowanie zdrowych form aktywności fizycznej młodzieży 

samorząd powiatu płockiego podejmuje również szereg inicjatyw i projektów, których 

realizatorem jest Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

 

 

 

Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski działa system nieodpłatnej pomocy 

prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 stycznia 2015 roku o nieopłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej. Celem ustawy jest zagwarantowanie dostępu do podstawowych usług 

prawniczych grupie osób, które z uwagi na swój status materialny lub sytuację życiową nie 

mają możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej. Ustawa ta stworzyła mechanizmy 

umożliwiające osobom fizycznym dostęp do uzyskania, na etapie przedsądowym, nieodpłatnej 

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie płockim 

 



 

Strona 73 z 197 

 

pomocy prawnej świadczonej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez 

powiaty, w których porad prawnych i obywatelskich udzielali adwokaci, radcy prawni lub 

osoby uprawnione, które miały zawartą umowę z organizacją pozarządową.  

 Od 1 stycznia 2019 roku ustawowo rozszerzono zakres świadczonych usług 

o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz o nieodpłatną mediację. Rozbudowano również 

katalog osób uprawnionych. Do korzystania z usług świadczonych w ramach ustawy ma prawo 

każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 

pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego. 

 W efekcie funkcjonowania w Powiecie Płockim systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielono porad w 2019 roku ogółem 994 osobom 

uprawnionym, w tym: 

-  nieodpłatna pomoc prawna – 674 osoby uprawnione, 

-  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – 320 osób uprawnionych. 

Wykres nr 6. Łączna liczba udzielanych porad w latach 2016-2019. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego 

w Płocku. 
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 Powiat Płocki w 2019 roku prowadził cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, 

zlokalizowane na terenie dziesięciu gmin: Gąbin, Bulkowo, Mała Wieś, Słupno,  

Drobin, Bielsk, Łąck, Nowy Duninów, Brudzeń Duży i Wyszogród.  

 W dwóch z tych punktów pomoc prawna świadczona była przez adwokatów  

i radców prawnych na mocy porozumień zawartych z Okręgową Radą Adwokacką w Płocku  

i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, natomiast w pozostałych dwóch punktach 

przez adwokatów, radców prawnych osoby uprawnione na mocy porozumień zawartych 

z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 Organizacje zostały wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie 

organizacji pozarządowej prowadzącej  działalność pożytku publicznego, przeprowadzonego 

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności  pożytku publicznego 

i o wolontariacie, w wyniku którego: 

− prowadzenie punktu 1 nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego w gminach: 

Gąbin, Bulkowo, Mała Wieś i Słupno - powierzono Stowarzyszeniu Centrum 

Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku, 

− prowadzenie punktu 2 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanego  

w gminach: Bulkowo, Drobin, Gąbin, Bielsk i Łąck - powierzono Stowarzyszeniu 

Mazowsze Razem w Łętowie. 

 W ramach punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzone były 

również mediacje.  

 W 2019 roku na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w czterech punktach 

Powiatu Płockiego zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 264.000,00 zł, z tego dla 

organizacji pozarządowych na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w powiecie płockim wydano kwotę 

128. 038,00 zł w tym 7 920,00 zł na edukację prawną.  
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Wykres nr 7. Kwoty dotacji na nieodpłatną pomoc prawną w latach 2016-2019. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego 

w Płocku. 

Powiat Płocki w 2019 roku powierzył organizacjom pozarządowym realizację zadań 

w zakresie edukacji prawnej, która obejmowała działania edukacyjne zmierzające do 

zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa poprzez przeprowadzenie 36 spotkań 

informacyjnych w sołectwach gmin powiatu płockiego i Powiatowym Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku oraz wykonanie n/w poradników informacyjnych: 

1) „Udział obywateli w konsultacjach publicznych, społecznych oraz procesie stanowienia 

prawa”,  

2) „Prawa i obowiązki obywatelskie - działanie krajowych i międzynarodowych organów 

ochrony prawnej”, 

3) „Mediacja jako jedna z metod alternatywnego rozwiązywania sporów. 

 W zakresie upowszechnienia wśród mieszkańców powiatu płockiego wiedzy  

o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego podejmowano następujące działania: 

1) zamieszczono w BIP i na stronie internetowej Powiatu Płockiego oraz gmin   

z terenu powiatu płockiego informację o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim w 2019 roku, w tym o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy 
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prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji wraz 

z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których świadczone są te usługi, listę 

jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępną dla mieszkańców powiatu płockiego; 

2) informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji były zamieszczone w prasie wydawanej przez 

Radę i Zarząd Powiatu w Płocku; 

3) w punktach świadczących usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz w budynku Starostwa, urzędach gmin i jednostkach organizacyjnych 

powiatu płockiego rozpowszechniane były karty informacyjne poradnictwa: nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz 

informacje nt. poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, listy jednostek 

nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu płockiego ulotki 

i poradniki informacyjne pt. „Udział obywateli w konsultacjach publicznych, społecznych 

oraz procesie stanowienia prawa”, „Prawa i obowiązki obywatelskie- działanie krajowych 

i międzynarodowych organów ochrony prawnej”, „Mediacja jako jedna z metod 

alternatywnego rozwiązywania sporów”.  

Działania te były realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi punkty 

i stanowią bazę do działań na rzecz pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa. 

W 2019 roku na terenie powiatu płockiego funkcjonowało sześć warsztatów terapii 

zajęciowej: w Nowym Miszewie, Zakrzewie, Koszelewie, Machcinie, Mirosławiu  

i Męczeninie, z których cztery prowadzone były przez organizacje pozarządowe,  

a dwa funkcjonowały przy domach pomocy społecznej w Nowym Miszewie  

i Zakrzewie. W 2019 roku na działalność wszystkich warsztatów terapii zajęciowej udzielono 

dofinansowania ze środków PFRON w wysokości w wysokości 4.524.000,00 zł  

oraz ze środków Powiatu Płockiego w wysokości 504.173,00 zł. 

 

Powiat Płocki, podobnie jak w latach ubiegłych realizując główny cel oraz cele 

szczegółowe Programu współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok udzielił 

organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. 
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Powiat Płocki poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach 

przyczynił się do działań na rzecz różnych grup społecznych. Tworzono m.in. warunki do 

zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na 

rzecz mieszkańców, wspierano osoby niepełnosprawne, udzielano pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wspierano i upowszechniano kulturę 

fizyczną, prowadzono działania ukierunkowane na kulturę, ochronę dóbr dziedzictwa 

narodowego, ekologię, porządek i bezpieczeństwo publiczne. Głównym celem i konsekwencją 

w wymiarze długofalowym tychże działań było podniesienie jakości życia mieszkańców 

powiatu płockiego oraz jednocześnie wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji 

pozarządowych. Działania realizowane przez jednostki Powiatu Płockiego w 2019 roku 

wywarły pozytywny wpływ na promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich.  

 

 

 

 

 

Wartość projektu – 3.198.525,19 zł, w tym w roku 2019 zadania zrealizowano  

na łączną wartość 95.817,00 zł. 

Wartość dofinansowania 80% wartości kwalifikowalnej Projektu – 2.549.457,95 zł 

Wkład własny: 583.065,44 zł 

Partnerzy Projektu (Nadleśnictwo Płock oraz Nadleśnictwo Łąck) - 66.001,80 zł 

Projekt realizowany od 24.06.2016 r. do 30.06.2019 r.  

W ramach Programu zrealizowano zadania: 

− utworzenie potencjalnych stanowisk lęgowych dla chronionych i rzadkich gatunków 

awifauny i fauny w ramach ochrony in-situ cennych przyrodniczo gatunków. 

 

Zadanie realizowane było w dwóch etapach. Pierwszy realizowany w 2017 r. polegał na 

budowie i zawieszaniu skrzynek lęgowych dla chronionych i rzadkich gatunków ptaków 

i ssaków dotyczy gatunków objętych między innymi ochroną w ramach dyrektyw Unii 

Europejskiej (m.in. tracza nurogęsi, gągoła, dudka, puszczyka, nietoperzy, popielicy).  

Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu 

turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów 

przyrodniczych na terenie powiatu płockiego 
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Drugi etap zadania realizowany był 2019 r. Realizacja obejmowała zwiększenie liczebności 

populacji dzikich pszczół i trzmieli poprzez stworzenie bezpiecznych warunków życia 

i rozrodu dla przedmiotowych gatunków chronionych gatunków owadów poprzez stworzenie 

hoteli dla ich populacji w 4 miejscach na teranie powiatu płockiego. Stanowiska lęgowe 

stanowią strefę azylu dla błonkówek w ramach ochrony in-situ.  

− organizowanie imprez edukacyjnych i promocyjnych 

Etapowo prowadzono szeroką kampanię informacyjno-edukacyjną związaną z edukacją 

ekologiczną. W 2019 roku zorganizowano powiatowy konkursu z zakresu bioróżnorodności. 

Przeprowadzono pokaz z zakresu fauny i flory występującej na terenie powiatu płockiego, jak 

również pokaz z wykorzystaniem makiet przyrodniczych, zdjęć, publikacji przedstawiających 

gatunki chronione występujące na terenie powiatu płockiego. 

W sumie w konkursach z zakresu bioróżnorodności wzięło udział blisko 120 osób. 

− zaprojektowano i organizowano stałe wystawy ekologiczne w powiecie płockim – 

zadanie realizowano w dwóch etapach 

W 2018 roku zorganizowano wystawę w Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej, 

a w 2019 r.  powstała stała ekspozycja pt. „Wokół Nasion” w obiekcie Wyłuszczarni Szyszek 

w Łącku. 

Wykonawca zaaranżował około 62 m kw.  powierzchni wystawowej. Ekspozycja obejmowała 

wykonanie plansz edukacyjnych, gablot ekspozycyjnych z opisami gatunków drzew oraz  

z informacjami o pozyskiwaniu nasion tego gatunku. Informacje wzbogaciły ciekawostki 

przyrodnicze, jak również zdjęcia szkodników. Jednym z ciekawszych rozwiązań wystawy są 

eksponaty powiększonych modeli nasion, które można porównać z rzeczywistą formą 

znajdującą się w gablocie ekspozycyjnej. Dobrano oświetlenie ledowe, podkreślające 

poszczególne elementy ekspozycji, co czyni tę wystawę niezwykłą w odbiorze. Element 

przyciągający szczególną uwagę zwiedzających to makieta prezentująca rozwój lasu – od 

sadzonki po ścinkę drzew. Gospodarka leśna ukazana w takiej odsłonie i z taką dbałością 

o szczegóły jest niewątpliwe jedną z ciekawszych form edukacyjnych. 

Przedsięwzięcie obejmowało również wyposażenie ekspozycji w ramki multimedialne ze 

słuchawkami prezentujące w formie edukacyjnej gospodarkę leśną. Ponadto przygotowaną 

ofertę wystawy uzupełniono o projektor, laptop, ekran multimedialny oraz ławy drewniane. 
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Całkowita wartość projektu   - 114.480,00 zł 

Otrzymane dofinansowanie    - 99.551,81 zł 

Środki własne                 - 14.428,19 zł 

Dotacja pozostała                                    - 500,00 zł 

Projekt zrealizowano w ramach Programu Priorytetowego „Zadania z zakresu ochrony 

przyrody” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie.  

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w roku 2019 do realizacji zadania 

przeznaczono teren o łącznej powierzchni 3,7 ha znajdujący się na obszarach użytkowanych 

przez  DPS Koszelew oraz DPS Brwilno. Zakres realizacji prac objął pielęgnację drzew w ilości 

208 szt., założonych zostało 13 szt. wiązań elastycznych oraz wykonano nasadzenia w ilości 

296 szt. roślin wieloletnich. Dosadzenia pozwoliły uzupełnić kompozycje terenu wokół 

obiektów. Przyczyniły się do poprawy walorów krajobrazowych oraz wizualno-estetycznych 

obszaru objętego zadaniem. Przeprowadzone prace rewaloryzacyjne pozwoliły na 

przywrócenie świetności terenu wokół przedmiotowych jednostek. 

 

 

 

 

Całkowita wartość projektu            - 90.932,70 zł 

Otrzymane dofinansowanie             - 79.420,62 zł 

Środki własne                                    - 11.512,08 zł 

Zadanie realizowano w ramach Programu Priorytetowego „Zadania z zakresu edukacji 

ekologicznej” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Obejmowało ono wykonanie i doposażenie trzech ścieżek 

do prowadzenia edukacji środowiskowej, w sumie ok. 600 m długości zaprojektowane z myślą 

o dzieciach, młodzieży i dorosłych. Dodatkowo w dwóch placówkach  w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Wyszogrodzie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie zostało 

Ochrona bioróżnorodności w powiecie płockim. Wykonanie i doposażenie ścieżek do 

prowadzenia edukacji środowiskowej 

Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenach 

jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego 
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utworzonych 8 stref z 25 gatunkami roślin wieloletnich, co dało łącznie 384 szt. nowych 

nasadzeń. Ponadto zakupiony materiał nasadzeniowy roślin wieloletnich pełni funkcję 

edukacyjną. 

W ramach utworzonych ścieżek zorganizowano 30 godzin warsztatów edukacyjnych 

prowadzonych w kontakcie z przyrodą i z ciekawymi pomocami dydaktycznymi. Słuchacze 

przyswoili wiedzę o gatunkach fauny i flory z uwzględnieniem gatunków objętych ochroną 

czynną na obszarze Mazowsza. Zajęcia prowadzone były bezpośrednio na ścieżkach 

edukacyjnych w formie warsztatów połączonych z grami i zabawami. Ścieżki wyposażone 

zostały również w terenowe poziome tablice edukacyjne, które poza pełnieniem funkcji 

edukacyjnych spełniają rolę miejsca do wykonania rożnego rodzaju prac powstających na 

warsztatach. Treści tablic zawierają między innymi informacje o gatunkach flory i fauny np. 

opis gatunku, status ochronny, liczebność i ciekawostki.  

 

 

 

 

  

Program został przyjęty uchwałą Nr 306/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 

29 stycznia 2014 r.  

Celem programu jest skoordynowanie działań administracji samorządowej oraz 

organizacji pozarządowych, zrzeszających osoby niepełnosprawne oraz działających na ich 

rzecz. Instytucje te mają wpływać na poprawę poziomu życia osób niepełnosprawnych m.in. 

poprzez szeroko rozumianą integrację społeczną, zmianę postrzegania przez otoczenie, 

zwiększenie samodzielności, wzrost poziomu wyksztalcenia oraz w maksymalnym stopniu 

zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Program wyznacza kierunki, działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych w celu zapewnienia im godnego i aktywnego życia, a także udzielenia 

pomocy dostosowanej do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. 

Działania realizowane w ramach Programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych 

w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji 

i turystyce. Podnoszenie świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im 

Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie 

Rehabilitacji Społecznej oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych 

w Powiecie Płockim na lata 2014-2019 
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praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które są 

przyczyną ich społecznej alienacji stanowi jeden z priorytetów. 

Sprawozdanie z realizacji Programu na podstawie informacji Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Płocku oraz informacji pozyskanych od poszczególnych jednostek 

organizacyjnych powiatu zaangażowanych przy realizacji w/w programu: Wydziału Edukacji, 

Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku, Zarządu Dróg Powiatowych 

w Płocku, Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, gmin powiatu płockiego, ośrodków pomocy 

społecznej, domów pomocy społecznej powiatu płockiego, placówek oświaty, jednostek 

kultury i organizacji pozarządowych działających w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych 

oraz warsztatów terapii zajęciowej zostanie przedstawione na sesji Rady Powiatu w Płocku 

w czerwcu 2020 r. 

 Zadania realizowane były w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Powiatu, 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego, środków Unii Europejskiej oraz środków własnych 

pozostałych realizatorów programu. 

  

 

 
 Program przyjęty uchwałą nr 194/XVIII/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 

26 października 2016 r., który skierowany został do rodzin zastępczych, rodzinnych domów 

dziecka, dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i usamodzielnianych wychowanków pieczy 

zastępczej.                                                                                                                                                        

 Realizacja założeń przyjętych w 2019 roku dokonywana była poprzez:  

1) eliminowanie czynników prowadzących do wykluczenia społecznego; 

2) prowadzenie aktywizacji społecznej oraz rozwiązywanie problemów konkretnej grupy 

społecznej; 

3)  propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego; 

4) wzmacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej wśród osób pełniących funkcje 

opiekunów zastępczych z terenu powiatu płockiego; 

5) ocenę indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej 

poprzez opracowanie ścieżki reintegracji; 

Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2017-2020 
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6) wspieranie wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej poprzez zwiększenie 

ich podstawowych kompetencji osobistych i społecznych oraz wzmocnienie 

ich samooceny; 

7)  zwiększanie umiejętności interpersonalne wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej 

w relacjach z najbliższym otoczeniem; 

8) prowadzenie aktywnej integracji rodzin zastępczych i wychowanków rodzinnej pieczy 

zastępczej z terenu powiatu płockiego z osobami bliskimi wychowankom; 

9)  podnoszenie i rozwijanie kompetencji zawodowych wychowanków pieczy zastępczej 

i osób usamodzielnianych. 

Realizacja założeń ujętych w ww. Programie jest możliwa w szczególności dzięki: środkom 

finansowym powiatu płockiego, otrzymywanym dotacjom, środkom pozyskiwanym ze źródeł 

zewnętrznych, w tym pochodzącym z Unii Europejskiej. 

 

 

 

  

Program przyjęty uchwałą nr 300/XXXI/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 31 stycznia 

2018 roku, w ramach którego: 

1) budowano efektywny system pieczy zastępczej w powiecie płockim; 

2) wspierano rodziny zastępcze w opiece i wychowaniu dzieci umieszczonych 

w rodzinnych formach pieczy zastępczej; 

3) podejmowano działania mające na celu zmniejszanie zjawiska umieszczania dzieci 

w pieczy zastępczej; 

4) promowano idee rodzinnych form pieczy zastępczej i nabór kandydatów na rodziców 

zastępczych; 

5) rozwijano i doskonalono system opieki nad dzieckiem w rodzinnej pieczy zastępczej; 

6) starano się umożliwiać powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziny 

biologicznej. 

Realizacja założeń ujętych w ww. Programie jest możliwa w szczególności dzięki: środkom 

finansowym powiatu płockiego, otrzymywanym dotacjom, środkom pozyskiwanym ze źródeł 

zewnętrznych, w tym pochodzącym z Unii Europejskiej. 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 
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Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego 

pozyskano środki finansowe w wysokości 90.944,00 zł i rozszerzono wsparcie dla rodzin 

zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w 2019 r. poprzez zatrudnianie 

5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 

udzielali pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka w ramach 

1106 wizyt w środowisku, w tym 882 wizyt w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach 

dziecka oraz 224 wizyt w instytucjach zajmujących się sytuacją dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej. Przystąpienie do programu pozwoliło na częściową refundację kosztów 

zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej a przede wszystkim pozwoliło na 

wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju systemu pieczy zastępczej, w tym na 

wzmocnienie roli koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i zwiększenie dostępu do jego 

usług w powiecie. 

 

 

 

 

Program realizowany na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Program posiada trzy podstawowe cele:  

1) wpływ na wzrost liczby urodzeń; 

2) ograniczenie ubóstwa, w szczególności wśród dzieci; 

3)  inwestycja w rodzinę. 

W ramach programu wypłacono 1614 dodatków tzw. 500+ o łącznej kwocie 794.771,71 zł, 

w tym 1465 dodatków wychowawczych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 

i rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu płockiego w kwocie 

721.174,97 zł oraz 92 dodatki do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie 

dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 

funkcjonującej na terenie powiatu płockiego  w kwocie 45.467,71 zł, a także 57 dodatków 

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  

na rok 2019 

 

Program Rodzina 500+ 
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w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu socjalizacyjnego w kocie 28.129,03 zł. 

 

 

 

 

 

Program realizowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 

2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. 

Głównym celem Programu jest jednorazowe wsparcie finansowe dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł wypłacono dla 

139 dzieci i osób uczących się - umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu 

płockiego oraz osób usamodzielnianych - w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Suma 

wypłaconych z budżetu państwa środków finansowych na realizację w/w świadczeń w ramach 

Programu wyniosła 41.100,00 zł, w tym: 32.700,00 zł na dzieci umieszczone w rodzinnej 

pieczy zastępczej, 6.000,00 zł na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 

2.400,00 zł na osoby usamodzielniane. 

 

 

 

 

 

Program realizowany na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych.  

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 

beneficjentów pomocy społecznej w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Program realizowany jest w podziale na moduły i obszary. 

W 2019 roku:  

w ramach Modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową 

wypłacono dofinansowanie 24 osobom niepełnosprawnym na łączną kwotę 154.768,00 zł 

z przeznaczeniem na: 

Obszar A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 

wypłacono dofinansowanie dla 1 osoby w kwocie 8.075,00 zł, 

Program Aktywny Samorząd 

 

Program Dobry Start 
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Obszar A2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy – wypłacono dofinansowanie dla 1 osoby 

w kwocie 3.500,00 zł, 

Obszar B1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania – wypłacono dofinansowanie dla 5 osób w łącznej kwocie 38.360,00 

zł, 

Obszar B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania – wypłacono dofinansowanie dla 2 osób 

w łącznej w kwocie 4.000,00 zł, 

Obszar B3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania – wypłacono dofinansowanie dla 2 osób w łącznej kwocie 

7.560,00 zł, 

Obszar C1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – wypłacono 

dofinansowanie dla 8 osób w łącznej kwocie 74.026,00 zł, 

Obszar C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – wypłacono dofinansowanie dla 1 osoby 

w kwocie 2.940,00 zł,  

Obszar C5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

lub oprzyrządowania do wózka ręcznego – wypłacono dofinansowanie dla 4 osób 

w łącznej kwocie 16.307,00 zł. 

W ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyznano 

dofinansowanie w kwocie 108.910,00 zł dla 38 osób, w tym wypłacono dofinansowanie dla 29 

osób w kwocie 75.286,00 zł. 

Powiat Płocki w 2019 roku otrzymał w ramach Programu środki z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 306.352,00 zł. Realizacja ww. Programu 

rozpoczęta w 2019 roku zakończyła się 15 kwietnia 2020 r., do tego czasu trwał proces 

rozpatrywania wniosków i wypłaty dofinansowań.  

 

 

 

 

Program realizowany na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych.  

Wyrównywanie różnic między regionami III 
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Celem Programu jest wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem 

osób zamieszkujących obszary słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.  

Powiat Płocki w 2019 roku otrzymał dofinansowanie w Obszarze D, tj. do zakupu dwóch               

9-cio miejscowych mikrobusów w kwocie 160.000,00 zł dla Fundacji Panaceum na rzecz 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Machcinie oraz WTZ w Koszelewie. Jednakże z powodu 

niewystarczających środków finansowych Fundacja Panaceum złożyła rezygnację 

z dofinansowania do zakupu pojazdu na rzecz WTZ w Machcinie. Dofinansowano zakup 

mikrobusu na rzecz WTZ w Koszelewie w wysokości 80.000,00 zł, niewykorzystane przez 

Fundację Panaceum dofinansowanie zwrócono do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

Program realizowany jest od 2017 roku, w którym odbyła się jego I edycja. W roku 

2019 – z uwagi na szerokie zainteresowanie – miała miejsce III edycja. Program skierowany 

był do jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu płockiego.  

Główne założenia programu: 

− unowocześnienie wyposażenia ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych  

z terenu powiatu płockiego do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych 

zagrożeń środowiska i poważnych awarii; 

− zwiększenie skuteczności bojowej oraz poszerzenie możliwości działania jednostek 

OSP z terenu powiatu płockiego; 

− minimalizacja skutków zdarzeń losowych dzięki szybszej i profesjonalnej interwencji; 

− poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu płockiego; 

− dostosowanie zaopatrzenia w sprzęt jednostek straży pożarnych do standardów 

obowiązujących w Unii Europejskiej. 

Ochotnicze straże pożarne to podmioty, których rola w krajowym systemie ratowniczo-

gaśniczym, w tym w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnych społeczności jest niezmiernie 

istotna. Zapewnienie bezpieczeństwa wpisującego się w oczekiwania społeczne wymaga 

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2019 
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zaangażowania wielu podmiotów ustawowo i statutowo powołanych do niesienia pomocy 

w celu ratowania życia, zdrowia i mienia.  

Realizacja programu wpłynęła na wzrost efektywności walki z powodziami, pożarami i innymi 

klęskami żywiołowymi, wzrost szybkości i skuteczności ratownictwa przeciwpożarowego, 

technicznego i ekologicznego oraz wzrost poziomu koordynacji działań w zakresie 

bezpieczeństwa powodziowego i ekologicznego w powiecie płockim. 

Ochotnicze straże pożarne to ogromny lokalny kapitał, powstający głównie dzięki aktywności 

obywatelskiej mieszkańców wsi i małych miasteczek. Dofinansowanie działalności 

powyższych jednostek, wpłynęło niewątpliwie na wzrost poziomu bezpieczeństwa lokalnego, 

ale również przysłuży się integracji kulturowej, społecznej i gospodarczej mieszkańców 

powiatu płockiego. 

Nabór wniosków trwał od 30 kwietnia do 20 maja 2019 rok. 

Wpłynęło 40 wniosków z 14 gmin z powiatu płockiego. 

W ramach programu dofinansowano zakup: 

- 215 sztuk odzieży specjalistycznej i wyposażenia w tym: mundurów galowych, koszarowych, 

butów, czapek, pasów; 

- 47 sztuk sprzętu ratowniczego w tym: aparat powietrzny, pilarki, prądownice motopompy, 

siekiery, szpadle, sygnalizatory bezruchu, mierniki wielogazowe, zestawy ratunkowe 

medyczne, węże, drabiny, radiotelefony, kurtyny wodne, piły, koce gaśnicze, gaśnice. 

W ramach Programu zmodernizowano 5 strażnic na terenie powiatu płockiego. 

Dzięki dofinansowaniu 18 strażaków z ochotniczych straży pożarnych ukończyło szkolenia 

specjalistyczne. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została przyznana w oparciu i na 

zasadach określonych w Regulaminie III Edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego  

i umundurowania – 2019”. Przekazanie i rozliczenie dotacji nastąpiło na podstawie umów  

o przyznanie pomocy finansowej zawartych z danymi gminami. 

Całkowita wartość zadań zgłoszonych do dofinansowania wyniosła 209.246,10 zł, w tym 

kwota kwalifikująca się do dofinansowania zgodnie z Regulaminem Programu wyniosła 

203.430,24 zł. 
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5. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY 

POWIATU W PŁOCKU 

Rada Powiatu w Płocku uchwaliła w 2019 roku 117 uchwał w tym m.in.: 

˗ uchwał finansowych, 

˗ uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej, 

˗ uchwał w sprawie określenia zadań i środków PFRON, 

˗ uchwał dotyczących mienia Powiatu, 

˗ uchwał intencyjnych, w tym w sprawie wyrażania opinii, 

˗ uchwał w sprawie przyjęcia raportów, informacji, sprawozdań. 

Wykres nr 8. Liczba uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Płocku w latach 2017-2019.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego 

w Płocku. 

Poniżej znajduje się zbiorcze zestawienie podjętych uchwał w 2019 roku. Każda 

z uchwał opatrzona jest statusem danej uchwały: Z – zrealizowana, N – niezrealizowana, T - 

w trakcie realizacji. Uchwały zostały uporządkowane według daty ich podjęcia.  
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Tabela nr 3. Uchwały podjęte w 2019 roku przez Radę Powiatu w Płocku. 

 

Numer    

uchwały 

 

Data 

podjęcia 
W sprawie Status 

19/IV/2019 18-01-2019 
delegowania radnych do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 
Z 

20/IV/2019 18-01-2019 
przyjęcia "Kierunków Działania Zarządu 

Powiatu w Płocku na 2019 rok" 
Z 

21/IV/2019 18-01-2019 
zmiany oznaczenia Uchwały Budżetowej 

Powiatu Płockiego 
Z 

22/IV/2019 18-01-2019 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Z 

23/IV/2019 18-01-2019 

zmiany Uchwały nr 141/XIV/2016 Rady 

Powiatu w Płocku z dnia 30 marca 2016 

roku w sprawie utworzenia samorządowej 

jednostki organizacyjnej "Centrum Usług 

Wspólnych Powiatu Płockiego" oraz 

nadania jej statutu  

Z 

24/IV/2019 18-01-2019 

wyrażenia zgody na wynajem w trybie 

bezprzetargowym garaży znajdujących się 

na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława 

Staszica w Gąbinie 

Z 

25/IV/2019 18-01-2019 

stanowiska dotyczącego skargi na 

funkcjonowanie Zespołu Szkół im. 

Stanisława Staszica w Gąbinie 

Z 

26/IV/2019 18-01-2019 

rozpatrzenia skargi mieszkańców wsi 

Łukoszyno Borki na działalność Zarządu 

Powiatu Płockiego wykonującego 

obowiązki zarządcy dróg powiatowych 

Z 

27/IV/2019 18-01-2019 

zmiany uchwały nr 5/I/2018 Rady Powiatu 

w Płocku z dnia 21 listopada 2018 r. w 

sprawie zasad ustalenia diet dla radnych 

Z 

28/IV/2019 18-01-2019 

zmiany uchwały nr 10/II/2018 Rady 

Powiatu w Płocku z dnia 10 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia składów osobowych 

Komisji Rady Powiatu w Płocku  

Z 

29/IV/2019 18-01-2019 

ustalenia składu osobowego Komisji 

Ochrony Środowiska Rady Powiatu w 

Płocku i stwierdzenia wyboru 

Przewodniczącego Komisji 

Z 

30/V/2019 20-02-2019 

zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy 

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z 

realizacji zadań w zakresie organizacji 

pieczy zastępczej  

na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w roku 2018 

Z 
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Numer    

uchwały 

 

Data 

podjęcia 
W sprawie Status 

31/V/2019 20-02-2019 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Płockiego 
Z 

32/V/2019 20-02-2019 

zmian budżetu powiatu płockiego na rok 

2019 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2018 z 

dnia 19 grudnia 2018 roku 

Z 

33/V/2019 20-02-2019 udzielenia pomocy finansowej Z 

34/V/2019 20-02-2019 

upoważnienia dla organu wykonawczego 

jednostki samorządu terytorialnego do 

złożenia wniosku o dofinansowanie pt. 

"Opracowanie Strategii Rozwoju 

Elektromobilności dla Powiatu Płockiego" 

Z 

35/V/2019 20-02-2019 

zmiany uchwały nr 141/XIV/2016 Rady 

Powiatu w Płocku z dnia 30 marca 2016 

roku w sprawie utworzenia samorządowej 

jednostki organizacyjnej "Centrum Usług 

Wspólnych Powiatu Płockiego" oraz 

nadania jej statutu 

Z 

36/V/2019 20-02-2019 

zmiany uchwały nr 10/II/2018 Rady 

Powiatu w Płocku z dnia 10 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia składów osobowych 

Komisji Rady Powiatu  

w Płocku 

Z 

37/V/2019 20-02-2019 

zmiany uchwały nr 29/IV/2019 Rady 

Powiatu w Płocku z dnia 18 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia składu osobowego 

Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu 

w Płocku i stwierdzenia wyboru 

Przewodniczącego Komisji 

Z 

38/V/2019 20-02-2019 
przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej 

Rady Powiatu w Płocku na 2019 rok 
Z 

39/V/2019 20-02-2019 

zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2019 

rok 

Z 

40/V/2019 20-02-2019 
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady 

Powiatu w Płocku na 2019 rok 
Z 

41/V/2019 20-02-2019 
stwierdzenia wyboru Sekretarza sesji Rady 

Powiatu w Płocku 
Z 

42/VI/2019 20-03-2019 
oceny stopnia realizacji "Strategii Rozwoju 

Powiatu Płockiego na lata 2014-2020" 
Z 

43/VI/2019 20-03-2019 

przyjęcia sprawozdania z realizacji 

"Programu Współpracy Powiatu Płockiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2018 rok 

Z 
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Numer    

uchwały 

 

Data 

podjęcia 
W sprawie Status 

44/VI/2019 20-03-2019 

przyjęcia sprawozdania z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Płocku za 2018 rok wraz z wykazem potrzeb 

w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok 

Z 

45/VI/2019 20-03-2019 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Płockiego 
Z 

46/VI/2019 20-03-2019 

zmian budżetu powiatu płockiego na rok 

2019 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2018 z 

dnia 19 grudnia 2018 roku 

Z 

47/VI/2019 20-03-2019 udzielenia pomocy finansowej Z 

48/VI/2019 20-03-2019 

określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 

2019 na rehabilitację zawodową i społeczną 

osób niepełnosprawnych w powiecie 

płockim  

Z 

49/VI/2019 20-03-2019 

zmian w Statucie Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej typu rodzinnego nr 1 w 

Nowym Bronowie 

Z 

50/VI/2019 20-03-2019 

wyrażenia zgody na bezprzetargowy 

wynajem powierzchni 2 m2 z 

przeznaczeniem na 2 automaty do sprzedaży 

artykułów spożywczych w budynku Zespołu 

Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku  

Z 

51/VI/2019 20-03-2019 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu 

płockiego 

Z 

52/VI/2019 20-03-2019 

przekazania Staroście Płockiemu pisma 

zatytułowanego "Skarga na bezczynność i 

rażącą opieszałość w sprawie" 

Z 

53/VI/2019 20-03-2019 
udrożnienia rzeki Wisły na odcinku od 

Wyszogrodu do Włocławka 
Z 

54/VII/2019 24-04-2019 
udzielenia Zarządowi Powiatu w Płocku 

wotum zaufania 
Z 

55/VII/2019 24-04-2019 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2018 rok 
Z 

56/VII/2019 24-04-2019 

udzielenia Zarządowi Powiatu w Płocku 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2018 rok 

Z 

57/VII/2019 24-04-2019 

zmian budżetu powiatu płockiego na rok 

2019 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2018 z 

dnia 19 grudnia 2018 roku 

Z 

58/VII/2019 24-04-2019 udzielenia pomocy finansowej Z 



 

Strona 92 z 197 

 

 

Numer    

uchwały 

 

Data 

podjęcia 
W sprawie Status 

59/VII/2019 24-04-2019 
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 

za 2018 rok dla powiatu płockiego 
Z 

60/VII/2019 24-04-2019 

apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 

dotyczącego uwzględnienia w 

obowiązujących przepisach wspierania 

zawodników olimpiad specjalnych - 

reprezentantów Polski  

Z 

61/VII/2019 24-04-2019 

zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady 

Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 

roku w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad 

korzystania z nich  

Z 

62/VIII/2019 26-06-2019 

upamiętniająca mecenasa Jana 

Olszewskiego - Prezesa Rady Ministrów 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Z 

63/VIII/2019 26-06-2019 

przyjęcia "Sprawozdania Powiatowego 

Urzędu Pracy w Płocku z realizacji zadań w 

2018 roku" 

Z 

64/VIII/2019 26-06-2019 

przyjęcia "Sprawozdania Powiatowego 

Urzędu Pracy w Płocku z realizacji 

Powiatowego Programu Promocji 

Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego 

Rynku Pracy na lata 2015-2019 w 2018 

roku" 

Z 

65/VIII/2019 26-06-2019 

przyjęcia "Sprawozdania Powiatowego 

Urzędu Pracy w Płocku z realizacji 

Powiatowego programu działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz 

przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych w powiecie płockim na 

lata 2014-2018 w 2018 roku" 

Z 

66/VIII/2019 26-06-2019 

przyjęcia informacji z realizacji w roku 2018 

"Powiatowego programu działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji społecznej i przestrzegania 

praw osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Płockim na lata 2014-2019" 

Z 

67/VIII/2019 26-06-2019 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Płockiego 
Z 

68/VIII/2019 26-06-2019 

zmian budżetu powiatu płockiego na rok 

2019 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2018 z 

dnia 19 grudnia 2018 r. 

Z 

69/VIII/2019 26-06-2019 udzielenia pomocy finansowej  Z 
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Numer    

uchwały 

 

Data 

podjęcia 
W sprawie Status 

70/VIII/2019 26-06-2019 
emisji obligacji Powiatu Płockiego oraz 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 
Z 

71/VIII/2019 26-06-2019 

zmiany uchwały nr 48/VI/2019 Rady 

Powiatu w Płocku z dnia 20 marca 2019 r. 

w sprawie określenia zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych w roku 2019 na 

rehabilitację zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych w powiecie płockim 

Z 

72/VIII/2019 26-06-2019 
zatwierdzenia wystąpienie pokontrolnego 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Płocku  
Z 

73/VIII/2019 26-06-2019 

wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze 

darowizny mienia Powiatu Płockiego na 

rzecz Gminy Bodzanów 

Z 

74/VIII/2019 26-06-2019 

wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości 

oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 

130/21 o pow. 4,1739 ha, położonej w 

obrębie ewidencyjnym Goślice, gmina 

Bielsk, stanowiącej własność Powiatu 

Płockiego 

Z 

75/VIII/2019 26-06-2019 

zmiany uchwały nr 180/XVI/2012 Rady 

Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 

r. w sprawie ustalenia stawki opłat za 

korzystanie przez operatorów i 

przewoźników z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Płocki  

Z 

76/VIII/2019 26-06-2019 

wyrażenia zgody na przekazanie Gminie 

Bulkowo zarządzania drogą powiatową nr 

2925W Piączyn-Włóki na odcinku 

przebiegającym na terenie gminy długości 

3,447 km 

Z 

77/VIII/2019 26-06-2019 

wyrażenia zgody na przekazanie Gminie 

Staroźreby zarządzania drogą powiatową nr 

2926W Ostrzykowo-Nowa Wieś długości 

6,322 km 

N 

Gmina Staroźreby nie przystąpiła 

do podpisania porozumienia 

78/VIII/2019 26-06-2019 

wyrażenia zgody na przekazanie Gminie 

Staroźreby zarządzania drogą powiatową nr 

2925 W Piączyn-Włóki na odcinku 

przebiegającym na terenie gminy długości 

1,290 km 

N 

Gmina Staroźreby nie przystąpiła 

do podpisania porozumienia 
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Numer    

uchwały 

 

Data 

podjęcia 
W sprawie Status 

79/IX/2019 28-08-2019 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Płockiego 
Z 

80/IX/2019 28-08-2019 

zmian budżetu powiatu płockiego na rok 

2019 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2018 

z dnia 19 grudnia 2018 roku 

Z 

81/IX/2019 28-08-2019 

zmiany Uchwały nr 70/VIII/2019 Rady 

Powiatu w Płocku z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie emisji obligacji Powiatu 

Płockiego oraz zasadach zbywania, 

nabywania i wykupu 

Z 

82/IX/2019 28-08-2019 
zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Płocku 
Z 

83/IX/2019 28-08-2019 

zmiany Uchwały nr 234/XXX/2009 Rady 

Powiatu w Płocku z dnia 23 września 2009 

r. w sprawie utworzenia Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Wyszogrodzie oraz 

uchwalenia Statutu tej jednostki 

Z 

84/IX/2019 28-08-2019 

wyrażenia zgody zawarcia porozumienia 

pomiędzy Gminą Miasto Płock jako miasto 

na prawach powiatu i Powiatem Płockim 

w zakresie powierzenia zadania organizacji 

publicznego transportu zbiorowego 

Z 

85/IX/2019 28-08-2019 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

z operatorem na świadczenie usług na linii 

komunikacyjnej w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego 

Z 

86/IX/2019 28-08-2019 

zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady 

Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 

roku w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków  

i zasad korzystania z nich 

Z 

87/IX/2019 28-08-2019 

dostosowania nazwy Policealnego Studium 

Zawodowego dla Dorosłych w Płocku 

w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej 

w Płocku 

Z 

88/IX/2019 28-08-2019 

dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Wyszogrodzie w Zespole 

Szkół im. Jana Śniadeckiego 

w Wyszogrodzie 

Z 

89/IX/2019 28-08-2019 

uznania się za organ niewłaściwy do 

rozpatrzenia petycji i przekazania petycji 

zgodnie z właściwością 

Z 

90/IX/2019 28-08-2019 

przyjęcia "Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu powiatu 

płockiego na lata 2019-2032” 

Z 
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Numer    

uchwały 

 

Data 

podjęcia 
W sprawie Status 

91/X/2019 25-09-2019 

 zmian budżetu powiatu płockiego na rok 

2019 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2018 z 

dnia 19 grudnia 2018 roku 

Z 

92/X/2019 25-09-2019  udzielenia pomocy finansowej Z 

93/X/2019 25-09-2019 

wniosku o zabezpieczenie i zlokalizowanie 

na terenie powiatu płockiego odpowiedniej 

ilości kontenerów chłodniczych, służących  

do przechowywania tusz dzików 

odstrzelonych, w związku z wystąpieniem 

na terenie powiatu płockiego wirusa  

afrykańskiego pomoru świń (ASF), 

Z 

94/X/2019 25-09-2019 

zakończenia działalności Gimnazjum 

Specjalnego w Goślicach w Zespole Szkół 

Specjalnych w Goślicach 

Z 

95/X/2019 25-09-2019 

 stwierdzenia przekształcenia Ośrodka 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Płocku w Zespole Szkół im. Leokadii 

Bergerowej w Płocku 

Z 

96/XI/2019 30-10-2019 

informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w powiecie płockim za rok 

szkolny 2018/2019 

Z 

97/XI/2019 30-10-2019 

przyjęcia "Programu współpracy Powiatu 

Płockiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 

rok" 

Z 

98/XI/2019 30-10-2019 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Płockiego 
Z 

99/XI/2019 30-10-2019 

zmian budżetu powiatu płockiego na rok 

2019 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2018 

z dnia 19 grudnia 2018 roku 

Z 

100/XI/2019 30-10-2019 

zmiany uchwały Nr 48/VI/2019 Rady 

Powiatu w Płocku z dnia 20 marca 2019 r. 

w sprawie określenia zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych w roku 2019 na 

rehabilitację zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych w powiecie płockim ze 

zmianami 

Z 

101/XI/2019 30-10-2019 

realizacji §5 ust. 1 pkt 2 lit. b 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w 

sprawie domów pomocy społecznej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 734) 

Z 
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Numer    

uchwały 

 

Data 

podjęcia 
W sprawie Status 

102/XI/2019 30-10-2019 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu na okres do 3 lat 
Z 

103/XI/2019 30-10-2019 

przyjęcia przez Powiat Płocki od Wojewody 

Mazowieckiego zadań publicznych z 

zakresu administracji rządowej 

Z 

104/XII/2019 27-11-2019 

przyjęcia do realizacji "Powiatowego 

Programu Promocji Zatrudnienia oraz 

Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 

2020-2024" 

Z   

105/XII/2019 27-11-2019 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Płockiego  
Z 

106/XII/2019 27-11-2019 

zmian budżetu powiatu płockiego na rok 

2019 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2018 

z dnia 19 grudnia 2018 roku 

Z 

107/XII/2019 27-11-2019 

zmiany uchwały Nr 48/VI/2019 Rady 

Powiatu w Płocku z dnia 20 marca 2019 r. 

w sprawie określenia zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych w roku 2019 na 

rehabilitację zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych w powiecie płockim ze 

zmianami  

Z 

108/XII/2019 27-11-2019 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

części działki o powierzchni 350 m2 

oznaczonej jako działka ewidencyjna 130/20 

położonej w obrębie geodezyjnym Goślice, 

gmina Bielsk  

Z 

109/XII/2019 27-11-2019 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

użytkowania na czas nieokreślony w trybie 

bezprzetargowym mienia Powiatu Płockiego 

na rzecz "Banku Żywności w Płocku" - 

Związek Stowarzyszeń 

T 

przygotowywane są dokumenty 

niezbędne do zawarcia aktu 

notarialnego 

110/XII/2019 27-11-2019 

zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia 

Policealnego Studium Zawodowego 

w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica 

w Gąbinie 

Z 

111/XII/2019 27-11-2019 

przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego w Gąbinie w Zespole 

Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 

w Gąbinie w Zespole Szkół im. Stanisława 

Staszica w Gąbinie  

Z 
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Numer    

uchwały 

 

Data 

podjęcia 
W sprawie Status 

112/XII/2019 27-11-2019 

przekształcenia czteroletniego Technikum 

w Gąbinie w Zespole Szkół im. Stanisława 

Staszica w Gąbinie w pięcioletnie 

Technikum w Gąbinie w Zespole Szkół im. 

Stanisława Staszica w Gąbinie  

Z 

113/XII/2019 27-11-2019 

przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 

Gąbinie w Zespole Szkół im. Stanisława 

Staszica w Gąbinie w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie 

w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w 

Gąbinie  

Z 

114/XII/2019 27-11-2019 

przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego w Płocku w Zespole 

Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku w 

czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w 

Płocku w Zespole Szkół  

im. Leokadii Bergerowej w Płocku  

Z 

115/XII/2019 27-11-2019 

przekształcenia czteroletniego Technikum w 

Płocku w Zespole Szkół im. Leokadii 

Bergerowej w Płocku w pięcioletnie 

Technikum w Płocku w Zespole Szkół im. 

Leokadii Bergerowej w Płocku  

Z 

116/XII/2019 27-11-2019 

przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Płocku 

w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w 

Płocku w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku w 

Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w 

Płocku  

Z 

117/XII/2019 27-11-2019 

przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego w Wyszogrodzie w 

Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w 

Wyszogrodzie w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące w Wyszogrodzie w 

Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w 

Wyszogrodzie  

Z 

118/XII/2019 27-11-2019 

przekształcenia czteroletniego Technikum w 

Wyszogrodzie w Zespole Szkół im. Jana 

Śniadeckiego w Wyszogrodzie w 

pięcioletnie Technikum w Wyszogrodzie w 

Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w 

Wyszogrodzie  

Z 
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Numer    

uchwały 

 

Data 

podjęcia 
W sprawie Status 

119/XII/2019 27-11-2019 

przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 

Wyszogrodzie w Zespole Szkół im. Jana 

Śniadeckiego w Wyszogrodzie na 

czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Wyszogrodzie w Zespole 

Szkół im. Jana Śniadeckiego  

w Wyszogrodzie  

Z 

120/XIII/2019 18-12-2019 
"Kierunków Działania Zarządu Powiatu w 

Płocku na 2020 rok" 
Z 

121/XIII/2019 18-12-2019 

wyrażenia zgody zawarcia porozumienia 

pomiędzy Powiatem Gostynińskim i 

Powiatem Płockim w zakresie powierzenia 

zadania organizacji publicznego transportu 

zbiorowego 

Z 

122/XIII/2019 18-12-2019 

wyrażenia zgody zawarcia porozumienia 

pomiędzy Powiatem Kutnowskim i 

Powiatem Płockim w zakresie powierzenia 

zadania organizacji publicznego transportu 

zbiorowego  

N 

  uchwała niezrealizowana ze 

względu na brak środków 

finansowych ze strony Powiatu 

Kutnowskiego 

123/XIII/2019 18-12-2019 

podniesienia wysokości wynagrodzenia dla 

rodzin zastępczych zawodowych oraz 

prowadzących rodzinny dom dziecka 

Z 

124/XIII/2019 18-12-2019 

zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady 

Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 

roku w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad 

korzystania z nich 

Z 

125/XIII/2019 18-12-2019 
przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej 

Rady Powiatu w Płocku na 2020 rok 
Z 

126/XIII/2019 18-12-2019 

zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2020 

rok 

Z 

127/XIII/2019 18-12-2019 
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady 

Powiatu w Płocku na 2020 rok 
Z 

128/XIII/2019 18-12-2019 

uznania się za organ niewłaściwy do 

rozpatrzenia skargi oraz wskazania 

skarżącemu organu właściwego do 

rozpatrzenia jego skargi  

Z 

129/XIII/2019 18-12-2019 petycji z dnia 28 listopada 2019 r. Z 

130/XIII/2019 18-12-2019 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Płockiego 
Z 
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Numer    

uchwały 

 

Data 

podjęcia 
W sprawie Status 

131/XIII/2019 18-12-2019 

zmian budżetu powiatu płockiego na rok 

2019 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2018 z 

dnia 19 grudnia 2018 roku 

Z 

132/XIII/2019 18-12-2019 

wyrażenia zgody na wynajem w trybie 

bezprzetargowym garaży położonych w 

sąsiedztwie warsztatów szkolnych Zespołu 

Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie  

Z 

133/XIII/2019 18-12-2019 

wyrażenia zgody na użyczenie lokalu 

użytkowego znajdującego się w budynku 

Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w 

Gąbinie, o łącznej powierzchni 30,82m2 

Z 

134/XIII/2019 18-12-2019 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Płockiego 
Z 

135/XIII/2019 18-12-2019 
Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na 

rok 2020 
Z 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z wydziałów Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Płockiego. 

 

Na 117 uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Płocku w 2019 roku 113 zostało 

zrealizowanych, 3 niezrealizowane, natomiast 1 jest w trakcie realizacji. Brak realizacji 

3 uchwał wynika z przyczyn niezależnych od władz Powiatu Płockiego.  



 

Strona 100 z 197 

 

6. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI W OBSZARACH ZADAŃ 

PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT 

PŁOCKI 
W Starostwie Powiatowym w Płocku jako urzędzie obsługującym organy Powiatu 

Płockiego, mieszkańcy mogą załatwić szereg spraw indywidulanych związanych z codziennym 

życiem, jak pozwolenie na budowę, odbiór prawa jazdy, zarejestrowanie samochodu, uzyskanie 

wypisu z rejestru gruntów czy porady u rzecznika praw konsumentów.  

W ostatnich latach obserwuje się tendencje zwyżkowe w zakresie liczby prowadzonych 

spraw, wydawanych pozwoleń i decyzji. Zjawisko to należy tłumaczyć m. in. dynamiką zmian 

gospodarczych w powiecie (m.in. nowe inwestycje, zwiększony ruch budowlany).  

 

Wykres nr 9. Liczba indywidulanych spraw załatwionych w Starostwie Powiatowym w Płocku oraz 

w jednostkach organizacyjnych Powiatu Płockiego w latach 2017-2019. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z wydziałów Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Płockiego. 

 

W 2019 roku w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu załatwiono 

136.345 spraw indywidualnych. W przeliczeniu na 1 dzień pracujący (przy przyjęciu, że w roku 

2019 było 251 dni pracujących), w powiecie płockim – w Starostwie i jednostkach załatwiano 

około 543 spraw indywidualnych dziennie (w tym  wydawano 240 decyzji administracyjnych 

dziennie). 

121881

124182

136345

110000

115000

120000

125000

130000

135000

140000

2017 2018 2019

Liczba indywidualnych spraw załatwionych w latach 2017-2019
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Poniżej znajduje się szczegółowe liczbowe zestawienie załatwionych spraw zarówno 

w wydziałach Starostwa, jak i pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu.  

 

Tabela nr 4. Zestawienie załatwionych spraw w 2019 roku. 

 

 

l.p. 

 

liczba 

spraw 

załatwionych 

 

liczba 

spraw w 

toku 

sposób załatwienia liczba odwołań 

wniesionych 

ogółem (w tym 

w trybie art. 132 

k.p.a.) 

liczba decyzji uchylonych 

zmienionych lub 

stwierdzenie nieważności 

decyzji ogółem (w tym w 

trybie Rozdziału 13 k.p.a) 

 

decyzja 

administracyjna 

 

inny (w tym 

postanowienia) 

 

1 

Wydział Organizacji i Nadzoru 

 

134 - - 134 - - 

 

2 

Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 

 

646 - 646 - - - 

 

3 

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 

 

292 - 11 281 - - 

 

4 

Wydział Architektury i Budownictwa 

 

6.588 172 1.858 4.730 14 5 

 

5 

Wydział Komunikacji 

 

43.453 748 34.002 9.451 8 - 

 

6 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

 

47.853 1231 391 47.462 31 6 

 

7 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

3.838 62 246 3.592 4 3 

 

8 

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

 

202 24 - 202 - - 

 

9 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

3.914 55 1.070 2.844 - - 

 

10 

Powiatowy Urząd Pracy 

 

27.504 475 21.280 6.224 193 15 

 

11 

Zarząd Dróg Powiatowych 

 

919 61 347 572 - 2 

 

12 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

 

1.002 80 250 752 - - 

Razem 136.345 2.908 60.101 76.244 250 31 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z wydziałów Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Płockiego. 
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Sposób realizacji zadań Powiatu w poszczególnych dziedzinach w roku 2019 przedstawia się 

następująco: 

 

 

 

 

W 2019 roku kontynuowano działania mające na celu podnoszenie jakości kształcenia, 

wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie wiedzy, umiejętności i talentów młodzieży 

oraz promocję szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu płockiego.  

Wspólnie z dyrektorami i nauczycielami szkół, instytucjami oraz organizacjami 

pozarządowymi dążono do budowania szkoły bezpiecznej, wolnej od agresji i przemocy, 

w której panuje klimat sprzyjający uczeniu się i osiąganiu przez młodzież sukcesów na miarę 

możliwości, szkoły, w której uczniowie uczą się samodzielności, tolerancji i wzajemnej 

akceptacji.  

Zgodnie z uchwałą Nr 245/XXII/2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 kwietnia 2013 

roku w sprawie zasad przyznawania Stypendium Starosty Płockiego pn. „Stypendium – Twoją 

Szansą”, w 2019 roku stypendium zostało objętych: 

• za semestr I – 346 uczniów, łączna kwota stypendiów wyniosła  75.300 zł,  

• za semestr II – 407 uczniów łącznie kwota stypendiów wyniosła 93.400 zł. 

W uchwale Nr 96/XI/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 30 października 2019 roku w 

sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 

2018/2019 szczególne miejsce zajmuje analiza wyników egzaminu maturalnego oraz egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

W 2019 roku egzamin maturalny zdawała młodzież ucząca się w następujących 

szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki: 

− Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego 

w Wyszogrodzie, 

− Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica 

w Gąbinie, 

W zakresie edukacji publicznej 
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− Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Technikum w Zespole Szkół im. Leokadii 

Bergerowej w Płocku.  

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 67,42 % abiturientów. 

Najlepiej egzamin maturalny w 2019 roku zdała młodzież ucząca się w Liceum 

Ogólnokształcącym w Wyszogrodzie uzyskując wynik 91%. Wynik ten jest również znacznie 

wyższy niż w województwie mazowieckim, który wyniósł 71%.  

W technikach najlepiej zdawalność wypadła w Technikum w Wyszogrodzie – 82 % 

oraz w Technikum w Gąbinie również 82 %.  

W porównaniu z wynikami egzaminu maturalnego w 2018 roku uległy poprawie wyniki 

we wszystkich technikach i są znacznie wyższe niż wynik w województwie mazowieckim, 

który wyniósł 29%. 

W 2019 roku zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych 

w powiecie płockim wyniosła 80 %, i jest o 6% wyższa niż w roku 2018. 

Na podstawie informacji uzyskanej od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Warszawie zdawalność egzaminu maturalnego kształtuje się następująco: 

− w liceach ogólnokształcących w powiecie osiągnięty został poziom zdawalności 81% 

i jest wyższy od wyniku w województwie mazowieckim, który wyniósł 71%; 

− w technikach zdawalność wyniosła 79%, a więc jest znacznie wyższa niż wynik 

w Województwie Mazowieckim – 29%. 

W 2019 roku przeprowadzono egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

w następujących szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki: 

− Technikum oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego 

w Wyszogrodzie, 

− Technikum, Szkoła Policealna oraz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w  Zespole Szkół 

im. Leokadii Bergerowej w Płocku, 

− Technikum oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica 

w Gąbinie. 
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Porównując wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wynikami 

w województwie mazowieckim można stwierdzić, że wszystkie szkoły osiągnęły wysoki 

poziom zdawalności.  

Zgodnie z Uchwałą Nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 13 marca 2019 roku 

w prawie podziału środków finansowych na realizację praktycznej nauki zawodu przez 

uczniów oraz słuchaczy szkół powiatu płockiego, w budżecie powiatu płockiego na 2019 rok 

zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 22 000,00 zł. Podział w/w środków  

przedstawiał się następująco: 

1) Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie – 87 uczniów, kwota 2.566,00 zł; 

2) Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku – 361 uczniów, kwota 10.646,00 zł; 

3) Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie – 298 uczniów, kwota 8.788,00 zł.  

Dokonano analizy arkuszy organizacji Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica 

w Gąbinie, Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, Zespołu Szkół im. Jana 

Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Płocku na rok szkolny 2019/2020, a następnie zatwierdzono 

je Uchwałą Nr 142/2019 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 28 maja 2019 w sprawie 

zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki na rok szkolny 2019/2020. 

W związku z ujęciem klas pierwszych w miesiącu wrześniu 2019 roku została dokonana 

analiza w/w aneksów, które następnie zostały zatwierdzone Uchwałą Nr 230/2019 Zarządu 

Powiatu w Płocku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy 

organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2019/2020. 

W 2019 roku w budżecie powiatu zabezpieczono na nagrody dla nauczycieli z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej środki w wysokości 23.998,00 zł. Wpłynęło 9 wniosków, które 

pozytywnie zaopiniowali Członkowie Komisji Konkursowej i przyznali nagrody w wysokości 

2.666 zł każda. 

Na podstawie informacji uzyskanej od dyrektorów szkół dotyczącej odpraw dla 

zwalnianych nauczycieli w wyniku całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły, 

przechodzących na emeryturę zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpiono z wnioskiem 

o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy Ministra Edukacji 

Narodowej w roku 2019 w wysokości 55.532 zł. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, 

a przyznana kwota wyniosła 8.091 zł. 
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W 2019 roku w związku z upływem terminów powierzenia stanowisk dyrektorów 

dwóch jednostek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płocku Uchwałą 

Nr 147/2019 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 11 czerwca 2019 roku powierzono pani Marioli 

Jolancie Dudzie stanowisko dyrektora a Uchwałą Nr 167/2019 Zarządu Powiatu w Płocku 

z dnia 26 czerwca 2019 roku pani Jadwidze Irenie Milewskiej powierzono stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.  

W 2019 roku 76 uczniów (na podstawie wniosku rodziców/opiekunów prawnych 

i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych) objęto kształceniem specjalnym 

w następujących placówkach: 

− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Płocku – 25 uczniów;  

− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku – 28 uczniów;  

− Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach – 14 uczniów;  

− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku – 1 uczeń;  

− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 8 w Warszawie – 1 uczeń; 

− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie – 1 uczeń; 

− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu – 2 uczniów; 

− Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „DOMOSTWO” w Żychlinie – 1 uczeń; 

− Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 1 uczeń; 

− Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie – 2 uczniów. 

Ponadto na podstawie podań rodziców/opiekunów prawnych i orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznych 3 uczniów objęto nauczaniem indywidualnym w Zespole 

Szkół Specjalnych w Goślicach oraz 6 uczniów na podstawie postanowień sądu rodzinnego 

zarejestrowano w centralnym systemie kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych 

i zgodnie ze wskazaniem z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie skierowano do 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych.   

W 2019 roku rozliczono dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego otrzymanej w 2018 roku w wysokości 5.018,25 zł. Dotację otrzymał 

Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach dla 23 uczniów. Ponadto złożono wniosek o udzielenie 
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dotacji w 2019 roku dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach. Kwota dotacji wyniosła 6.070 

zł. 

Przygotowano i złożono do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o zwiększenie 

części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania 

w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych 

obiektach oświatowych lub nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji 

w szkołach/placówkach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu 

terytorialnego dla Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Kwota dotacji 

wyniosła 55.000 zł.  

Wykreślono z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę 

Płockiego Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego „Dworek Stara Biała” M. 

Bonisławski, W. Wojtyłko Spółka Komandytowa. Przyczyną likwidacji było zaprzestanie 

działalności przez placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.  

Zadania edukacji publicznej wykonywane są również przez jednostkę organizacyjną 

powiatu – Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Płocku, która w roku 

szkolnym 2018/2019 udzielała pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, 

socjologicznej oraz z zakresu doradztwa zawodowego, interwencji kryzysowej, prowadziła 

również diagnozę i terapię metodą Warnkego oraz metodą SAT, a także proces integracji 

sensorycznej. 

Poradnia jako aktywna instytucja wspomaga rodzinę, szkołę oraz środowisko lokalne        

w dziedzinach wspierających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży poprzez profilaktykę, 

diagnozę, terapię, doradztwo i konsultacje. 

Głównymi celami Poradni jest: 

− działalność orzecznicza,  

− działalność opiniująca; 

− profilaktyka na rzecz szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.  
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Do zadań Poradni należy w szczególności: 

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych 

i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: 

− predyspozycji i uzdolnień, 

− niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, 

− specyficznych trudności w uczeniu się; 

2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży: 

− szczególnie uzdolnionych, 

− przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, 

− ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

− z zaburzeniami komunikacji językowej, 

− z chorobami przewlekłymi; 

3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym 

dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym i ich rodzin; 

4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania 

kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek 

w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami 

kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi 

z wcześniejszym kształceniem za granicą; 

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży; 

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej z grup ryzyka oraz 

ich rodzicom; 
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8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych 

trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się 

u uczniów klas I – III; 

9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu 

indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych 

i niedostosowanych społecznie w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych 

i specjalnych; 

10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły lub placówki pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny; 

12) wspomaganie edukacyjnej i wychowawczej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, 

w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-

wychowawczych; 

13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, 

rodziców i nauczycieli; 

14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia zawodowego, wsparcia 

merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom 

udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach. 

Powyższe zadania realizowane są na terenie Poradni, placówek oświatowych  w rejonie 

swojego działania, instytucji wspierających rozwój dzieci i młodzieży, a także w środowisku 

rodzinnym dziecka. 

Działalność diagnostyczna i orzecznicza: 

W 2019 roku przeprowadzono łącznie 2.251 badań diagnostycznych w tym: 

− 783 pedagogicznych (w tym 9 diagnoz metodą Warnkego oraz 76 diagnoz integracji 

sensorycznej, 2 przesiewowe badania słuchu); 

− 975 psychologicznych; 

− 493 logopedycznych. 

Po przeprowadzonych badaniach wydano 797 opinii w następujących sprawach: 

− odroczenie spełnienia obowiązku szkolnego – 26; 

− stwierdzające specyficzne trudności w uczeniu się – 113; 
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− inne, np. wada wymowy, zaburzenia emocjonalne, trudności adaptacyjne, określenie 

rozwoju psychoruchowego dziecka, doradztwo   zawodowe – 131; 

− dostosowanie wymagań edukacyjnych – 260; 

− objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – 184;      

− opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka – 49; 

− zindywidualizowana ścieżka kształcenia – 34. 

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Orzekający wydał orzeczenia w sprawach: 

− nauczania indywidualnego – 45; 

− braku nauczania indywidualnego – 1; 

− kształcenia specjalnego: 

− niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim – 83; 

− niepełnosprawność umysłowa w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 28; 

− niepełnosprawność sprzężona – 9; 

− niepełnosprawność ruchowa – 7; 

− zagrożenie niedostosowaniem społecznym – 8; 

− braku potrzeby kształcenia specjalnego – 4; 

− potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 5. 

 

Działalność terapeutyczna, doradcza i edukacyjna: 

W terapiach prowadzonych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Płocku uczestniczyło: 

− terapia logopedyczna – 42; 

− terapia logopedyczna w ramach (wczesnego wspomagania rozwoju - wwr) – 58; 

− terapia psychologiczna – 33; 

− terapia psychologiczna w ramach wwr – 12; 

− integracja sensoryczna – 18; 

− integracja sensoryczna w ramach wwr – 23; 

− terapia pedagogiczna w ramach wwr – 10; 

− terapia metodą Warnkego – 14; 

− Terapia socjologiczna – 2; 
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− Logorytmika – 5; 

− Szkoła dla rodziców – 5. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz logopedyczna udzielana w środowisku 

domowym i szkolnym: 

− logopedyczne badania przesiewowe – 35; 

− psychopedagogiczne badania przesiewowe – 48. 

 

Wykres nr 10. Działalność diagnostyczna Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płocku 

w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Płocku. 

Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 

przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych. Współpraca z instytucjami i placówkami oświatowymi 

i pozaoświatowymi 

Poradnia podejmowała współpracę ze środowiskiem lokalnym w szkołach, 

przedszkolach i placówkach z terenu powiatu płockiego. Prowadzone były diagnozy 

psychologiczne, pedagogiczne oraz logopedyczne, terapie, jak również konsultacje 

z rodzicami, uczniami i nauczycielami.  
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Realizowane zadania: 

1) udzielano nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom udzielającym pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w placówce pomocy w: 

− rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej: 

− obserwacja psychologiczna na terenie placówki: SP Nowe Kanigowo, 

Przedszkola w Drobinie, SP Kobierniki, konsultacje z rodzicami, udzielenie 

nauczycielom wskazówek do pracy; 

− prowadzenie badań psychologicznych na terenie Punktu Zamiejscowego 

w Drobinie; 

− diagnozowaniu potrzeb przedszkola:  

– Przedszkole w Nowych Proboszczewicach, Przedszkole w Rogozinie (konsultacje 

pedagogiczne z dyrektorami przedszkola, wychowawcami grup i pedagogiem 

z Rogozina), 

− ustaleniu sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb placówki:  

− Przedszkole w Nowych Proboszczewicach (konsultacje pedagogiczne  

z dyrektorem przedszkola oraz wychowawcami grup), 

− zaplanowaniu form wspomagania:  

− Przedszkole w Nowych Proboszczewicach (konsultacje pedagogiczne 

z dyrektorami przedszkola, wychowawcami grup i pedagogiem z Rogozina), 

− planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego: 

− 2 konsultacje z ww. zakresu dla uczniów kl. VIII, 

− obserwacja psychologiczna na terenie placówki: SP Nowe Kanigowo, 

Przedszkole w Drobinie, SP Kobierniki, konsultacje z rodzicami, udzielenie 

nauczycielom wskazówek do pracy, 

− prowadzenie badań psychologicznych na terenie Punktu Zamiejscowego 

w Drobinie; 

2) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez 

przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
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w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych:  

− badania przesiewowe w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach i w Przedszkolu  

w Rogozinie, konsultacje dla dyrektorów przedszkoli, nauczycieli – wychowawców 

oraz pedagoga z Rogozina. Zebrania dla rodziców dzieci 4-, 5- i 6-letnich. Konsultacje 

indywidualne dla rodziców na terenie placówki, 

− udział w zespołach wychowawczych w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej 

w Płocku, udzielanie wsparcia nauczycielom w konstruowaniu IPET (Indywidualny 

Program Edukacyjno Terapeutyczny) oraz dokonywaniu okresowej diagnozy; 

−  wspieranie nauczycieli w doborze metod oraz form pracy dla uczniów 

z niepełnosprawnością, 

− przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych w Samorządowym 

Przedszkolu w Radzanowie, 

− spotkania z logopedą Szkoła Podstawowa w Siecieniu w celu oceny merytorycznej 

przygotowanych materiałów szkoleniowych dla rodziców w ramach projektu 

„Internetowa Poradnia Logopedyczna - Siecień” 

− udział w spotkaniu w związku ze Zindywidualizowaną Ścieżką Kształcenia uczennicy 

w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie; 

3) współpraca, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub rodzica 

dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu 

niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 

w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich 

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia 

niepełnosprawnego:  

− określenie warunków procesu dydaktycznego i terapeutycznego dla dziecka 

z niepełnosprawnością ruchową i współwystępującym mutyzmem: Przedszkole 

w Drobinie; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów (w tym 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie) dzieci  

i młodzieży: 
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− pogadanka dla młodzieży w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku nt. 

psychologicznych czynników warunkujących wybór zawodu, 

− konsultacje indywidualne z pełnoletnimi uczniami Zespole Szkół im. Leokadii 

Bergerowej w Płocku dotyczące kroków prawnych w sytuacji występowania 

przemocy w rodzinie; 

5) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci  

i młodzieży, rodziców i nauczycieli: 

− pogadanka dla młodzieży w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku nt. 

tolerancji i akceptowania odmienności. 

Punkt zamiejscowy w Zespole Szkół im. Staszica w Gąbinie realizował następujące 

zadania: 

− badania psychologiczne, 

− badania pedagogiczne, 

− konsultacje psychologiczne z dziećmi i rodzicami (opiekunami prawnymi), 

− konsultacje psychologiczne ze specjalistami, nauczycielami placówek oświatowych 

objętych działaniem punktu, 

− terapie psychologiczne,  

− konsultacje pedagogiczne. 

Punkt zamiejscowy w Zespole Szkół w Drobinie realizował następujące zadania: 

− badania diagnostyczne dzieci i młodzieży: badania psychologiczne,  

− konsultacje, poradnictwo, wsparcie psychologiczne:  

− konsultacje psychologiczne z dziećmi i rodzicami (opiekunami prawnymi),  

− konsultacje psychologiczne ze specjalistami, nauczycielami placówek 

oświatowych objętych działaniem punktu, 

− terapie psychologiczne, 

− działalność informacyjna i promowanie Poradni: 

− udział w spotkaniu zespołu wychowawczego – pogadanka nt. zachowań 

autodestrukcyjnych i autoagresywnych u nastolatków, 

− udział w spotkaniu zespołu wychowawczego – pogadanka nt. kryzysu 

okołorozwodowego i zagrożeń z niego wynikających dla rozwoju młodzieży, 
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− współpraca na rzecz udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej oraz opracowywania i realizowania indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych:  

− konsultacja z nauczycielem prowadzącym zajęcia rewalidacyjne w sprawie 

realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 

z tytułu niepełnosprawności sprzężonej: umysłowej w stopniu lekkim i ruchowej, 

− pomoc w określaniu warunków i form pracy, 

− konsultacja z pedagogiem szkolnym w sprawie organizacji nauki przedmiotów dla 

ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną – umysłową w stopniu lekkim oraz 

ruchową, 

− konsultacja z nauczycielem w sprawie ucznia z niedosłuchem dotycząca metod 

i form pracy podczas języka angielskiego, 

− konsultacja z nauczycielem – wychowawcą klasy w sprawie ucznia, u którego 

podejrzewa się zaburzenia emocjonalno-społeczne, 

− konsultacja z pedagogiem szkolnym na temat zasad udzielania pomocy uczniowi 

ze zdiagnozowaną depresją, 

− konsultacja z pedagogiem szkolnym dotycząca pracy terapeutycznej z uczniem 

w trudnej sytuacji rodzinne – rozpad rodziny, 

− omówienie z dyrekcją szkoły zmian w obszarze regulacji prawnych dotyczących 

dziecka w sytuacji rozpadu jego rodziny, 

− omówienie ze specjalistami szkolnymi zmian w organizowaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w świetle Ustawy Prawo Oświatowe. 

 

Realizacja zadań Poradni we współpracy z innymi poradniami, placówkami doskonalenia 

nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom 

i nauczycielom 

− doradztwo metodyczne dla szkół prowadzonych przez Powiat Płocki, 

− wykład podczas konferencji: „Fonoholizm, siecioholizm”, tytuł wykładu:  

„E-uzależnienia – od rozpoznania do działania”, 
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− poprowadzenie prelekcji nt. zasad organizowania zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia. Na zaproszenie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli wydz. w Płocku;  

Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach 

1) Mała ojczyzna 

• Tryb i data przyjęcia: przyjęto Uchwałą Nr 353/XXXV/2014 Rady Powiatu 

w Płocku w dniu 5 listopada 2014 roku. 

• Podstawowe założenia: przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego 

(w tym poprzez wspieranie kultury), wspieranie działań na rzecz 

wzmacniania tożsamości lokalnej, edukacja ekologiczna i kształtowanie 

prośrodowiskowych postaw, promowanie zdrowego stylu życia, inicjowanie 

i wspieranie współpracy między jednostkami w powiecie. 

Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach wpisuje się w realizację strategii Mała ojczyzna 

głównie poprzez organizację następujących działań edukacyjnych, wychowawczych 

i opiekuńczych: 

a) organizacja cyklicznej międzypowiatowej imprezy integracyjnej, w 2019 roku „XIII 

Letniego Pikniku Integracyjnego” pod hasłem „Żyjmy zdrowo na sportowo”, 

organizowanego dla dzieci i młodzieży pełno- i niepełnosprawnej z terenu powiatu 

płockiego, powiatów ościennych i miasta Płocka. Celem spotkania jest wzajemne 

poznanie, nauka tolerancji i akceptacji podczas wspólnej zabawy oraz konkurencji 

sportowych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost integracji lokalnej społeczności, 

b) udział uczniów w konkursach rozwijających ich tożsamość lokalną, kształtujących 

świadomość narodową i kulturową Ziemi Płockiej, takich jak: 

• XVII ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez POKiS w Płocku nt. 

„Tradycje wielkanocne”, 

• Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Płocku, 

• XIII Bieg Niepodległości ulicami miasta Płocka - Biegnij z Biało - Czerwoną, 

•  „Szkoła do Hymnu”, „Szkoła pamięta”, „Bohater ON” - akcje Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, 

• Akademia z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

http://zssgoslice.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/347432/xiii_bieg_niepodleglosci_ulicami_miasta_plocka__biegnij_z_bialo_
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Dla uczniów Szkoły w ramach zajęć szkolnych i pozalekcyjnych organizowane są 

wyjazdy do teatru, kina, muzeum oraz innych miejsc użyteczności publicznej. Prowadzone są 

również zajęcia teatralno-muzyczne. 

 W szkole działa Szkolny Klub Wolontariusza „Młodzi Aktywni”, który podejmuje                       

działania na rzecz lokalnej społeczności m.in. zbiórkę świąteczną dla potrzebujących rodzin 

w ramach akcji MEN „Razem na święta”, zbiórkę makulatury i nakrętek. Kształtowane są w ten 

sposób postawy prospołeczne na rzecz społeczności lokalnej. W 2019 roku Szkoła zdobyła 

wyróżnienie w konkursie „Mazowsze czysta kraina”. Podczas IV Powiatowego Spotkania 

Integracyjnego Szkolnych Klubów Wolontariusza w Zespole Szkół im. L. Bergerowej 

w Płocku tytuł Szkolny Wolontariusz Roku 2019 otrzymała uczennica Szkoły 

Podstawowej Specjalnej w Goślicach. 

 

 

 

Zgodnie ze Strategią rozwoju powiatu płockiego na lata 2014 – 2020 realizowano cel 

operacyjny: Promowanie zdrowego stylu życia, który wpisuje się w Strategię rozwoju 

województwa mazowieckiego do 2030. 

W ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej zamieszczano na stronie 

internetowej powiatu płockiego informacje dotyczące między innymi: 

− mammografii w gminach powiatu płockiego; 

− badań cytologicznych, które mogą bezpłatnie wykonać mieszkanki powiatu płockiego; 

− badań profilaktycznych raka szyjki macicy oraz raka piersi; 

− zajęć profilaktycznych dla młodzieży oraz nauczycieli; 

− Punktu Profilaktyczno-Konsultacyjnego dla podejmujących działania ryzykowne 

dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z terenu powiatu płockiego;  

− przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

− agresji w szkole; 

W zakresie promocji i ochrony zdrowia 

 

W zakresie promocji i ochrony zdrowia 

 

W zakresie promocji i ochrony zdrowia 
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− bezpiecznego i świadomego seniora, „Koperta Życia”, „Świadomy i bezpieczny senior 

- inwestycją w życie i zdrowie”, „Uprawnienia szczególne, Nowe zasady wyjazdu do 

sanatoriów. Co się zmieniło?”; 

− kampanii „Stop Przemocy”; 

− kampanii społecznej – „NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY”; 

− Pikniku Rodzinnego - Zdrowie dla wszystkich”; 

− opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

− spotkania w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Roboczego ds. Dzieci, Młodzieży 

i Młodych Dorosłych Podejmujących Zachowania Ryzykowne; 

− Gdzie kupisz lek? Zadzwoń 800 190 590. 

Inne działania: 

− konsultowano główne założenia do programu polityki zdrowotnej w zakresie 

profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa 

mazowieckiego, który będzie realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego; 

− opracowano i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

informacje do Informatora Zdrowia Psychicznego – przewodnika dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022; 

− włączono się w promocję „Pikniku Rodzinnego - Zdrowie dla wszystkich”, który został 

zorganizowany 8 czerwca 2019 roku w Płocku przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego; 

− opracowano i rozpowszechniano Informator opieka zdrowotna, pomoc społeczna, 

aktywizacja zawodowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi we współpracy 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Płocku oraz Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Płocku; 

− współpracowano z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie  - 

Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy ogólnopolskim programie profilaktyki 

czerniaka. Przekazano materiały niezbędne nauczycielom szkół ponadpodstawowych.  
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„Świadomy i bezpieczny senior – inwestycją w życie i zdrowie” 

Zadanie zostało zrealizowane w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem 

Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 

w Płocku w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. oraz we współpracy z Płockim 

Powiatowym Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Sierpeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 

Gostynińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Okręgowym Polskim Związkiem Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Płocku oraz Płockim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą 

Alzheimera.  

Głównym celem projektu było przygotowanie seniorów do adekwatnych zachowań 

w stanach zagrożenia życia, podejmowanie właściwego sposobu pomocy potrzebującym. 

Zajęcia miały uwrażliwić seniora na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia profesjonalnej 

pomocy przedmedycznej oraz wyrobić umiejętność kontrolowania emocji, niewpadania 

w panikę, unikania pochopnych działań, które mogą wpływać na pogorszenie stanu 

poszkodowanego i stanowić zagrożenie dla ratującego. Adresatami projektu byli też seniorzy, 

mieszkańcy wsi, którzy ze względu na prace w gospodarstwach rolnych i na polach są bardziej 

narażeni na wiele niebezpieczeństw, znacznie częściej są też świadkami wypadków rolniczych 

i stanowią ważne ogniwo   w akcji ratowniczej.         

Odbyło się 11 spotkań szkoleniowych z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów 

dydaktycznych, filmów „Pierwsza pomoc medyczna”, „Akademia pierwszej pomocy 

i bezpieczeństwa”, „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci”. Odbyły się także 

warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem fantomów osób dorosłych 

i dzieci. Podczas zajęć zostały przeprowadzone scenki rodzajowe z udziałem adresatów 

szkolenia dla nauki prawidłowej reakcji i pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Każdy uczestnik 

otrzymał jednorazową maseczkę resuscytacyjną. Każdy z adresatów projektu otrzymał również 

„Kopertę Życia”, czyli zestaw składający się z: 

− koperty oznaczonej naklejką: Koperta Życia dla Seniorów z powiatu płockiego, 

− karty informacyjnej do wypełnienia, 

− magnesu do umieszczenia na drzwiach lodówki. 

„Koperta życia” dedykowana była dla osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. 

W specjalnie przygotowanych kopertach zostały zawarte najważniejsze informacje o stanie 

zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych 
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osobowych. „Koperta życia” zdecydowanie przyspiesza zespołom ratownictwa medycznego 

dostęp do ważnych informacji medycznych ratujących życie i zwiększa poczucie 

bezpieczeństwa osób starszych.  

W ramach projektu prowadzona była również kampania „Prawa Pacjenta”. Zostały 

rozdane ulotki Biura Rzecznika Praw Pacjenta, broszura prawidłowego wezwania karetki 

pogotowia oraz udzielania pierwszej pomocy.  

W 2019 roku przekazano 300 kopert, a łącznie od początku realizacji akcji tj. od 

października 2015 roku 1810 kopert. 

 

Zawarto Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Płockim, 

a Stowarzyszeniem Mężczyźni Przeciw Przemocy (MPP), które dotyczyło realizacji zadania 

pod nazwą: „Punkt profilaktyczno-konsultacyjny dla podejmujących zachowania 

ryzykowne dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z terenu powiatu płockiego".  

To zadanie publiczne z obszaru „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, 

w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, dofinansowane przez 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Oferta była nieodpłatna i skierowana przede 

wszystkim:  

− do dzieci, młodzieży i tzw. młodych dorosłych podejmujących zachowania ryzykowne 

w związku z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych 

substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy; 

− do dzieci i młodzieży zaliczanej do szeroko rozumianej kategorii "zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym i demoralizacją", które weszły w konflikt z prawem oraz 

definiowanej jako "stwarzające trudności wychowawcze" i przejawiającej "zaburzenia 

w zachowaniu i emocjach"; 

− do otoczenia „powyższych”, ich rodzin, opiekunów prawnych, osób bliskich i innych 

współuczestniczących w procesie wychowania oraz wsparcia (tzw. osoby znaczące, 

kuratorzy, nauczyciele itp.). 

W ramach utworzonego w Starostwie prowadzone były zamiennie oddziaływania 

indywidualne i grupowe z zakresu: poradnictwa, konsultacji, diagnostyki, wsparcia, doradztwa, 

wczesnej interwencji profilaktycznej itp. (np. z elementami socjoterapii, treningów 

zastępowania agresji, wychowania resocjalizującego, pedagogizacji rodziców i innych 
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w zależności od potrzeb). Punktem centralnym stały się procedury   zweryfikowanej 

skuteczności i użyteczności (evidence-based, dobór specjalistów) oraz programy, takie jak FreD 

goes net dla młodzieży (12-19 lat) eksperymentującej z alkoholem i używkami oraz młodzieży, 

która weszła w konflikt z prawem w związku z posiadaniem substancji zabronionej lub byciem 

pod jej wpływem w chwili popełnienia czynu zabronionego (rekomendacje ORE, KBPN, IpiN). 

Z pomocy specjalistów dyżurujących w Punkcie, można było korzystać już od 17 lipca 2019 

roku. 

Od września 2019 roku oferta została rozszerzona również o pracę w terenie. Punkt 

świadczył usługi wsparcia interwencyjnego dla szkół, placówek opiekuńczych i innych z terenu 

powiatu płockiego po tzw. nagłych zdarzeniach, a także podjął współpracę z wymiarem 

sprawiedliwości (sądy rodzinne, kuratela ds. nieletnich itp.) Funkcjonowaniu Punktu 

towarzyszyły także działania okołoprojektowe, podnoszące jego skuteczność, takie jak: 

− prelekcje szkoleniowe (19 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku 

zorganizowano konferencję implementującą projekt, a 13 grudnia konferencję 

podsumowującej projekt); 

− zwoływanie interdyscyplinarnych zespołów roboczych ds. programu FreD goes net 

(GIF) - 26 września odbyło się pierwsze z trzech spotkań Interdyscyplinarnego Zespołu 

Roboczego ds. Dzieci, Młodzieży i Młodych Dorosłych Podejmujących Zachowania 

Ryzykowne, kolejne spotkania odbyły się  25 października oraz 21 listopada. 

Dla lepszej komunikacji została utworzona strona internetowa www.profilaktykaryzyka.pl. 

Liczba osób korzystających ogółem wyniosła 400 osób. 

Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu odbył się w Zespole Szkól im. Stanisława 

Staszica w Gąbinie. Jednym z elementów obchodów była inauguracja kampanii „Stop 

przemocy” w 2019 roku prowadzona w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020, która 

miała na celu uwrażliwić na przemoc w rodzinie: łamać stereotypy dotyczące osób 

doświadczających przemocy oraz uczyć rozpoznawać sytuacje przemocy i wskazywać sposoby 

przeciwdziałania im. Młodzież otrzymała materiały informacyjne dotyczące zjawiska 

przemocy i skutków jej stosowania, mitów i faktów oraz informacje gdzie szukać pomocy.  

http://www.profilaktykaryzyka.pl/
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Dzień Aktywnej Społeczności w Antoniówce odbył się na terenie Domu Pomocy 

Społecznej im. Bł. Abp. A.J. Nowowiejskiego w Brwilnie. Przedsięwzięcie adresowane było                   

głównie do mieszkańców domów pomocy społecznej oraz uczestników warsztatów terapii 

zajęciowej - ok. 150 osób. Uczestnicy otrzymali gry planszowe, drobny sprzęt sportowy, 

a także kapelusze przeciwsłoneczne i czapki z daszkiem chroniące głowy przed udarem 

słonecznym oraz chorobami związanymi z układem krążenia. Podczas uroczystości nastąpiła 

kolejna odsłona kampanii „Stop Przemocy”. 

Współorganizowano IV Powiatowe Spotkanie Integracyjne Szkolnych Klubów 

Wolontariusza w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, którego celem było 

szerzenie wśród młodzieży idei wolontariatu, zaangażowanie uczniów w działania na rzecz 

potrzebujących i chorych oraz szeroko rozumiana promocja zdrowego trybu życia. 

Współorganizacja obejmowała także przeprowadzenie zajęć warsztatowych, zakup materiałów 

do ich przeprowadzenia, rozstrzygnięcie konkursu pod nazwą „Szkolny Wolontariusz Roku 

2019” oraz zakup nagród. 

 

 

 

 

Powiat Płocki prowadzi 6 domów pomocy społecznej (DPS), które w roku 2019 dysponowały 

ogólną liczbą 678 miejsc statutowych. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w domach 

przebywało łącznie 675 osób: 

a) Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie im. Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego 

Juliana Nowowiejskiego w Brwilnie - 141 osób, 

b) Dom Pomocy Społecznej w Goślicach - 130 osób, 

c) Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie - 105 osób, 

d) Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - 181 osób, 

e) Dom Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie - 34 osoby, 

f) Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 84 osoby. 

 

 

W zakresie pomocy społecznej 
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Rysunek nr 2. Lokalizacje DPS w Powiecie Płockim. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W roku 2019 do DPS powiatu płockiego przyjęto łącznie 64 osoby według nowych zasad 

odpłatności tj. skierowanych przez gminę, będącą miejscem zamieszkania kierowanej osoby 

i z odpłatnością za pobyt przez organ kierujący. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wydało 69 decyzji kierujących do DPS, w tym 

9 decyzji na pobyt czasowy. 

Według nowych zasad odpłatności, czyli bez dotacji Wojewody Mazowieckiego, na koniec 

2019 roku w DPS przebywało łącznie 395 osób. 

Powiat Płocki w 2019 r. prowadził jeden powiatowy ośrodek wsparcia, tj.: Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Wyszogrodzie (ŚDS) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, o statutowej 

liczbie 30 miejsc. Zgodnie z wydanymi decyzjami w 2019 roku liczba uczestników w ŚDS 

w Wyszogrodzie wynosiła – 28 osób. 
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Jednym z zadań Powiatu Płockiego jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 

pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodziny zastępcze opiekują się 

dziećmi i wychowują te dzieci, które zostały osierocone, odrzucone lub których rodzice nie są 

w stanie zapewnić im bezpieczeństwa i opieki. Intencją i założeniem pieczy zastępczej jest jej 

tymczasowość – dziecko powinno przebywać w niej do momentu uregulowania sytuacji 

życiowej. Oczywiście nie można wykluczyć i takich sytuacji, gdzie dziecko pozostanie pod 

opieką rodziców zastępczych do momentu osiągnięcia pełnoletności lub usamodzielnienia. 

Dlatego też organizowane jest również wsparcie dla osób usamodzielnianych opuszczających 

rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.  

Powiat opracował i realizował w 2019 roku w powyższym zakresie Powiatowy Program 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, którego założenia zostały opisane w rozdziale 

IV Raportu - Realizacja polityk, strategii, programów. 

W zakresie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu płockiego:  

˗ 20 wychowanków przebywało w 6 rodzinach zastępczych zawodowych, 

˗ 32 wychowanków przebywało w 20 rodzinach zastępczych niezawodowych,  

˗ 67 wychowanków przebywało w 47 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 

˗ 14 wychowanków przebywało w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu 

socjalizacyjnego w Wyszogrodzie, 

˗ 8 wychowanków przebywało w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 typu 

rodzinnego w Nowym Bronowie, 

˗ 16 wychowanków przebywało w 2 rodzinnych domach dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

W zakresie wspierania rodziny i system pieczy zastępczej 
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Wykres nr 11. Liczba rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiecie płockim 

w latach 2018-2019. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. 

 

Wykres Nr 12. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych oraz Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych 

w powiecie płockim w latach 2018-2019. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. 
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W roku 2019: 

˗ utworzono 9 nowych rodzin zastępczych dla 15 dzieci z terenu powiatu płockiego  

i przyjęto 9 dzieci do funkcjonujących rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów 

dziecka, 

˗ zgłoszono 18 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do Ośrodka Adopcyjnego  

w Płocku w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,  

˗ dokonano 250 okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej na 40 posiedzeniach z udziałem łącznie 161 rodzin zastępczych i prowadzących 

rodzinne domy dziecka, 

˗  sporządzono 243 opinii dotyczących zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, które przesłano do właściwych sądów, 

˗ dokonano oceny 28 rodzin zastępczych i 1 rodzinnego domu dziecka pod względem 

predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy, 

˗ przeprowadzono 13 analiz sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów 

wyznaczonych przez sąd do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka,  

˗ sporządzono 10 planów pomocy dziecku dla nowych wychowanków rodzinnej pieczy 

zastępczej, 55 modyfikacji planów pomocy dziecku dla wychowanków rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz 227 realizacji planów pomocy dziecku dla wychowanków rodzinnej 

pieczy zastępczej, 

˗ sporządzono 18 diagnoz psychofizycznych dla dzieci umieszczonych w rodzinnej 

pieczy zastępczej na terenie powiatu płockiego, 

˗ wydano 528 decyzji administracyjnych oraz 79 informacji w sprawie przyznania 

świadczenia „Dobry start”, 

˗ sprawowano opiekę i realizowano plany usamodzielnienia dla 49 pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej,  

˗ przeprowadzono 4 kontrole problemowe w 2 rodzinnych domach dziecka,  

1 zawodowej rodzinie zastępczej oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  

typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie, funkcjonujących w powiecie płockim, 

˗ prowadzono nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 
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˗ zapewniono badania psychologiczne kandydatom do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym  

i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, 

˗ skierowano do sądów 8 wniosków o wszczęcie z urzędu postępowań o wydanie 

zarządzeń wobec 16 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej celem 

uregulowania ich sytuacji prawnej,  

˗ wystąpiono do sądów z 14 pozwami w sprawie ustalenia alimentów na rzecz 16 dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej, 

˗ w ramach poniesionych kosztów na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 

udzielono pomocy wychowankom placówek opiekuńczo- wychowawczych 

kontynuującym naukę - 5 osób, wychowankom usamodzielnianym  

- 6 osób oraz pomoc na zagospodarowanie - 1 osoba, 

˗ w celu integracji społecznej oraz w celu podniesienia kwalifikacji osób sprawujących 

pieczę zastępczą, w ramach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowano szkolenie 

- konferencję dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, placówki opiekuńczo-wychowawczej 

typu socjalizacyjnego oraz przedstawicieli służb społecznych, ponadto konferencja 

promowała rodzicielstwo zastępcze; podczas konferencji odbył się wykład pt. „Trauma 

relacyjna - funkcjonowanie i praca z dzieckiem w pieczy zastępczej”,   

˗ zorganizowano we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym - Oddziałem 

Zamiejscowym w Płocku szkolenie dla służb społecznych pod nazwą „Odczarować 

adopcję”; celem spotkania było przedstawienie zebranym adopcji w systemie pomocy 

społecznej, wspieranie kobiet i rodzin zgłaszających zamiar wyrażenia zgody  

na adopcję dziecka oraz przeciwdziałanie FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy ang. Fetal 

Alcohol Syndrome), 

˗ we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę zorganizowano dwa spotkania 

superwizyjne dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka; spotkania 

zostały zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Fundację Dajemy 

Dzieciom Siłę finansowanego przez Fundację Benefit Systems, 

˗ nawiązano współpracę z Fundacją Przyjaciółka w celu umożliwienia 19 dzieciom 

przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej bezpłatnego przesiewowego badania 
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wzroku; głoszonych zostało 33 dzieci, okulary otrzymało 9 dzieci, natomiast 3 dzieci 

oczekuje na okulary, 

˗ wsparto społeczną inicjatywę pod nazwą „Akcja Gwiazdka 2019”, w ramach której 

przygotowano świąteczne paczki wypełnione słodyczami i prezentami zgodnie  

z życzeniami dzieci dla podopiecznych spokrewnionych i niezawodowych rodzin 

zastępczych z powiatu płockiego; 24 świąteczne paczki trafiły do wychowanków 

rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie płockim, 

˗ współpracowano z sądami rodzinnymi, kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej 

policją i instytucjami oświaty w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej.  

 

 

 

 

Na terenie powiatu płockiego funkcjonowało 6 warsztatów terapii zajęciowej (WTZ): 

WTZ przy Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie, WTZ przy Domu 

Pomocy Społecznej w Zakrzewie, WTZ przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum 

Usług Środowiskowych” w Mirosławiu, WTZ Fundacji Panaceum w Koszelewie, WTZ 

Stowarzyszenia Akademia Praktyki i Innowacji w Męczeninie, WTZ Fundacji Panaceum 

w Machcinie. W roku 2019 w WTZ uczestniczyło łącznie 250 osób niepełnosprawnych. Na 

działalność warsztatów wydatkowano łączną kwotę w wysokości 5.028.173,00 zł, z czego 

kwota 504.173,00 zł stanowiła środki powiatu płockiego, a kwota 4.524.000,00 zł stanowiła 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W 2019 roku: 

˗ realizowano zadania dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych: 

a) uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych – wypłacono dofinansowanie 

95 osobom na kwotę 117.281,00 zł, 

b) likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – wypłacono 

dofinansowanie 25 osobom na łączną kwotę 164.964,38 zł, 

W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 
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c) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze – wypłacono dofinansowanie 208 osobom na łączną kwotę 

264.202,52 zł, 

d) sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych udzielono 

dofinansowania w kwocie 66.212,26 zł na organizację 15 imprez dla osób 

niepełnosprawnych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe,  

e) Program „Wyrównywania różnic między regionami III”, 

f) Program „Aktywny Samorząd”, 

˗ realizowano zlecone zadanie rządowe w zakresie orzekania o niepełnosprawności na mocy 

porozumienia nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22.12.2014 r. zawartego pomiędzy Gminą – 

Miasto Płock a Powiatem Płockim w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart 

parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności w Płocku. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Płocku w 2019 roku wydał:  

1335  orzeczeń o stopniu niepełnosprawności: 

- znaczny stopień niepełnosprawności – 439, 

- umiarkowany stopień niepełnosprawności – 654, 

- lekki stopień niepełnosprawności –179,  

- nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności – 63,  

262 orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia:  

- świadczenia pielęgnacyjne – 121,  

- zasiłek pielęgnacyjny – 86,  

- nie zaliczono do niepełnosprawności – 55,  

- kart parkingowych – 348, 

 - legitymacji – 375. 
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Publiczny transport zbiorowy realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 

określiła pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego, czyli jednostki samorządu 

terytorialnego odpowiedzialnej za organizowanie i funkcjonowanie publicznego transportu 

zbiorowego. Na obszarze powiatu płockiego organizatorem publicznego transportu zbiorowego 

w powiatowych przewozach pasażerskich jest Starosta Płocki. 

Do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy: 

1) planowanie rozwoju transportu; 

2)  organizowanie publicznego transportu zbiorowego; 

3)  zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. 

Starosta Płocki w ramach swoich kompetencji podpisał umowę z Przedsiębiorstwem 

Komunikacji Samochodowej w Gostyninie na trzy nowe linie komunikacyjne i jedną 

obsługiwaną od 1 września 2019 roku.  

Transport drogowy realizowany jest na podstawie ustawa z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym. 

W 2019 roku wydano 40 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

oraz 83 wypisy z tych zezwoleń. Wydano 7 licencji na krajowy transport drogowy rzeczy oraz 

pośrednictwo oraz 44 wypisy z tych dokumentów. Wydano również 38 zaświadczeń na 

przewozy drogowe na potrzeby własne oraz 155 wypisów z tych zaświadczeń. 

Ponadto skontrolowano 83 przedsiębiorców prowadzących transport drogowy i przewozy na 

potrzeby własne. W stosunku do 19 przedsiębiorców wydano zalecenia pokontrolne.   

 

Zadania z zakresu Komunikacji realizowanego na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym i Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 

W 2019 roku zrealizowano: 

− wydanie uprawnień do kierowania pojazdami 3.235, 

W zakresie transportu zbiorowego, drogowego oraz komunikacji 
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− zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami 195, 

− pozostałe sprawy z zakresu wydawania i zatrzymywania praw jazdy 2.352, 

− zarejestrowano czasowo z urzędu 14.616 pojazdów, 

− zarejestrowano czasowo na wniosek 255, 

− zarejestrowano na stałe 15.653 pojazdy, 

− nadano cechy identyfikacyjne 11 pojazdom, 

− czasowo wycofano 40 pojazdów, 

− wyrejestrowano 1.263 pojazdy,  

− zgłoszono zbycie 3.573 pojazdów, 

− wydano 123 zaświadczenia potwierdzające rejestrację pojazdów, 

Wykres nr 13. Obsługa pojazdów w Wydziale Komunikacji w 2019 roku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Płocku. 
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Powiat Płocki prowadzi również rejestr działalności regulowanej, w którym w 2019 roku 

figurowało 15 przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 

i 24 przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.  

 

 

 

W 2019 roku Zarząd Powiatu podjął skuteczną współpracę z samorządami gminnymi, 

dotyczącą realizacji zadań z dziedziny kultury, sportu i edukacji poprzez współfinansowanie 

lub zlecanie zadań w ramach podpisanych porozumień.  

W 2019 roku zawarto porozumienia z gminami na 3 zadania z zakresu kultury i kultury 

fizycznej: 

− z Gminą Mała Wieś na realizację zadania: 

  XXV Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości, 

− z Gminą Bodzanów na organizację zadania: 

  Jarmark Norbertański, 

-  z Gminą Nowy Duninów na współorganizację: 

XVII Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XIX 

Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXIV Regat Żeglarskich o Puchar Wójta 

Gminy Nowy Duninów. 

Zawarte zostało również porozumienie z Prezydentem Miasta Płocka dotyczące wspólnej 

realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. 

Broniewskiego w Płocku, na którą zabezpieczono środki w wysokości 80.000,00 zł. 

Na podstawie Uchwały Nr 216/2012 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 14 lutego 2012 

roku w sprawie konkursu o doroczną nagrodę Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu” w kategorii 

gmina, pracodawca, inwestycja roku, impreza roku, osobowość, animator kultury, animator 

sportu, wolontariusz roku, talent roku ogłaszamy konkurs, który ma na celu promocję 

wizerunku osoby nagrodzonej w prowadzonej działalności gospodarczej, publicznej  

W zakresie kultury i sportu 
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i społecznej. Do konkursu zgłaszane są osoby, które znacząco wyróżniają się w pracy 

społecznej a przy tym promują powiat płocki.  

 Osoby fizyczne otrzymują   nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł, dyplom oraz statuetkę. 

W pozostałych kategoriach podmioty nominowane   otrzymują   dyplomy i statuetki.  

Sportem szkolnym w powiecie płockim zajmuje się koordynator - nauczyciel 

wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. Sport w systemie 

szkolnym towarzyszy procesom edukacyjnym i jest traktowany jako swoisty czynnik 

wychowania dla przyszłości zdrowego pokolenia.  

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży odbywa się w oparciu o program 

i przepisy opracowane przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, Szkolny 

Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, Płocki Szkolny Związek 

Sportowy oraz przepisy poszczególnych polskich związków sportowych. Oferta dyscyplin 

sportowych, w których mogą rywalizować dzieci i młodzież z terenu powiatu płockiego jest 

dość bogata. Jest dostosowana do potrzeb i zainteresowań młodzieży, a także do bazy sportowej 

szkół. 

W 2019 roku szkoły podstawowe rywalizowały w dwóch kategoriach: do 6 klasy 

włącznie w grupie dzieci w ramach Powiatowych Igrzysk Dzieci, natomiast 7 i 8 klasy szkół 

podstawowych oraz ostatni rocznik trzecich klas gimnazjów w grupie młodzieży w ramach 

Powiatowych Igrzysk Młodzieży, a szkoły ponadgimnazjalne współzawodniczyły w ramach 

Powiatowej Licealiady. 

W kategorii dzieci i młodzieży rywalizacja przebiega trójstopniowo. Najpierw są 

eliminacje gminne, później zawody rejonowe (w trzech rejonach Bielsk, Gąbin, Wyszogród), 

a następnie finały powiatowe w poszczególnych dyscyplinach. W finałach powiatowych 

startują po dwie najlepsze szkoły z poszczególnych rejonów. Zwycięzcy finałów powiatowych 

spotykają się na zawodach międzypowiatowych (startują zwycięzcy z 4 powiatów: płockiego, 

miasta Płocka, gostynińskiego i sierpeckiego), następnie są finały wojewódzkie i finały 

ogólnopolskie (w niektórych dyscyplinach). Do współzawodnictwa sportowego zarówno 

w kategorii dzieci i młodzieży liczy się 10 najlepszych wyników punktowych uzyskanych przez 

daną szkołę: po 5 wśród dziewcząt i chłopców. W szkołach ponadgimnazjalnych zdecydowana 

większość finałów kończy się na szczeblu powiatu, tylko indywidualne i sztafetowe biegi 
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przełajowe – to zawody międzypowiatowe – tutaj do punktacji wlicza się wszystkie wyniki 

uzyskane przez szkołę w Licealiadzie. Rywalizacja sportowa w 2019 roku, tak jak zwykle, 

dostarczyła dużo pozytywnych emocji wszystkim uczestnikom zawodów, zarówno młodzieży, 

jak i ich opiekunom.  Rywalizacja była bardzo zacięta, ale toczyła się zgodnie z duchem fair 

play. 

W poszczególnych kategoriach szkół współzawodnictwo przedstawiało się następująco: 

Kategoria dzieci – VI kl. SP i młodsi 

W tej kategorii rywalizowało 37 szkół w następujących dyscyplinach: 

− Indywidualne biegi przełajowe 

− Sztafetowe biegi przełajowe 

− Unihokej  

− Tenis stołowy 

− Mini koszykówka 

− Mini siatkówka „3” i „4” 

− Mini piłka ręczna 

− Halowa piłka nożna 

− Mini piłka nożna 

− Czwórbój lekkoatletyczny 

− Cztery ognie mieszane 

Rozegrano 23 finały powiatowe w wymienionych powyżej dyscyplinach. W większości 

dyscyplin rywalizowały zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Wyjątek stanowią 4 ognie, gdzie 

startują drużyny mieszane. 

Oferta konkurencji, w których odbywa się rywalizacja jest bardzo rozbudowana. 

Niektóre konkurencje są rozgrywane tylko w naszym powiecie jak np.: mini siatkówka „3” dla 

dzieci z kl. IV i młodszych, halowa piłka nożna, 4 ognie mieszane. W tych konkurencjach 

rywalizacja kończy się na szczeblu powiatu. 

Zwycięzcy finałów powiatowych bardzo dobrze reprezentowali powiat płocki na 

zawodach międzypowiatowych, zajmując często miejsca w czołowej trójce. Szkoły z naszego 

powiatu startowały również z dużymi sukcesami na szczeblu wojewódzkim. Najlepsze wyniki 

na tym etapie współzawodnictwa osiągnęły następujące szkoły:  



 

Strona 134 z 197 

 

1) Szkoła Podstawowa w Słupnie – III miejsce w finale wojewódzkim w sztafetowych 

biegach przełajowych chłopców – w kategorii dzieci. 

2) Szkoła Podstawowa w Słupnie – VIII miejsce w finale wojewódzkim chłopców 

w piłce siatkowej „4” – w kategorii dzieci. 

3) Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach – VIII miejsce w finale 

wojewódzkim w unihokeju dziewcząt – w kategorii dzieci. 

 

W finałach wojewódzkich w indywidualnych biegach przełajowych startowały 

następujące szkoły podstawowe z powiatu płockiego: Szkoła Podstawowa w Starych 

Proboszczewicach, Szkoła Podstawowa w Słupnie, Szkoła Podstawowa w Nowym Miszewie, 

Szkoła Podstawowa w Podgórzu, Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym, Szkoła 

Podstawowa w Wyszynie, Szkoła Podstawowa w Starej Białej, Szkoła Podstawowa 

w Dzierżanowie i Szkoła Podstawowa w Bodzanowie. 

Podsumowując rywalizację na 3 etapach: powiatowym, międzypowiatowym 

i wojewódzkim czołówka szkół przedstawia się następująco: 

1. Szkoła Podstawowa w Słupnie  

2. Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach 

3. Szkoła Podstawowa w Radzanowie 

4. Szkoła Podstawowa w Słubicach  

5. Szkoła Podstawowa w Bielsku 

6. Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwo 

 

Tabela nr 5. Wyniki finałów powiatowych szkół podstawowych – kategoria dzieci - 13 lat i młodsi. 

 

Dyscyplina  Dziewczęta  Chłopcy  

 

 

Sztafetowe biegi przełajowe 

1. Słupno  

2. Bielsk 

3. Proboszczewice  

4. Radzanowo  

5. Bodzanów 

6. Maszewo Duże 

1. Słupno   

2. Proboszczewice  

3. Radzanowo  

4. Bielsk 

5. Maszewo Duże  

6. Bodzanów 

Biegi Niepodległości 1. Bulkowo  

2. Proboszczewic 

3. Bielsk  

4. Łąck 

5. Radzanowo 

1. Łąck  

2. Bielsk 

3. Radzanowo 

4. Brudzeń 

5. Słubice 
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6. Słubice 6. Bodzanów 

Unihokej  1. Proboszczewice 

2. Radzanowo 

3. Słubice  

4. Nowe Miszewo 

5. Nowy Duninów 

 

1. Słubice  

2. Proboszczewice  

3. Nowe Miszewo 

4. Radzanowo  

5. Nowy Duninów 

Mini koszykówka 1. Słupno  

2. Łęg Probostwo 

3. Bielsk  

4. Gąbin 

1. Łęg Probostwo  

2. Słupno 

3. Bielsk  

Tenis stołowy 1. Radzanowo  

2. Ciachcin  

3. Wyszogród 

  

1. Bodzanów 

2. Sikórz 

3. Radzanowo  

4. Ciachcin 

Mini siatkówka „3” 1. Drobin 

2. Słupno  

3. Maszewo Duże    

  

1. Słupno  

2. Drobin  

3. Sikórz 

4. Łąck  

Mini siatkówka „4” 1. Słupno   

2. Drobin  

3. Bielsk 

 

1. Słupno 

2. Sikórz  

3. Bielsk  

4. Łąck 

Halowa piłka nożna 1. Słubice  

2. Proboszczewice 

3. Drobin 

4. Radzanowo 

5. Mała Wieś 

 

1. Łęg Probostwo 

2. Siecień 

3. Gąbin  

4. Słubice 

5.   Nowe Miszewo 

6.   Wyszogród 

Mini piłka ręczna 1. Łęg Probostwo 

2. Gąbin  

3. Słubice  

4. Proboszczewice 

5. Radzanowo 

6. Nowe Miszewo 

1. Łęg Probostwo  

2. Radzanowo  

3. Łąck 

4. Stara Biała 

5. Nowe Miszewo   

Mini piłka nożna  1. Słubice 

2. Proboszczewice 

3. Staroźreby  

4. Bulkowo   

5. Mała Wieś  

 

1. Drobin  

2. Gąbin 

3. Proboszczewice 

4. Nowe Łubki 

5. Wyszogród 

       6.   Nowy Duninów 

Czwórbój lekkoatletyczny  1. Proboszczewice 

2. Słupno  

3. Radzanowo 

1. Proboszczewice  

2. Słupno  

3. Radzanowo 
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4. Bulkowo  4. Bulkowo 

Cztery ognie mieszane Startują drużyny mieszane 1. Stara Biała  

2. Nowy Duninów 

Źródło: Dane z Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku. 

 

Tabela nr 6. Klasyfikacja końcowa szkół podstawowych rywalizujących w Powiatowych Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej – kategoria dzieci – 13 lat i młodsi. 

  

Miejsce Szkoła Podstawowa  Punkty  

1.  Słupno  285 

2.  Stare Proboszczewice  200 

3.  Radzanowo  148 

4.  Słubice  126 

5.  Bielsk 117 

6.  Łęg Probostwo 112 

7.  Drobin 94 

      8. Maszewo Duże  79 

      9. Bodzanów 71 

      10. Nowe Miszewo  69 

      11.  Bulkowo 63 

      12. Gąbin 62 

      13. Łąck Podgórze 58 

      14. Stara Biała  57 

      15. Sikórz  48 

      16. Wyszogród 43 

      17. Nowy Duninów 

Staroźreby 

40 

      19. Mała Wieś 35 

      20. Dzierżanowo  27 

      21. Ciachcin 24 

      22. Brudzeń  

Nowe Łubki 

19 

 

      24. Wyszyna 18 

      25. Siecień 14 

      26. Podgórze 

Cieśle 

12 

12 

      28. Grabie Nowe 6 

      29. Kobylniki  

Zagroba 

4 

      31. Rębowo 

Liszyno 

Święcieniec 

Świniary 

 

2 
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Blichowo 

Nowe Kanigowo 

      37. Nowa Góra 1 

Źródło: Dane z Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku. 

 

Kategoria młodzież – VII – VIII kl. SP i III kl. gimnazjum  

W rywalizacji sportowej uczestniczyło  46 szkół w 9 następujących dyscyplinach: 

− Indywidualne biegi przełajowe 

− Sztafetowe biegi przełajowe 

− Koszykówka 

− Siatkówka  

− Piłka ręczna 

− Piłka nożna 

− Halowa piłka nożna 

− Unihokej 

− Tenis stołowy 

 

Rozegrano 18 finałów powiatowych. 

Najlepsze drużyny z finałów powiatowych bardzo dobrze reprezentowały nasz powiat 

na zawodach międzypowiatowych, a później na kolejnym szczeblu rywalizacji – na zawodach 

wojewódzkich. Najlepsze wyniki na tym etapie rywalizacji osiągnęły następujące szkoły: 

1) Szkoła Podstawowa w Radzanowie – V miejsce w finale wojewódzkim klasyfikacji 

drużynowej w lekkiej atletyce – w kategorii młodzieży. 

2) Szkoła Podstawowa w Starej Białej – VI miejsce w finale wojewódzkim w piłce 

nożnej dziewcząt – w kategorii młodzieży. 

3) Szkoła Podstawowa w Słupnie – VIII miejsce finale wojewódzkim w piłce siatkowej 

chłopców - w kategorii młodzieży. 

 

W finałach wojewódzkich w indywidualnych biegach przełajowych startowały 

następujące szkoły z powiatu płockiego: Szkoła Podstawowa w Bulkowie, Szkoła Podstawowa 

w Wyszynie, Szkoła Podstawowa w Bodzanowie, Szkoła Podstawowa w Starych 

Proboszczewicach, Szkoła Podstawowa w Radzanowie, Szkoła Podstawowa w Słupnie 
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i Szkoła Podstawowa w Starej Białej. W finałach wojewódzkich w lekkiej atletyce startowała 

również: Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach.  

W XXI Mazowieckich Igrzyskach Dzieci i Młodzieży łącznie w obydwu kategoriach 

powiat płocki zajął XVIII miejsce na 41 powiatów. Podsumowując rywalizację pierwsza 

szóstka przedstawia się następująco: 

1. Szkoła Podstawowa w Słupnie  

2. Szkoła Podstawowa w Radzanowie                                                                                                               

3. Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach   

4. Gimnazjum w Bielsku 

5. Szkoła Podstawowa w Bulkowie 

6. Szkoła Podstawowa w Starej Białej 

Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym 

 

Tabela nr 7. Wyniki finałów powiatowych – kategoria młodzież – VII-VIII kl. SP i III kl. gimnazjum. 

 

Dyscyplina  Dziewczęta  Chłopcy  

 

 

Sztafetowe biegi przełajowe 

      1.   Słupno 

      2.   Radzanowo  

      3.   Proboszczewice 

      4.   Bulkowo  

      5.   Maszewo Duże  

      6.   Bodzanów 

      1.    Słupno  

      2.    Bielsk 

      3.    Radzanowo  

      4.    Proboszczewice 

      5.    Staroźreby  

      6.    Maszewo Duże 

 

 

Biegi Niepodległości 

1. Radzanowo 

2. Proboszczewice 

3. Bulkowo 

4. Brudzeń 

5. Maszewo Duże  

6. Stara Biała 

1. Radzanowo  

2. Maszewo Duże 

3. Proboszczewice 

4. Bielsk  

5. Brudzeń 

6. Gąbin  

 

 

Unihokej 

 

1. Nowe Miszewo  

2. Radzanowo  

3. Słubice  

4. Proboszczewice 

5. Gąbin 

1. Radzanowo  

2. Nowe Miszewo 

3. Nowy Duninów  

4. Proboszczewice  

5. Słubice 

6. Ciachcin  

 

 

Koszykówka  

1. Słupno 

2. Bielsk 

3. Łąck 

4. Łęg Probostwo 

 

1. Słupno  

2. Łęg Probostwo 

3. Bielsk 

4. Bulkowo 

5. Gąbin 
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Tenis stołowy 

 

1. Bodzanów  

2. Dzierżanowo 

3. Sikórz 

1. Radzanowo 

2. Dzierżanowo 

3. Siecień 

 

 

Siatkówka  

1. Bielsk 

2. Słupno  

3. Drobin 

4. Dobrzyków  

5. Nowe Krubice 

1. Słupno  

2. Maszewo Duże  

3. Blichowo 

4. Bielsk 

5. Łąck 

 

 

Piłka ręczna  

1. Radzanowo  

2. Stara Biała 

3. Łęg Probostwo  

4. Słubice 

 

1. Radzanowo  

2. Łęg Probostwo 

3. Gąbin  

4. Słubice 

5. Proboszczewice  

 

 

Piłka nożna 

1. Stara Biała  

2. Drobin  

3. Nowy Duninów 

4. Bulkowo 

5. Podgórze 

 

1. Bielsk  

2. Drobin 

3. Nowy Duninów 

4. Mała Wieś  

5. Bulkowo 

6. Łąck  

 

 

Halowa piłka nożna 

1. Drobin  

2. Stara Biała 

3. Nowe Miszewo 

4. Słubice 

 

1. Bielsk  

2. Staroźreby 

3. Radzanowo 

4. Bulkowo  

5. Gąbin  

6. Nowy Duninów 

Źródło: Dane z Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku. 

 

Tabela nr 8. Klasyfikacja końcowa Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej – kategoria młodzież – VII 

VIII kl. SP i III kl. gimnazjum. 

 

Miejsce  Szkoła Punkty 

1.  SP Słupno  300 

2.  SP Radzanowo 293 

3.  SP Stare Proboszczewice  176 

4.  G Bielsk 138 

5.  SP Bulkowo  109 

6.  SP Stara Biała 

SP Maszewo Duże 

100 

8. G Gąbin 70 

9. SP Bodzanów 61 

10. SP Drobin 

SP Nowy Duninów 

60 

12. SP Staroźreby 57 
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13. G Nowe Miszewo 51 

14. SP Łęg Probostwo 50 

15. SP Łąck 46 

16. G Bodzanów 

SP Dzierżanowo 

44 

18. G Słubice 

SP Nowe Miszewo 

40 

20. SP Brudzeń 36 

21. SP Słubice 33 

22. SP Wyszyna 29 

23. SP Blichowo 28 

24. SP Ciachcin 21 

25. G Wyszogród 20 

26. SP Mała Wieś 19 

27. SP Podgórze 16 

28. SP Nowe Łubki 

SP Sikórz 

14 

30. SP Siecień 

SP Dobrzyków 

12 

32. SP Wyszogród 11 

33. SP Cieśle 

SP Nowe Krubice 

10 

35. G Brudzeń 9 

36. SP Święcieniec 8 

37. SP Rogozino 4 

38. SP Gąbin 3 

39. SP Liszyno 

SP Świniary 

SP Nowe Kanigowo 

SP Kobylniki 

SP Nowa Góra 

G Mała Wieś 

SP Czermno 

2 

46. SP Rębowo 1 

Źródło: Dane z Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku.  

 

Powiatowa Licealiada - szkoły ponadpodstawowe 

W rywalizacji sportowej uczestniczyły wszystkie szkoły z terenu powiatu płockiego. 

Szkoły rywalizowały w finałach powiatowych w następujących dyscyplinach: 

− Piłka siatkowa 
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− Halowa piłka nożna 

− Koszykówka 

− Piłka nożna 

− Tenis stołowy 

− Powiatowe biegi niepodległości. 

Szkoły ponadpodstawowe rywalizowały ponadto w zawodach międzypowiatowych 

w następujących dyscyplinach: 

− Indywidualne biegi przełajowe 

− Sztafetowe biegi przełajowe. 

Tabela nr 9. Wyniki finałów powiatowych szkół ponadpodstawowych. 

Dyscyplina  Dziewczęta  Chłopcy  

 

 

Piłka siatkowa I runda 

1.  ZS w Płocku 

2.  ZS w Gąbinie 

3. ZS w Wyszogrodzie 

1. ZS w Wyszogrodzie  

2. ZS w Gąbinie  

3.  ZS w Płocku  

 

 

Piłka siatkowa II runda 

1. ZS w Płocku  

2. ZS w Gąbinie 

3. ZS w Wyszogrodzie 

1. ZS w Płocku  

2. ZS w Gąbinie  

3. ZS w Wyszogrodzie 

 

 

Piłka siatkowa III runda 

1.  ZS Wyszogrodzie  

2.  ZS w Płocku  

3.  ZS w Gąbinie 

1. ZS w Gąbinie 

2. ZS w Płocku 

3. ZS w Wyszogrodzie 

 

Biegi Niepodległości  

1. ZS w Wyszogrodzie 

2. ZS w Płocku 

 

1. ZS w Wyszogrodzie 

2. ZS w Gąbinie 

3. ZS w Płocku 

 

Tenis stołowy 

1. ZS w Wyszogrodzie 

2. ZS w Płocku 

3. ZS w Gąbinie 

1.  ZS w Wyszogrodzie  

2.  ZS w Gąbinie 

3. ZS w Płocku  

Halowa piłka nożna        1. ZS w Wyszogrodzie 

      2. ZS w Gąbinie 

      3. ZS w Płocku 

       1.   ZS w Wyszogrodzie 

       2.   ZS w Gąbinie 

        

Koszykówka         Nie grają.        1.   ZS w Wyszogrodzie  

       2.   ZS w Gąbinie 

       3.   ZS w Płocku 

Piłka nożna I runda  1. ZS w Wyszogrodzie  

2. ZS w Gąbinie 

3. ZP w Płocku 

Piłka nożna II runda  1. ZP w Gąbinie 

2. ZS w Wyszogrodzie 

3. ZS w Płocku        

Źródło: Dane z Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku. 
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Tabela nr 10. Klasyfikacja końcowa Powiatowej Licealiady. 

Lp. Szkoła Punkty Miejsce 

1. ZS w Wyszogrodzie 312 I 

2. ZS w Płocku 244 II 

3. ZS w Gąbinie 232 III 

Źródło: Dane z Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku. 

 

W trakcie roku szkolnego 2018/2019 koordynator sportu w Powiecie Płockim 

podejmował następujące działania: 

− opracowanie terminarza i miejsca rozgrywania finałów powiatowych we współpracy 

z osobami odpowiedzialnymi za rozgrywki w poszczególnych rejonach: Bielsk, Gąbin, 

Wyszogród; 

− koordynowanie rywalizacji szkół na etapie gminnym, rejonowym i powiatowym; 

− systematyczne prowadzenie dokumentacji dotyczącej współzawodnictwa sportowego; 

− przygotowanie i podsumowanie klasyfikacji końcowej szkół uczestniczących 

w rywalizacji sportowej; 

− rozstrzyganie wszelkich kwestii spornych pojawiających się na tym rywalizacji; 

− przygotowanie zapotrzebowania na poszczególne zawody w zakresie pucharów 

i dyplomów oraz dostarczenie ich do szkół organizujących zawody; 

− stała współpraca z nauczycielami w zakresie organizacji rozgrywek na szczeblu powiatu; 

− współdziałanie z Płockim Szkolnym Związkiem Sportowym w zakresie udziału szkół 

Powiatu Płockiego w zawodach międzypowiatowych; 

− dostarczanie i opracowywanie informacji sportowych na stronę internetową powiatu 

płockiego; 

− współorganizacja dorocznych spotkań z nauczycielami wychowania fizycznego 

i działaczami sportu.  

 

Spotkanie podsumowujące współzawodnictwo sportowe szkół za ubiegły rok szkolny 

zostało zorganizowane w dniu 22 listopada 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Płocku. W spotkaniu tym uczestniczyli m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele wyróżniający się 

w działalności sportowej. Szkoła ponadpodstawowa, która wygrała rywalizację sportową 

otrzymała tradycyjnie nagrodę – czek na 2000 zł na zakup sprzętu sportowego. Natomiast 
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nauczyciele wszystkich typów szkół szczególnie wyróżniający się w swojej działalności na 

rzecz sportu szkolnego dzieci i młodzieży otrzymali stosowne upominki. 

W sporcie szkolnym podstawowym celem jest masowy, powszechny udział dzieci 

i młodzieży w różnorodnych formach aktywności ruchowej. Sądząc po liczbie szkół 

startujących w rozgrywkach zadanie to jest dobrze realizowane. We współzawodnictwie 

uczestniczyło ok. 80% oraz szkół podstawowych wszystkie szkoły ponadpodstawowe z terenu 

powiatu płockiego.  

Dużą pomocą służą osoby odpowiedzialne za rozgrywki w poszczególnych rejonach (tzw. 

rejonowi koordynatorzy) oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół, którzy nieodpłatnie udostępniają 

hale sportowe na potrzeby sportu szkolnego. Najważniejszą rolę we współzawodnictwie 

sportowym pełnią nauczyciele wychowania fizycznego, dzięki którym nasze dzieci i młodzież 

mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania sportowe. 

Wspieramy wszystkie proponowane nam inicjatywy kulturalne i sportowe 

we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Inicjatywy podejmowane przez Zarząd Powiatu 

w Płocku są realizowane i ukierunkowane na umacnianie więzi z gminami, szkołami 

i organizacjami pozarządowymi.  

Powiat Płocki działa dynamicznie wykorzystując doświadczenia własne i innych 

partnerów. Realizowane imprezy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej. 

Ich celem jest integracja i pobudzenie do bardziej intensywnych i interesujących 

przedsięwzięć. 

 

 

Współcześnie rozwijane idee społeczne: społeczeństwa opartego na wiedzy, 

społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczeństwa informacyjnego, stawiają nowe, ciągle 

ewoluujące wyzwania aktywności publicznej państwa. Dotyczy to również geodezji 

i kartografii, postrzeganej w czterech obszarach aktywności: realizacji określonego ustawami 

zakresu zadań publicznych, usług świadczonych przez przedsiębiorców, badań obejmujących 

dziedzinę geodezji i kartografii jako dyscyplinę naukową oraz kształcenia w dziedzinie 

geodezji i kartografii. 

W zakresie geodezji, kartografii i katastru i gospodarki nieruchomościami 

 



 

Strona 144 z 197 

 

Obserwowany rozwój w dziedzinie geodezji i kartografii w okresie ostatniego 

dwudziestolecia ma charakter ciągły. W ostatnim jednak okresie postęp techniczny 

i technologiczny intensyfikuje się wraz ze wzrostem potencjału i możliwości teleinformatyki. 

Zakładanym celem w głównej mierze jest poprawa jakości i dostępności zbiorów oraz 

upowszechnianie wiedzy w zakresie zastosowań e-usług oraz nowych technologii. 

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego jest jednym z zadań jakie 

realizuje Starosta, a wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne.  

Ewidencja gruntów i budynków należy do ewidencji publicznych, które to pojęcie 

oznacza usystematyzowany zbiór danych dotyczących danej dziedziny, np. nieruchomości. Ma 

ona olbrzymie znaczenie dla gospodarki nieruchomościami, głównie ze względu na dane 

faktyczne. Są one podstawą planowania gospodarczego, wymiaru podatków, planowania 

przestrzennego i świadczeń oraz wielu innych działań administracji rządowej i samorządowej. 

Dane te stanowią także podstawę odpowiednich wpisów do działu I księgi wieczystej.   

Gospodarka nieruchomościami to zespół określonych działań, podejmowanych przez 

organy administracji publicznej, prowadzących do uzyskania prawidłowego i optymalnego 

stanu dotyczącego różnych rodzajów nieruchomości na obszarze objętym kompetencją 

czynności tych organów i pozostających w zgodzie z właściwym aktem normatywnym. 

Stan realizacji zadań Starosty na koniec 2019 roku w zakresie: 

1. geodezji, kartografii i katastru: 

1) baza danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w nawiasie podano 

wzrost liczby w roku 2019 w stosunku do roku poprzedniego): 

a) liczba działek ewidencyjnych 147.486 (1257), 

b) liczba budynków 75.138 (807), 

c) liczba lokali 2.087 (70), 

d) pokrycie mapą zasadniczą: 

− w postaci obiektowej:                                37.606 ha (21,0 % powierzchni), 

− w postaci wektorowej:                         11.827 ha (6,6 % powierzchni), 

− w postaci hybrydowej:                                          16.076 ha (9,0 % powierzchni), 

− w postaci analogowej:                                        113.817 ha ( 63,4 % powierzchni), 
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− ogółem powierzchnia geodezyjna powiatu wynosi 179.663 ha.  

 

2) w ramach obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2019 r. 

zrealizowano: 

a) wnioski o wydanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków: 7.351, 

b) wnioski o wydanie danych z rejestru wartości i cen: 144, 

c) liczba wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych składających zgłoszenia 

prac do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej: 121, 

d)  liczba zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych: 5.080, 

e)  liczba wniosków o wydanie materiałów z zasobu: 6.261, 

3) finanse:  

a) wydatki na zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych: 

˗ z dotacji budżetu państwa:  

˗ zadania z zakresu geodezji i kartografii: 104.500,00 zł 

˗ prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: 31.082,00 zł 

˗ ze środków własnych budżetu powiatu: 

˗ udział (wkład własny) w projekcie ASI: 186.579,43 zł   

b) dochody uzyskane z tytułu obsługi powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego – 1.261.258,43 zł (z odsetkami). 

 

2. gospodarki nieruchomościami: 

1) Powiatowy zasób Mienie powiatowe: 

a) ewidencja nieruchomości powiatu:  

– działki o uregulowanym stanie prawnym i posiadające urządzoną księgę wieczystą na 

rzecz powiatu: 986, 

– działki o uregulowanym stanie prawnym nieposiadające urządzonej księgi wieczystej 

na rzecz powiatu: 285, 

– działki o nieuregulowanym stanie prawnym: 932, 

b) stan rozdysponowania: 

–  użytkowanie wieczyste: 0 działek, 

–  dzierżawa: 2 umowy na łącznie 8 działek 36,7961 ha, 
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– użyczenie: 72 działki na rzecz własnych jednostek organizacyjnych powiatu, 

– trwały zarząd: 2 działki o powierzchni 1,1300 ha na rzecz jednostek organizacyjnych, 

c) finanse w 2019 r. – wydatki własne: 

– wydatki na obsługę zasobu nieruchomości powiatu: 786.712,27 zł, 

– dochody uzyskane z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu: 

87.022,38 zł. 

 

2) Mienie Skarbu Państwa w dyspozycji Starosty Płockiego: 

a) ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa: liczba działek 424 działki o pow. 

449,8832 ha, 

b) rozdysponowanie: 

− użytkowanie wieczyste:                     325 działek o pow.  365,5470 ha; 

− dzierżawa:                2 działki o pow.       0,5141 ha; 

−  trwały zarząd:                        97 działek o pow.     83,8227 ha, 

c) finanse w 2019 r. – dotacja z Budżetu Państwa w dyspozycji Wojewody 

Mazowieckiego: 

− wydatki na obsługę zasobu nieruchomości Skarbu Państwa: 125.257,29 zł, 

− dochody uzyskane z tytułu gospodarowania zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa: 4.248.771,12 zł. 

 

 

 

 

 

 Zaopiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (ustalenie lokalizacji inwestycji 

celu publicznego oraz zabudowy i zagospodarowania terenu) w trybie przepisów 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 653.  

Wyłączono grunty z produkcji rolniczej z przeznaczeniem na inne cele w formie zezwolenia 

– 425. 

Zestawienie powierzchni gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolniczej oraz wysokości 

opłat rocznych przypisanych na 2019 r. w gminach: 

W zakresie gruntów rolnych 
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         Razem w powiecie:       30,1831 ha                      325.777,95 zł 

Wydano zawiadomień o opłatach za 2019 r. z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej 

– 132, 

W sprawach rekultywacji gruntów i zagospodarowania gruntów – wydano 15 decyzji, w tym:  

– decyzje określające kierunek rekultywacji dla nowych kopalń: 4, 

– decyzje określające termin lub nowy kierunek rekultywacji dla kopalń: 4, 

– decyzje o zakończeniu rekultywacji: 7 na łączną powierzchnię 20,2134 ha,  

Prowadzono ponadto bieżący nadzór i kontrole wykonania obowiązku rekultywacji gruntów na 

zakładach górniczych, dla których zostały wydane decyzje określające osobę, kierunek, termin 

rekultywacji – 28 kontroli i nadzoru. 

 

 

 

 

 

 

– Bielsk       2,3365 ha  33 066,93 zł 

 

 

 

– Bodzanów             0,6046 ha  29 460,48 zł  

 

 

 zł 

 

– Brudzeń Duży             1,3540 ha       603,31 zł  

– Bulkowo 0,1671 ha    2 060,85 zł  

– Drobin 0,6085 ha    5 419,66 zł  

– Gąbin 2,2019 ha    1 901,13 zł  

– Łąck 3,9595 ha       341,00 zł  

– Mała Wieś 0,1520 ha    4 300,99 zł  

– Nowy Duninów 0,9359 ha           0,00 zł  

– Radzanowo 3,3154 ha  99 874,64 zł  

– Słubice 0,3630 ha           0,00 zł  

– Słupno 3,9258 ha  89 453,90 zł  

– Stara Biała 2,3063 ha  22 040,34 zł  

– Staroźreby 7,6093 ha  36 746,45 zł  

– Wyszogród 0,3433 ha       508,27 zł  
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Niezwykle istotnym wyzwaniem jest dbałość o ład przestrzenny. Do zakresu działań 

należy m.in. prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem budowy lub robót budowlanych 

oraz rozbiórek, pozwolenia na budowę, wydawanie dzienników budowy, prowadzenie spraw 

związanych ze zgłoszeniami zmiany sposobu użytkowania czy udzielaniem zgody na 

odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. 

W przypadku spraw wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji 

architektoniczno-budowlanej rysuje się tendencja wzrostowa. W roku 2019 organ administracji 

architektoniczno-budowlanej zatwierdził 1.395 pozwoleń na budowę nowych obiektów 

budowlanych oraz 250 pozwoleń na rozbudowę obiektów budowlanych.   Ponadto dokonał   

96 zmian decyzji pozwolenia na budowę polegających na przeniesieniu w/w decyzji   na rzecz 

innego podmiotu. Z roku na rok wzrasta liczba składanych wniosków na pozwolenia na budowę 

i liczba wydawanych decyzji. 

Organ administracji architektoniczo-budowlanej przyjął 1.194 zgłoszenia budowy lub 

wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, w tym 94 zgłoszenia 

rozbiórki obiektu oraz 25 zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast zgłoszeń 

budowy z projektem budowlanym złożono 227.  

Ponadto Starosta złożył 12 wniosków do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie 

upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych oraz 

wydał 5 postanowień w sprawie udzielenia zgody na odstępstwa od warunków techniczno-

budowlanych. 

W zakresie administracji architektoniczno-budowlanej 
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Wykres nr 14. Zestawienie działalności w zakresie wydawania pozwoleń na budowę oraz przyjętych 

zgłoszeń w latach 2017-2019.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Płocku. 

Zgodnie art. 11 pkt 2 oraz art. 11 pkt 5 ppkt a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Starosta opiniuje i uzgadnia projekty studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu płockiego. Natomiast Zarząd Powiatu na 

podstawie art. 17 ww. ustawy w 2019 r. uzgodnił 32 projekty miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań samorządowych. 

Starosta wykonuje także zadania z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wydano 9 decyzji na 

realizację dróg na podstawie w/w ustawy. 

Na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wydano 32 zaświadczenia 

o samodzielności lokalu. 

Ponadto do kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlanej należy 

również wydawanie dzienników budowy. W 2019 r. zarejestrowano i wydano 

1.646 dzienników budowy.    
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Na podstawie sprawozdań dotyczących pozwoleń na budowę składanych do Głównego 

Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz prowadzonych 

ewidencji przyjętych zgłoszeń Wydział Architektury i Budownictwa prowadzi analizę ruchu 

budowlanego w powiecie płockim. Zmiany zachodzące w zagospodarowaniu przestrzennym 

powiatu dają możliwość zaobserwowania kierunków inwestowania w powiecie płockim 

i urbanizacji poszczególnych gmin. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. była 

wielokrotnie nowelizowania, ostatnio w 2019 roku. Natomiast   zmiana prawa budowlanego 

wprowadzona w połowie 2015 r., której celem było uproszczenie i skrócenie procedury 

budowlanej przez zniesienie wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę „zgłoszenie 

z projektem budowlanym” dla niektórych inwestycji tj. dla budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został 

zaprojektowany nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Inwestorzy nie korzystają z tej formy 

skrócenia procedury i występują o uzyskanie pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych. 

Z kolei chętnie ze skróconej procedury korzysta Energa-Operator przy budowie sieci 

elektroenergetycznych do 1 kV. 

W tak nakreślonych uwarunkowaniach w 2019 r.  wydano ogółem 1.395 pozwoleń na budowę 

(w 2018 r.  – 1.143, nastąpił wzrost o 252 pozwoleń), 250 pozwoleń na rozbudowę obiektów 

(w 2018 r. - 158, wzrost o 92 obiekty). Przyjęto 1.194 zgłoszenia budowy i wykonywania robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz 227 zgłoszeń budowy z projektem 

budowlanym (w roku 2018 przyjęto 162, wzrost o 65). Porównując liczbę wydanych pozwoleń 

na budowę w 2019 z rokiem 2018, należy stwierdzić, że w 2019 r. nastąpił ogółem wzrost 

liczby wydanych pozwoleń.  Znacznie wzrosła ilość pozwoleń na budowę na wewnętrzne 

instalacje gazowe. Znaczący udział w liczbie wydanych pozwoleń na budowę obiektów 

kubaturowych mają pozwolenia dotyczące budynków mieszkalnych. W 2019 r. na budowę 

nowych budynków mieszkalnych wydano 440 pozwoleń, co stanowi 81% wszystkich pozwoleń 

wydanych na obiekty kubaturowe. Natomiast należy zauważyć, że nastąpił duży spadek liczby 

wydanych pozwoleń obiektów produkcyjnych i usługowych (w 2019 r.  wydano 14, natomiast 

w 2018 wydano 33 pozwolenia). 

Analiza zgłoszeń budowy i wykonania robót budowlanych wykazała, że społeczeństwo 

podobnie jak w latach ubiegłych skupiało się przede wszystkim na remontach istniejących 

budynków, zmianie konstrukcji dachu, wymianie pokryć dachowych z eternitu na 
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blachodachówkę, przyłączaniu nowo wybudowanych obiektów do sieci energetycznych, 

budowie budynków gospodarczych do 35 m² wiat, altan i przydomowych oczyszczalni 

ścieków.   

Analizując ruch budowlany w powiecie płockim należy stwierdzić, że czynnikami 

decydującymi o koncentracji budownictwa mieszkalnego jest przede wszystkim bliskość 

ośrodka miejskiego, jakim jest Płock, którego oddziaływanie zaznacza się wyraźnie 

i zdecydowanie na obszarach gmin Słupno, Stara Biała i Radzanowo. Na tych terenach wydano 

najwięcej pozwoleń na budowę. Bardzo wyraźna jest także sfera zwiększonego ruchu 

budowlanego w mieście i gminie Gąbin. Z trzech miast położonych na terenie powiatu 

płockiego najbardziej dynamicznie rozwijającym się miastem jest Gąbin.  

Załączone zestawienia tabelaryczne są materiałem pomocniczym do dokonanej oceny. 
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Tabela nr 11. Zestawienie wydanych pozwoleń na budowę obiektów w 2019 r. 

Lp. 
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L
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Liczba wydanych pozwoleń na nowopowstające budynki Liczba wydanych pozwoleń na budowę sieci 
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Drogi 

Budowa Przebudowa 

1. Bielsk 104 0 39 6 0 0 1 0 0 2 1 0 55 0 0 

2. Bodzanów 53 0 20 1 0 0 0 0 0 0 3 0 29 0 0 

3. Brudzeń Duży 79 1 35 6 0 0 0 0 0 0 3 0 34 0 0 

4. Bulkowo 23 0 3 7 0 0 0 1 0 0 3 0 9 0 0 

5. Drobin 33 0 7 3 3 0 2 0 0 0 1 0 17 0 0 

6. Gąbin 172 2 57 12 0 1 3 0 2 8 1 0 85 1 0 

7. Łąck 98 1 34  0 2 0 1 1 0 2 0 57 0 0 

8. Mała Wieś 34 0 13 6 0 0 1 0 0 0 0 0 14 0 0 

9. 
Nowy  

Duninów 

42 1 13 3 0 1 0 1 0 0 1 0 22 0 0 

10. Radzanowo 219 0 48 5 1 0 2 1 1 1 2 0 158 0 0 
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11. Słubice 34 0 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 22 0 0 

12. Słupno 230 5 80 7 0 0 2 11 5 3 7 0 110 0 0 

13. Stara Biała 181 3 51 8 2 2 2 1 1 8 5 0 91 2 5 

14. Staroźreby 60 0 19 3 0 1 0 0 0 1 3 0 32 1 0 

15. Wyszogród 33 1 11 1 0 1 0 1 1 0 2 0 15 0 0 

Ogółem 1395 14 440 69 6 8 14 17 11 23 34 0 750 4 5 

Źródło: Dane z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku.
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                                            Tabela nr 12.  Zestawienie wydanych pozwoleń na rozbudowę obiektów w 2019 r. 

Lp. 
Gmina 

Liczba pozwoleń w 

Gminie 

Liczba wydanych pozwoleń na rozbudowę budynków 

Użyteczności 

publicznej 
Mieszkalne Gospodarcze Inwentarskie Letniskowe 

Produkcyjne i 

usługowe 

1. Bielsk 15 2 10 2 1 0 0 

2. Bodzanów 21 1 16 2 1 0 1 

3. 
Brudzeń 

Duży 
20 1 13 5 0 0 1 

4. Bulkowo 19 3 13 0 1 0 2 

5. Drobin 20 3 12 2 1 0 2 

6. Gąbin 26 2 20 4 0 0 0 

7. Łąck 9 0 8 1 0 0 0 

8. Mała Wieś 9 0 5 3 1 0 0 

9. 
Nowy 

Duninów 
8 1 7 0 0 0 0 

10. Radzanowo 22 0 19 2 0 0 1 
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11. Słubice 9 1 8 0 0 0 0 

12. Słupno 18 1 16 0 0 0 1 

13. Stara Biała 29 4 18 2 0 0 5 

14. Staroźreby 10 1 6 2 0 0 1 

15. Wyszogród 15 1 10 1 0 0 3 

Ogółem 250 21 181 26 5 0 17 

Źródło: Dane z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku.
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Tabela nr 13. Budowy i wykonywanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (zgłoszenia) w 2019 r. 

Lp

. 
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Liczba przyjętych zgłoszeń na budowę lub wykonanie robót budowlanych 
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1. Bielsk 191 10 3 1 0 28 9 0 8 31 78 9 5 0 9  

2. Bodzanów 93 7 2 0 0 23 12 3 18 1 0 14 1 3 9  

3. Brudzeń 

Duży 

122 13 5 0 1 38 24 0 16 2 1 8 6 4 4  

4. Bulkowo 64 5 0 1 0 33 8 0 4 0 0 3 2 2 6  

5. Drobin 64 20 7 0 1 18 6 0 1 0 0 2 2 4 3  

6. Gąbin 102 6 6 1 0 30 13 0 12 1 0 13 5 3 12  

7. Łąck 80 6 1 8 5 4 22 0 4 0 0 8 5 3 14  
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8. Mała Wieś 55 3 8 0 0 10 10 1 0 0 0 9 3 3 8  

9. Nowy 

Duninów 
57 2 4 4 4 15 4 0 2 1 0 8 2 2 9  

10.

. 

Radzanowo 67 8 3 3 1 11 9 1 11 1 0 8 2 4 5  

11. Słubice 26 1 0 0 1 3 5 0 4 0 0 4 6 1 1  

12. Słupno 66 11 8 2 1 10 11 0 2 0 1 13 1 2 4  

13. Stara Biała 113 10 2 2 0 39 12 0 10 1 0 20 3 5 9  

14. Staroźreby 62 5 1 1 0 31 7 2 1 1 1 6 2 2 2  

15. Wyszogród 32 2 2 2 1 6 4 3 1 0 0 5 3 0 3  

Ogółem 1194 109 52 25 15 299 156 10 94 39 81 130 48 38 98 

Źródło: Dane z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku.  
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Tabela nr 14. Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym w 2019 r. 

Lp. 
Gmina 

Liczba 

zgłoszeń 

Liczba przyjętych zgłoszeń na budowę lub wykonanie robót budowlanych 

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Budowa stacji 

trafo 

Sieci 

Elektroenergetyczna Wodociągowa Sanitarna Cieplna Teletechniczna 

1. Bielsk 17 0 0 10 5 2 0 0 

2. Bodzanów 18 0 1 7 7 3 0 0 

3. Brudzeń 

Duży 

 

6 0 0 4 1 1 0 0 

4. Bulkowo 2 0 0 2 0 0 0 0 

5. Drobin 1 0 0 1 0 0 0 0 

6. Gąbin 43 1 1 28 8 2 3 0 

7. Łąck 40 1 0 30 5 3 1 0 

8. Mała Wieś 2 0 0 2 0 0 0 0 

9. Nowy 

Duninów 

13 

 

0 0 10 2 1 0 0 

10. Radzanowo 18 1 0 15 1 1 0 0 

11. Słubice 5 0 0 5 0 0 0 0 
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12. Słupno 30 2 0 20 0 1 7 0 

13. Stara Biała 26 0 0 14 5 3 4 0 

14. Staroźreby 2 0 1 1 0 0 0 0 

15. Wyszogród 4 0 0 4 0 0 0 0 

Ogółem 227 5 3 153 34 17 15 0 

Źródło: Dane z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku. 
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Tabela nr 15. Zestawienie wydanych pozwoleń na budowę nowych obiektów w latach 2016-2019. 
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Drogi 

1. 2019 1395 14 440 69 6 8 14 17 11 23 34 0 750 9  

2. 2018 1143 9 427 105 5 2 33 16 5 9 38 0 477 17 

3. 2017 1011 5 412 73 14 10 32 10 8 26 20 0 395 6 

4. 2016 952 4 345 123 13 5 22 13 13 15 43 0 329 14 

Źródło: Dane z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku. 
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Nadzór i kontrola Starosty Płockiego nad działalnością spółek wodnych jest 

kompetencją wynikającą z ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne. 

Spółki wodne tworzone są w celu zaspokajania potrzeb zrzeszonych w nich osób, 

w dziedzinie gospodarowania wodami, a w szczególności do wykonywania, utrzymywania 

oraz eksploatacji urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących m.in. do melioracji wodnych 

i prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach oraz ochrony przed 

powodzią. Przedmiotem działalności spółek wodnych funkcjonujących na terenie powiatu 

płockiego jest przede wszystkim utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych, tj. konserwacja, 

remonty i usuwanie awarii tych urządzeń. Obowiązek ten wykonywany jest w ramach składek 

członkowskich oraz w formie tzw. udziału własnego (każdy rolnik sam wykonuje bieżącą 

konserwację rowów melioracyjnych na odcinku proporcjonalnym do odnoszonych przez niego 

korzyści). Miarą korzyści jest powierzchnia gruntów zmeliorowanych położonych na obszarze 

objętym działalnością spółki i wyrażona w hektarach fizycznych. 

Na terenie powiatu płockiego aktualnie funkcjonuje 14 spółek wodnych w 13 gminach 

powiatu płockiego (w gminie Drobin funkcjonują 2 spółki wodne), z wyłączeniem gmin Łąck 

i Nowy Duninów. Zasady funkcjonowania spółek wodnych reguluje ustawa Prawo wodne oraz 

statuty, zatwierdzone decyzjami Starosty Płockiego dla każdej spółki odrębnie. 

W roku 2019 spółki wodne funkcjonujące na terenie powiatu płockiego wykonywały 

konserwację rowów melioracyjnych ze środków pochodzących z budżetu Wojewody 

Mazowieckiego, środków z rezerwy celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotacji 

celowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego Gminy Radzanowo, Gminy Słupno 

i Gminy Stara Biała oraz środków własnych. 

Zarządy spółek wodnych przekazały Staroście Płockiemu 125 uchwał organów spółki 

wodnej, tj. walnego zgromadzenia delegatów spółki wodnej, zarządu spółki wodnej oraz 

komisji rewizyjnej spółki wodnej, dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdań oraz udzielenia 

zarządowi spółki absolutorium za 2018 r., uchwalenia planu prac Spółki na 2019 r., uchwalenia 

wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki na 2019 r., uchwalenia budżetu spółki 

W zakresie gospodarki wodnej 
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na 2019 r., uchwalenia wysokości diety dla przewodniczącego, zarządu i komisji rewizyjnej, 

stwierdzenia wyboru członków zarządu i członków komisji rewizyjnej spółki, ukonstytuowania 

się zarządu spółki wodnej, ukonstytuowania się komisji rewizyjnej spółki wodnej, uchwalenia 

statutu spółki wodnej.  

W ramach realizacji kontroli i nadzoru Starosty Płockiego nad działalnością spółek 

wodnych dokonano oceny stanu technicznego urządzeń melioracji wodnych, poprzez: 

przeprowadzenie wizji wybranych urządzeń melioracji wodnych wg opracowanego wcześniej 

harmonogramu kontroli utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Dokonano 

również wyboru rowów melioracyjnych na obszarze działalności każdej spółki wodnej 

z uwzględnieniem zatwierdzonych przez walne zgromadzenia planów robót na 2019 r. 

 W trakcie wizji sporządzono protokoły i dokumentację fotograficzną, a następnie 

wystosowywano ewentualne zalecenia celem wyeliminowania nieprawidłowości.  

W roku 2019 poddano kontroli 13 rowów melioracyjnych, które były zlokalizowane 

w następujących obrębach ewidencyjnych:  

− nr 0007 Chomętowo, obręb ewid. nr 0012 Juryszewo, obręb ewid. nr 0023 Ślepkowo 

Szlacheckie, gm. Radzanowo;  

− nr 0016 Karwosieki Nowe, obręb ewid. nr 0039 Uniejewo, gm. Brudzeń Duży;  

− nr 0001 Barcikowo, gm. Słupno;  

− nr 0026 Trzepowo Nowe, gm. Stara Biała; 

− nr 0019 Koszelew, obręb ewid. nr 0020 Lipińskie, gm. Gąbin. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli i nadzoru nad działalnością spółek wodnych 

funkcjonujących na terenie powiatu płockiego ustalono, iż do największych problemów spółek 

wodnych należą: 

− niedrożność (zamulenie, zaśmiecenie) studzienek drenarskich, zasypywanie studzienek 

drenarskich przez rolników, na których gruncie te studzienki występują; 

− niszczenie drenowania ciężkim sprzętem rolniczym (np. podczas orki pługiem), (dreny są 

przerywane, wyciągane na zewnątrz, a następnie niewłaściwie układane bądź usuwane 

z gruntu, co w następstwie powoduje awarie urządzeń wodnych); 

− brak realizacji przez członków spółek wodnych postanowień walnych zgromadzeń, 

dotyczących wykonania konserwacji urządzeń wodnych w ramach świadczeń rzeczowych 
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(w przypadku braku realizacji ww. obowiązku zarząd spółki wodnej wykonuje 

konserwację); 

− brak zaangażowania młodych rolników w sprawy spółkowe oraz do wykonywania bieżącej 

konserwacji; 

− brak współpracy pomiędzy zarządami spółek wodnych, a rolnikami - właścicielami 

gruntów przyległych do rowów melioracyjnych w zakresie konserwacji rowów na 

odcinkach poza gruntami własnymi, które to odcinki wynikają z zakresu korzystnego 

oddziaływania urządzeń; 

− niewystarczający stan środków finansowych na utrzymywanie urządzeń melioracji 

wodnych; 

− brak pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego; 

− trudny proces egzekucji należności zaległych składek członkowskich; 

− brak własnego sprzętu do wykonywania konserwacji i usuwania awarii (prace zlecane są 

wykonawcom zewnętrznym, którzy niechętnie podejmują ich realizację z uwagi na niskie 

środki finansowe płacone przez spółki); 

− szkody i utrudnienia w spływie wód wywołane przez tamy bobrowe. 

 

Prowadzony nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych ma na celu 

doprowadzenie do poprawy stanu technicznego urządzeń melioracji wodnych funkcjonujących 

na terenie powiatu płockiego, uświadomienie członkom spółki wodnej spoczywających na nich 

obowiązków i skutków niewypełnienia tych obowiązków oraz wsparcie merytoryczne 

działalności zarządów spółek wodnych. 

Pozostałe zadania wynikające z ustawy Prawo wodne, które realizowano w 2019 r.: 

− przyjęto i zweryfikowano 77 zgłoszeń wyników pomiarów ilości i jakości ścieków 

oczyszczanych w oczyszczalniach ścieków funkcjonujących na terenie powiatu płockiego 

wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz poboru wód podziemnych ujmowanych za 

pomocą obiektów służących do ujmowania wód podziemnych: studni funkcjonujących na 

terenie stacji uzdatniania wody w powiecie płockim; 

− prowadzono 4 postępowania dotyczące wykonywania praw właścicielskich Skarbu 

Państwa w stosunku do śródlądowych wód stojących, znajdujących się na terenie 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa; 
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− prowadzono 5 postępowań dotyczących opinii starosty w zakresie powołania lub 

odwołania kierownika nadzoru wodnego przez dyrektora regionalnego zarządu, na 

wniosek dyrektora zarządu zlewni; 

− prowadzono 108 spraw w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód; 

− przyjęto i analizowano sprawozdania kierowników nadzorów wodnych w Płocku, Sierpcu, 

Wyszogrodzie, Płońsku, Gostyninie, Włocławku, z działań podejmowanych na terenie 

powiatu (obowiązek ten wynika z art. 250 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne, zgodnie z którym kierownik nadzoru wodnego przedstawia do końca drugiego 

kwartału roku następnego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, właściwej radzie 

powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu. Nowa ustawa 

Prawo wodne wprowadziła zlewniowy podział administrowania wodami na terenie kraju, 

dlatego kierownicy Nadzorów Wodnych w Sierpcu, Płońsku, Gostyninie i Włocławku 

przedstawili Radzie Powiatu w Płocku ww. sprawozdania). 

W wyniku analizy sprawozdań stwierdzono, iż: 

1) Nadzór Wodny w Sierpcu prowadził roboty utrzymaniowe na ciekach powiatu płockiego:  

− rzeki Sierpienicy Zachodniej, gm. Bielsk, 

− rzeki Sierpienicy od źródeł do dopływu spod Drobinie, z dopływem spod Drobina 

Sierpienica Wschodnia, gm. Drobin i Staroźreby; 

2) Nadzór Wodny w Wyszogrodzie prowadził konserwację wałów przeciwpowodziowych 

Doliny Chmielewo od km 0+000 do km 1+684 m. Chmielewo, gm. Wyszogród; 

3) Nadzór Wodny w Płońsku nie prowadził robót utrzymaniowych na ciekach na terenie 

powiatu płockiego; 

4) Nadzór Wodny w Gostyninie prowadził prace utrzymaniowe cieku rzeki Skrwy Lewej, 

gm. Nowy Duninów na długości łącznej 11,691 km; 

5) Nadzór Wodny we Włocławku prowadził prace konserwacyjno-utrzymaniowe na Kanale 

Popłacińskim, gm. Nowy Duninów. Roboty utrzymaniowe polegały na wykoszeniu 

porostów ze skarp i dna rzek, usuwaniu kożucha roślin pływających, udrażnianiu poprzez 

usunięcie zatorów, przetamowań i odmulenie; 

6) Nadzór Wodny w Płocku wskazał, iż prowadził roboty utrzymaniowe i eksploatacyjne na 

następujących rzekach: 

− rzeka Słupianka 10,9 km – koszt 59,8 tys. zł; 
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− Rów A-4 0,6 km – koszt 2,3 tys. zł; 

− rzeka Ryksa 2,5 km – koszt 9,3 tys. zł; 

− Kanał Suchodolski II 5,0 km – koszt 19 tys. zł; 

− rzeka Gąbinianka 1,9 km – koszt 5,9 tys. zł; 

− Kanał Słubicki 8,7 km – koszt 30 tys. zł; 

− Kanał Troszyński 1,1 km – koszt 5,7 tys. zł; 

− rzeka Rosica 3,7 km – koszt 15,1 tys. zł; 

− Doprowadzalnik Białobrzegi 1,9 km – koszt 12,1 tys. zł; 

− Rów Suchodolski 2,0 km – koszt 7,2 tys. zł; 

− Rowy Wiączemin 3,5 km – koszt 12,2 tys. zł; 

− Rowy zbiornik Troszyn 29,3 km – koszt 70 tys. zł; 

− Kanał Dobrzykowski 27,8 km – koszt 158 tys. zł; 

− Kanał Suchodolski I 15,2 km – koszt 62,7 tys. zł; 

− Rów 140 0,7 km, Jeżówka 7,7 km, Kanał Arciechowski 7,8 km – łącznie 35,6 tys. zł; 

− Kanał Januszewski 11,3 km – koszt 27,9 tys. zł; 

− Kanał H 1,9 km – koszt 4,7 tys. zł; 

− Rowy dol. Ośnickiej 5,7 km – 16,9 tys. zł; 

− Rowy dol. Białobrzegi 7,2 km – koszt 21,7 tys. zł; 

− Kanał Brzozów remont – koszt 12 tys. zł; 

− Wały przeciwpowodziowe 81,4 km – koszt 213,2 tys. zł. 

 

W ramach prowadzonych robót łącznie na całym terenie Nadzoru Wodnego w Płocku 

zostało wykonserwowanych niemalże 160 km cieków oraz 82 km wałów 

przeciwpowodziowych za łączną kwotę ponad 0,8 mln zł. Zapewniono eksploatację 

9 pompowni przeciwpowodziowych, w tym pompowni Borowiczki, Tokary, Wykowo, Kępa 

Polska, Podgórze, Dobrzyków I i II, Wiączemin oraz Arciechów. Prowadzone były również 

prace pogłębiarskie na rzece Wiśle w okolicach Bramy przeciwpowodziowej w m. Płock, Woli 

Brwileńskiej, Nowym Duninowie oraz Białobrzegach. Łączna ilość wydobytego urobku 

w ramach przedmiotowych prac wynosiła ok. 300 tys. m3, a wartość prac ok. 4,5 mln zł. 

Ze sprawozdania wynika, iż w 2018 r. zostało zakończone zadanie inwestycyjne pn. 

Przebudowa zapory bocznej Zbiornika Włocławskiego – zapory Jordanów – Tokary – 
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Radziwie. Zakres zadania obejmował m.in. przebudowę istniejącej zapory bocznej Jordanów-

Tokary-Radziwie o długości ok. 7,5 km, zlokalizowanej na lewym brzegu Zbiornika 

Włocławskiego na odcinku od km 624+900 do km 633+300 biegu Wisły, w granicach 

administracyjnych miasta Płocka, powiatu płockiego, na trzech odcinkach o łącznej długości 

ok. 4,4 km. Zapora Jordanów-Tokary-Radziwie stanowi obiekt ochrony przeciwpowodziowej 

terenów leżących na lewym brzegu Wisły. Celem inwestycji było podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zapory bocznej i terenów przez nią chronionych. 

Zakres zadania obejmował m.in. roboty przygotowawcze, naprawę ubezpieczenia skarpy 

odwodnej, wykonanie w osi zapory pionowej przesłony filtracyjnej metodą wgłębnego 

mieszania gruntu ze spoiwem hydraulicznym np. gruntowo-cementowo-bentonitowym, 

wykonanie na kilku odcinkach korony zapory dogęszczenia wierzchniej warstwy korpusu 

zapory z uzupełnieniem nasypu do projektowanych rzędnych gruntem filtracyjnym oraz 

dogęszczenia podłoża pod wymieniane płyty drogowe na dojeździe do przepompowni Tokary, 

wykonanie podwodnego narzutu kamiennego u podstawy skarpy ubezpieczonej betonowymi 

płytami, wykonanie stałych dróg eksploatacyjnych o nawierzchni żwirowej wzmocnionej 

geosyntetykami, wymianę nawierzchni z płyt betonowych, drogowych na drodze dojazdowej 

do przepompowni Tokary, przebudowę zjazdu z korony zapory, montaż słupków 

hektometrycznych oraz reperów powierzchniowych. Wartość wykonanych robót to ok. 4,3 mln 

zł. 

 

 

 

 

 

 

Ochrona środowiska i przyrody  

Zadanie realizowano poprzez rejestrację posiadania żywych zwierząt gatunków wymienionych 

w Załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie 

ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do 

płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzenia ich hodowli. W 2019 r. 13 posiadaczy 

żywych zwierząt gatunków wymienionych w ww. załącznikach zgłosiło do rejestru 29 sztuk 

zwierząt. 

 

 

W zakresie ochrony środowiska i przyrody 
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Zanieczyszczenia powierzchni ziemi  

W roku 2019 przed Starostą Płockim toczyły się 2 postępowania administracyjne, wszczęte 

z urzędu, na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska, w sprawie nałożenia, w drodze decyzji, obowiązku przywrócenia środowiska do 

stanu właściwego, na podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałujący na 

środowisko.  

Edukacja ekologiczna 

W dniu 21 września 2019 r. odbyła się X edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie płockim, przebiegającego pod hasłem 

„Ochrona zagrożonych gatunków”. Celem konkursu było promowanie działań związanych 

z ochroną gatunkową w celu zapewnienia przetrwania i zachowania różnorodności gatunkowej 

i genetycznej oraz promowanie dobrej współpracy samorządów z OSP na rzecz szeroko 

pojętego bezpieczeństwa, poprawy jakości życia oraz aktywizowanie społeczeństwa lokalnego 

do włączenia się w działania na rzecz ochrony różnorodności świata przyrodniczego. 

W konkursie wzięło udział 98 drużyn OSP i MDP. Trzyosobowe zespoły rywalizowały ze sobą 

w pisemnym teście wiedzy ekologicznej.  

− I miejsce zajęły – OSP Słubice, OSP Wrogocin, OSP Gąbin, OSP Wyszyna, OSP 

Nagórki Dobrskie, OSP Lipianki, OSP Juryszewo, OSP Bielsk, OSP Nowy Duninów, 

OSP Kanigowo, 

− II miejsce zajęły – MDP Kanigowo, MDP Juryszewo, OSP Święcieniec, OSP Stara 

Biała, MDP Szczytno, OSP Nadułki, OSP Rogozino, OSP Żerniki, OSP Dzierzązna, 

OSP Goślice, MDP Goślice, MDP Słupno, OSP Bulkowo, OSP Łęg Probostwo, OSP 

Stare Gałki, 

− III miejsce zajęły – OSP Bądkowo Kościelne, OSP Turza Mała, OSP Orszymowo, OSP 

Łąck, OSP Łęg Probostwo, OSP Niszczyce, MDP Słubice, OSP Zdziar Wielki, OSP 

Brody Duże, OSP Cekanowo, OSP Staroźreby, OSP przy SUR Mała Wieś, MDP 

Mąkolin, OSP Gilino, MDP Troszyn Polski, OSP Zągoty, OSP Szczytno, OSP Siecień, 

OSP Radzanowo, MDP Łąck, OSP Korzeń, OSP Łaziska, OSP Zdwórz, OSP Troszyn 

Polski, OSP Zaździerz. 
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Ponadto w 2019 r. Powiat Płocki był współorganizatorem: 

− konkursu „Przyroda-Twój Przyjaciel” prowadzonego przez Oddział Powiatowy Ligi 

Ochrony Przyrody w Płocku. W dniu 11 czerwca 2019 r. w Miejskim Ogrodzie 

Zoologicznym w Płocku nastąpiło podsumowanie konkursu i wręczenie nagród 

laureatom. 

− X edycji programu ornitologicznego Ligi Ochrony Przyrody „Pozwólmy ptakom 

mieszkać obok nas” na temat „Mój ulubiony ptak” – forma plastyczna 

i fotograficzna. 

Ochrona powietrza  

Realizacja zadania została przedstawiona w punkcie Raportu dotyczącym realizacji Kierunków 

Zarządu Powiatu na 2019 rok. 

Ochrony zasobów złóż kopalin 

 Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 

i górnicze w 2019 roku udzielono 7 koncesji na działalność gospodarczą w zakresie 

wydobywania kopaliny ze złóż nieobjętych własnością górniczą, o powierzchni mniejszej niż 

2.0 ha, z których wydobycie w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m3 kopaliny i na 

których działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków 

strzałowych. 

Starosta Płocki decyzjami administracyjnymi stwierdził wygaśnięcie 2 koncesji na 

działalność gospodarczą w zakresie wydobywania kopalin - piasku ze złóż:  

− piasku „BARCIKOWO III”, grunty wsi Barcikowo, gmina Słupno, 

−  piasku „CIERSZEWO”, grunty wsi Cierszewo, gmina Brudzeń Duży (w przypadku tego 

złoża udzielono temu samemu przedsiębiorcy nową koncesję w styczniu 2020 r.) 

Dokonano zmian, polegających na zmianie terminu obowiązywania koncesji oraz 

zmiany granic i terenów górniczych wyznaczonych we wcześniej udzielonych koncesjach - dla 

złóż piasku „DĄBRUSK II”, gmina Staroźreby i „PODLECK NOWY”, gmina Bulkowo. 

 Starosta Płocki za zgodą Przedsiębiorcy Wandy Chojeckiej, działającej pod firmą: 

KOPALNIA PIASKU I ŻWIRU Chojecka Wanda - na rzecz której Starosta Płocki w dniu 
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18 lipca 2011 r., znak: ŚR-III.6522.2.2011, udzielił na okres do dnia 30 czerwca 2031 r. 

koncesji na działalność gospodarczą w zakresie odkrywkowego wydobywania kopaliny 

pospolitej z wydzielonej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE POLSKIE II” 

zlokalizowanego na fragmencie nieruchomości gruntowej numer ew. 97/1, o powierzchni 

mniejszej niż 2.0 ha, z którego przewidywane roczne wydobycie nie przekroczy 20.000 m3 

kopaliny, bez użycia materiałów wybuchowych, grunty wsi Grabie Polskie, gmina Gąbin, 

powiat płocki, województwo mazowieckie – przeniósł tę koncesję na rzecz Przedsiębiorcy 

Jarosława Pawluka Prezesa Zarządu JARMAR Sp. z o.o. Nowy Przedsiębiorca realizując duże 

prace budowlane w ciągu zaledwie kilku miesięcy 2019 r. łącznie wydobył 31.000 ton piasku.  

 Należy stwierdzić, że łączne zasoby nowo udokumentowanych złóż, na wydobywanie 

kopaliny, z których udzielono koncesji - w zasadzie pozostają na tym samym poziomie, 

bowiem przyrosty z tytułu udokumentowania nowych złóż piasku równoważone są ubytkami 

powstającymi na skutek eksploatacji wszystkich złóż, jak również z tytułu rozliczenia zasobów 

złóż, w przypadku których Starosta Płocki stwierdził wygaśnięcie koncesji na odkrywkowe 

wydobywanie kopalin. 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Starosta Płocki udzielił od początku istnienia 

powiatu - łącznie 89 koncesji na działalność gospodarczą w zakresie wydobywania kopalin ze 

złóż udokumentowanych na terenie powiatu płockiego, nieobjętych własnością górniczą, 

o powierzchni mniejszej niż 2.0 ha każde, z których wydobycie w roku kalendarzowym nie 

przekraczało 20.000 m3 kopaliny i na których działalność będzie prowadzona metodą 

odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych. 

 Ponadto stwierdził wygaśnięcie łącznie 41 koncesji na działalność gospodarczą 

w zakresie wydobywania kopalin ze złóż udokumentowanych na terenie powiatu płockiego. 

W 2019 r. Starosta Płocki rozpatrzył jedno opracowanie geologiczne na wykonanie 

otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.  

Na podstawie wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym Starosta Płocki, jako właściwy organ ochrony środowiska 

- w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych rozpatrzył łącznie 

23 sprawy przesłane przez wójtów gmin do uzgodnień i do opiniowania w ww. zakresie. 
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Starosta Płocki decyzjami administracyjnymi zatwierdził 13 opracowań 

hydrogeologicznych, w tym 9 projektów robót geologicznych dla wykonania otworów 

studziennych oraz 4 dokumentacje hydrogeologiczne. 

Zatwierdził także 2 opracowania geologiczno-inżynierskie, 1 projekt robót 

geologicznych dla rozpoznania i oceny warunków geologiczno-inżynierskich i 1 dokumentację 

geologiczno-inżynierską określającą warunki geologiczno-inżynierskie. 

Starosta Płocki decyzjami administracyjnymi zatwierdził również 16 opracowań 

z zakresu geologii złóż kopalin, w tym 5 projektów robót geologicznych dla złóż kopalin oraz 

łącznie 11 dokumentacji i dodatków do dokumentacji z zakresu geologii złóż kopalin.  

 

 

 

 

Rolnictwo 

 

W 2019 r. kontynuowano współpracę z Mazowieckim Związkiem Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka, w ramach której zorganizowano w dniu 19 marca 2019 r. w Brochocinie 

(gm. Radzanowo) spotkanie podsumowujące wyniki oceny wartości użytkowej bydła 

mlecznego za rok 2018.  

W maju w Łącku odbyła się XXVIII Giełda Rolnicza zorganizowana przez 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, Starostwo 

Powiatowe w Płocku, Samorząd Gminy Łąck oraz Zarząd Stada Ogierów w Łącku.  

Podczas Giełdy nie zabrakło stoisk handlowych i usługowych firm działających dla 

rolnictwa. Można było zasięgnąć porady w punktach konsultacyjnych instytucji związanych 

z rolnictwem. Był wspaniały kiermasz kwiatów, drzew, krzewów ozdobnych i owocowych, nie 

zabrakło prezentacji gospodarstw agroturystycznych i występów artystycznych. W ramach 

projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu 

turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów 

przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 

– 2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.4 Ochrona 

 

W zakresie rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego 
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bioróżnorodności”, zorganizowano konkursy, quizy oraz wystawy utrzymane w tematyce 

ochrony bioróżnorodności powiatu płockiego. 

Powiatowe święto plonów odbyło się w niedzielę 25 sierpnia 2019 r. w Brudzeniu 

Dużym. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia wyróżniającym się pracą 

i zaangażowaniem w życie społeczne i krzewienie kultury mieszkańcom powiatu płockiego. 

Podczas dożynek prezentowane były wystawy m.in. płodów rolnych, sprzętu rolniczego, sztuki 

ludowej, jak również stoiska z produktami tradycyjnymi, regionalnymi i lokalnymi. Nie 

zabrakło różnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: 

Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wojewoda Mazowiecki. 

Podstawą gospodarki powiatu jest dobrze rozwinięte rolnictwo, w związku z czym 

rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich jest dla Powiatu Płockiego kluczowym zadaniem. 

Zarząd Powiatu w Płocku na bieżąco monitoruje sytuację na płockiej wsi podejmując stosowne 

działania mające na celu pomoc rolnikom w ich ciężkiej pracy.  

 

Działania podejmowane w celu ograniczenia skutków wyrządzonych przez szkody 

spowodowane wystąpieniem suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

w powiecie płockim w 2019 r. 

Przymrozki wiosenne z marca i kwietnia oraz pogłębiająca się susza we wszystkich 

gminach powiatu płockiego stworzyła realne zagrożenia dla produkcji rolnej. W okresie 

sześciodekadowym suszę rolniczą na terenie powiatu płockiego odnotowano w uprawach: 

krzewów owocowych, kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, rzepaku i rzepiku, roślin 

strączkowych, truskawek, zbóż jarych, zbóż ozimych. Mając na uwadze dobro mieszkańców, 

rolników powiatu płockiego, Zarząd Powiatu w Płocku, z uwagi na pogłębiającą się suszę na 

terenie powiatu płockiego, skierował w dniu 12 lipca 2019 r. apel do Prezesa Rady Ministrów 

o udzielenie szeroko pojętej pomocy wszystkim gospodarstwom rolnym dotkniętym 

tegoroczną klęską suszy oraz do Wojewody Mazowieckiego o wystąpienie z wnioskiem do 

Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie powiatu płockiego. 

Wojewoda Mazowiecki w dniu 19 lipca 2019 r. odpowiedział, iż wprowadzenie stanu klęski 

żywiołowej może nieść za sobą poważne konsekwencje dla mieszkańców powiatu. Skutki 

wprowadzenia klęski dotykają również mające siedzibę lub działające na jego obszarze osoby 
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prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Implikacje te mogą 

dotyczyć dość szerokiej sfery ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. 

Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej nie jest warunkiem koniecznym do uruchomienia 

pomocy finansowej dla poszkodowanych.  

Wojewoda Mazowiecki poinformował, iż zarządzeniem nr 97 Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. zostały powołane komisje do spraw oszacowania szkód 

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Na stronie Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczona została informacja dotycząca form pomocy ze 

środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych, w tym suszy.  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przystąpiło do opracowania Planu 

przeciwdziałania skutkom suszy. Podstawą opracowania ww. dokumentu jest art. 185 ust. 

1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W projekcie ww. dokumentu stwierdzono, iż 

Powiat Płocki jest bardzo zagrożony (klasa III) i ekstremalnie zagrożony (klasa IV) suszą 

rolniczą na obszarach ornych, łąk, pastwisk i terenach leśnych oraz północna część Powiatu 

Płockiego (powyżej Wisły) ekstremalnie zagrożona jest suszą hydrogeologiczną. W ramach 

konsultacji społecznych wniesiono, iż analiza ta potwierdza stan faktyczny, ponieważ od kilku 

lat rolnicy powiatu płockiego borykają się z problemem suszy rolniczej. Odzwierciedleniem są 

coroczne apele i wystąpienia władz Powiatu Płockiego do ministerstw oraz Prezesa Rady 

Ministrów i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o szeroko rozumianą pomoc 

(np. finansową, czy w zakresie zmian przepisów prawa) dla rolników poszkodowanych w 

wyniku wystąpienia klęski suszy. Podstawą gospodarki powiatu jest rolnictwo, dlatego rozwój 

rolnictwa i obszarów wiejskich jest dla Powiatu Płockiego kluczowym zadaniem. Jednak 

pomimo stwierdzenia w ww. dokumencie ekstremalnego zagrożenia terenu Powiatu Płockiego 

suszą rolniczą i suszą hydrogeologiczną, nie ujęto w załączniku nr 1 – Tabela zadań w zakresie 

budowy i przebudowy urządzeń wodnych w celu zwiększenia m.in. retencji – żadnych zadań 

planowanych do wykonania na ciekach wodnych zlokalizowanych w powiecie płockim, które 

przyczyniłyby się do zmniejszenia i przeciwdziałania skutkom suszy. W związku z powyższym 

wniesiono o przeanalizowanie i uwzględnienie w projekcie Planu przeciwdziałania skutkom 

suszy zadań planowanych do wykonania na ciekach wodnych zlokalizowanych w powiecie 

płockim, które przyczyniłyby się do zmniejszenia i przeciwdziałania skutkom suszy. Ponadto 

zaproponowano dokonanie analizy przepisów prawa ustawy Prawo wodne dotyczących 



 

Strona 173 z 197 

 

funkcjonowania spółek wodnych, które zajmują się utrzymywaniem i konserwacją urządzeń 

melioracji wodnych, w zakresie wprowadzenia obowiązku zgłaszania do spółek wodnych 

danych następców prawnych nieruchomości zmeliorowanych, uregulowania dostępu członków 

zarządów spółek wodnych do danych osobowych właścicieli nieruchomości zmeliorowanych 

oraz uregulowania i uproszczenia procedury ściągania przez członków zarządów spółek 

wodnych należności z zaległych składek członkowskich. Uregulowanie ww. przepisów prawa 

przyczyni się w konsekwencji do poprawy funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych, 

którymi zajmują się spółki wodne. 

 

Działania Zarządu Powiatu w Płocku na rzecz zwalczania afrykańskiego pomoru świń 

(ASF): 

Kolejnym problemem, z jakim borykali się rolnicy powiatu płockiego było wystąpienie 

wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie powiatu płockiego. 

W dniu 29 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu z udziałem 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, którego głównym tematem było ASF. 

Kilka dni wcześniej na terenie powiatu płockiego w miejscowości Drwały w gminie 

Wyszogród znaleziono martwego dzika, który był zarażony wirusem ASF. To pierwszy 

odnotowany przypadek na terenie powiatu płockiego. W następstwie opublikowania w dniu 

9 sierpnia 2019 r. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1336 z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli 

w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych 

państwach członkowskich, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku poinformował, że do 

obszaru zagrożenia (strefa niebieska) włączone zostały w całości gminy Wyszogród i Mała 

Wieś. Na obszarze zagrożenia wprowadzono zaostrzone zasady postępowania. 

Ponadto w dniu 9 sierpnia 2019 r. w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Gawarzec 

Dolny, gm. Czerwińsk nad Wisłą, powiat płoński, ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń, 

zostało wydane Rozporządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów płockiego, płońskiego 

i sochaczewskiego, w którym to rozporządzeniu zostały określone obszary zapowietrzony 

i zagrożony. Do obszaru zapowietrzonego weszły niektóre miejscowości gminy Wyszogród, 
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a do obszaru zagrożonego miejscowości gminy Wyszogród i niektóre miejscowości gminy 

Mała Wieś. W związku z tym, że w obszarze zapowietrzonym zostaną przeprowadzone 

przeglądy świń wraz z badaniem klinicznym oraz kontrolą przestrzegania zasad bioasekuracji. 

Natomiast w obszarze zagrożonym zostały przeprowadzone spisy pogłowia świń 

w gospodarstwach oraz kontrole przestrzegania zasad bioasekuracji. 

 

Leśnictwo 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1999 roku o lasach, Starosta sprawuje nadzór nad 

gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.  

Na terenie powiatu płockiego lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa zajmują 

powierzchni około 8 426 ha. Nadzór nad gospodarką w tych lasach w szczególności polega na: 

1) lustracji lasów w terenie; 

2) doradztwie w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej; 

3) wyznaczaniu drzew do pozyskania – na wniosek właściciela lasu, z wykorzystaniem 

aktualnie obowiązującej dokumentacji urządzeniowej lasów; 

4) cechowaniu, na wniosek właściciela lasu, drewna pozyskanego w lasach i wystawieniu 

właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania; 

5) kontroli realizacji zadań wykonywanych przez właścicieli lasów w oparciu o uproszczone 

plany urządzenia lasu lub decyzje określające zadania z zakresu gospodarki leśnej, 

wydane w oparciu o inwentaryzacje stanu lasu; 

6) ocenach udatności upraw leśnych zakładanych z udziałem środków publicznych (środki 

krajowe, UE). 

W 2019 r.  załatwiono ok. 200 spraw związanych z ww. zadaniami. 

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych polega także na sporządzaniu raz na 

10 lat dokumentacji urządzeniowej lasów w postaci uproszczonych planów urządzenia lasu dla 

lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, o obszarach co najmniej 

10 ha oraz inwentaryzacji stanu lasu, opracowanych dla lasów rozdrobnionych o powierzchni 

do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa.  

W 2019 r. zakończono procedurę sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu 

uwzględniających łączną powierzchnię około 2.114 ha, które to plany ostatecznie zostały 

zatwierdzone przez Starostę Płockiego w liczbie 195 obrębów ewidencyjnych położonych na 
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terenach 10 gmin powiatu płockiego, tj.: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, 

Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała i Wyszogród.  

Na podstawie ww. Planów właścicielom lasów przekazywane są karty zadań 

gospodarczych, które określają rodzaje zadań do wykonania                                         

w dziesięcioletnim okresie obowiązywania Planów. 

Dla pozostałych lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot 

gruntowych w powiecie płockim obowiązują dokumentacje urządzeniowe sporządzone 

w latach ubiegłych tj. Uproszczone plany urządzenia lasu oraz Inwentaryzacje stanu lasu 

obowiązujące w okresie 1 01.2015 r. – 31.12.2024 r. dla lasów o pow. ok 2600 ha oraz 

Uproszczone plany urządzenia lasu oraz Inwentaryzacje stanu lasu obowiązujące                      

w okresie 1.01.2018r. – 31.12.2027 r. dla lasów o pow. ok 3500 ha. W sumie 

dokumentacją urządzeniową objętych jest 100% lasów stanowiących własność osób 

fizycznych i wspólnot gruntowych.  

W 2019 roku przeprowadzono 94 postępowania administracyjne zakończone decyzjami 

Starosty Płockiego określającymi zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie 

Inwentaryzacji Stanu Lasów, które to dokumenty są podstawą wydania takich decyzji. 

Właścicielom lasów przekazano 235 kart „Zadań z zakresu gospodarki leśnej” na podstawie 

Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu wraz z pismami informującymi o obowiązkach 

właścicieli lasów wynikających z przepisów prawa. 

Na wniosek właścicieli sprzedających swoje grunty Starosta wydaje zaświadczenia 

o objęciu lub nie objęciu gruntu wchodzącego w skład danej działki uproszczonym planem 

urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania w zakresie gospodarki leśnej, wydaną na 

podstawie Inwentaryzacji Stanu Lasu. Przepis o prawie pierwokupu lasom państwowym 

obowiązuje od 2016 r. W 2019 r. wydano około 1.770 takich zaświadczeń. 

 

Rybactwo śródlądowe 

Zadanie powiatu w zakresie rybactwa śródlądowego realizowane było w 2019 r. 

poprzez rejestrację sprzętu pływającego posiadanego przez uprawnionego do rybactwa oraz 

służącego do amatorskiego połowu ryb – zarejestrowano 62 sprzęty pływające, wydawanie kart 
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wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego – wydano 328 kart, wystawianie legitymacji 

strażnikom Społecznej Straży Rybackiej – wystawiono i przedłużono 55 legitymacji.  

 

 

 

 

Poczucie bezpieczeństwa to naczelne prawo każdego człowieka. Obowiązkiem państwa 

jest jego zapewnienie między innymi poprzez inicjowanie i organizowanie działań, mających 

na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdziałanie wszelkim 

zjawiskom kryminogennym. W tym celu istotnym jest stworzenie spójnego harmonogramu 

działań podmiotów poruszających się w sferze przeciwdziałania zagrożeniom. Działania te 

wymagają szerokiego współdziałania administracji rządowej, samorządowej, powiatowych 

służb, inspekcji, straży, organizacji społecznych i przyczyniają się do zrozumienia faktu, że 

wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za własne bezpieczeństwo.  

Starosta zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji samorządowej 

działających w powiecie, a także powiatowych służb, inspekcji i straży w sprawach 

zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

i utrzymania porządku publicznego, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania skutków na zasadach określonych 

w odrębnych ustawach.  

 Podstawą działań w tym zakresie były wytyczne Wojewody Mazowieckiego z dnia 

19 grudnia 2018 r. do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

2019 rok.  

Istotną rolę w działalności na rzecz bezpieczeństwa i porządku spełnia Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Starosty Płockiego, która realizuje 

zadania Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami 

i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli.  

 W 2019 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła cztery posiedzenia, w tym 

jedno posiedzenie wspólne z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, podczas 

W zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
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których omówiono dwanaście zagadnień istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa 

i porządku w powiecie płockim, a mianowicie: 

1) oceniono sytuację pożarową za rok 2018; 

2) oceniono stan bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2018; 

3) oceniono aktualną sytuację powodziową w kraju i wiążące się z tym bezpieczeństwo 

powodziowe w powiecie płockim, w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej 

na rzece Wiśle; 

4) dokonano oceny stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie płockim, w tym 

także podejmowane działania dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa ASF – 

Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie kraju i województwa mazowieckiego oraz 

związane z tym zagrożenia dla powiatu płockiego; 

5) zapoznano się ze stanem przygotowania jednostek OSP w powiecie płockim do 

prowadzenia akcji ratowniczych oraz aktualną sytuacją wynikającą z awarii 

oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie i ewentualne konsekwencje dla 

mieszkańców z terenów położonych wzdłuż rzeki Wisły oraz prowadzone w tym 

zakresie działania zapobiegawcze; 

6) dokonano oceny stanu bezpieczeństwa budowlanego na terenie powiatu płockiego; 

7)  zapoznano się ze stanem formowania się 64 Batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony 

Terytorialnej w Płocku; 

8) zapoznano się z przygotowaniem służb do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

w sezonie 2019-2020. 

 Z przedstawionych przez Wojewodę Mazowieckiego zaleceń, w planie pracy Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku uwzględniono tematy dotyczące stanu przygotowania do realizacji 

zadań związanych z zapewnieniem dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku na terenie 

powiatu płockiego – a mianowicie „Bezpieczne Ferie 2019”, który został omówiony na 

posiedzeniu lutowym oraz „Bezpieczne Wakacje 2019”, który omówiony był na posiedzeniu 

w miesiącu wrześniu. 

 Zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie powiatowym Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku na ostatnim listopadowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 

na 2020 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu 

płockiego. 
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W systemie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu płockiego 

istotną rolę spełnia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku, działające 

w ramach Biura Spraw Obronnych Zarządzania Kryzysowego. 

PCZK zapewnia przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz: 

− pełni całodobowy dyżur w celu zapewniania przepływu informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego; 

− współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

− nadzoruje funkcjonowanie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania ludności; 

− współpracuje z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

− współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze poszukiwawcze 

i humanitarne; 

− realizuje zadania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej 

państwa. 

Dyżurni Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 2019 roku przyjęli i podjęli 

działania w ponad 900 zdarzeniach otrzymanych drogą telefoniczną i e-mailową dotyczących 

sytuacji kryzysowych na terenie powiatu płockiego. 

Przekrój przedmiotowy tych zgłoszeń był bardzo różny i dotyczył takich zdarzeń jak wypadki 

komunikacyjne z udziałem zwierząt wolnożyjących, czy utrudnienia w ruchu drogowym 

spowodowane wypadkami oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi. 

Na bieżąco monitorowano sytuacje związane ze stanem jakości powietrza, a także 

rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), które to zagrożenie w 2019 roku 

w szerszym zakresie objęło powiat płocki i spowodowało, że w części naszego powiatu 

wprowadzono strefy bezpieczeństwa żółtą, czerwoną i niebieską. 

Problemowi ASF poświęcone było posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Płocku w dniu 28 lipca 2019 r., w związku ze stwierdzonym przypadkiem 

wystąpienia wirusa ASF u padłego dzika w miejscowości Drwały oraz zorganizowana w dniu 

30 lipca 2019 r. konferencja prasowa, na której przekazano aktualne informacje o postępowaniu 

w przypadku pojawienia się wirusa ASF i ograniczeniach, jakie wynikają z wprowadzenia 

określonych stref bezpieczeństwa. 
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W dniu 30 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się spotkanie 

starostów z kilku powiatów, zorganizowane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii, na którym omówiono bieżącą sytuację epizootyczną z uwzględnieniem 

Afrykańskiego Pomoru Świń i roli samorządu terytorialnego w tym zakresie. 

 

Otrzymane ostrzeżenia i komunikaty z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczące zjawisk 

meteorologicznych i złej jakości powietrza były niezwłocznie w formie e-maila oraz SMS-ów 

przekazywane do wójtów, burmistrzów, władz Powiatu, powiatowych służb inspekcji i straży 

oraz członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  

 

Dla potrzeb kontrolnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku 

dokonano rozpoznania dotyczącego prowadzenia działalności escapece roomów na terenie 

powiatu płockiego. 

 

 

Ze względu na Wybory do Parlamentu Europejskiego zgodnie z zarządzeniem nr 68 z dnia 

23 maja 2019 r. oraz Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 

z zarządzeniem nr 197 z dnia 7 października 2019 r. Prezesa Rady Ministrów wprowadzającym 

na terenie całego kraju stopnie alarmowe ALFA i BRAVO CRP, uruchomiono procedury na 

terenie powiatu płockiego oraz całodobowe raportowanie sytuacyjne przez gminy i powiatowe 

jednostki organizacyjne. Całościowy raport Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

przekazywało do Wojewody Mazowieckiego. 

W ramach ćwiczeń RENEGATE/SAREX/19 w maju uruchomiono syreny alarmowe 

wchodzące w skład Powiatowego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności. 

W ramach współpracy z zakładami o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii 

przemysłowych, w miesiącu wrześniu pracownicy Biura Spraw Obronnych i Zarządzania 

Kryzysowego byli obserwatorami ćwiczeń ratowniczych na terenie Zakładu Orlen Paliwa Sp. 

z.o.o. - Terminal Gazu Płynnego w Płocku, które obejmowały działania służb na wypadek 

wybuchu lub wycieku na instalacji gazowej i jego ewentualny wpływ na bezpieczeństwo miasta 

Płocka i powiatu płockiego. 
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W miesiącu czerwcu i pod koniec listopada uczestniczono w spotkaniach ekspertów 

dotyczących postępowania celem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Zakładu 

Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku. 

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, na wniosek Wojewody 

Mazowieckiego przygotowano opinię do projektu aktualizacji tekstu jednolitego Planu 

Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego, 

która dotyczyła przekwalifikowania specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego 

(ZRM) na podstawowy w miejscu wyczekiwania Wyszogród, ze względu na brak 

zabezpieczenia kadry lekarskiej. 

Na wniosek Wojewody Mazowieckiego zaktualizowano wykaz podmiotów o szczególnym 

znaczeniu na terenie powiatu, mających prawo pierwszeństwa przy zaopatrywaniu się w paliwa 

oraz przekazano informacje dotyczące realizacji zadań związanych z zapewnieniem dzieciom 

i młodzieży bezpiecznego zimowego i letniego wypoczynku na terenie powiatu płockiego. 

Po posiedzeniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

przekazano wójtom i burmistrzom oraz Zarządowi Dróg Powiatowych w Płocku rekomendacje 

dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, jak również osobom przebywającym na jego 

terenie podczas sezonu zimowego. 

 

 

 

 

Sprawy ochrony przeciwpowodziowej w roku 2019, tak jak w latach poprzednich, 

stanowiły istotny element w działalności władz Powiatu. Nadal bowiem pozostaje w pamięci 

powódź, jaka dotknęła w roku 2010 mieszkańców Gminy Słubice i Miasta i Gminy Gąbin. 

 Ważne są zatem wszystkie działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

powodziowego w naszym powiecie. A dzieje się w tym zakresie nadal niewiele. Sytuacja jest 

gorsza w porównaniu z rokiem 2018. Pomimo kolejnych wystąpień władz powiatu w 2019 roku 

do organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powodziowe, nadal mało środków 

przeznacza się na prowadzenie prac refulacyjnnych. A co gorsze środki te z roku na rok są coraz 

W zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 
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mniejsze. W roku 2019 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we 

Włocławku zrealizował prace pogłębiarskie o kulbaturze urobku ponad 300 tys. zł metrów 

sześciennych. 

Zarząd Powiatu w Płocku dnia 17 września 2019 r. podjął uchwałę w sprawie udrożnienia rzeki 

Wisły na odcinku od Wyszogrodu do Włocławka, którą przesłano do organów i instytucji 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powodziowe. 

 Z informacji uzyskanych od dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku wynika, że 

w latach 2018-2019 zrealizowano prace pogłębiarskie w zakresie ponad pół miliona metrów 

sześciennych urobku na odcinku rzeki Wisły od miejscowości Białobrzegi do Nowego 

Duninowa z czterema polami refulacyjnymi. 

 W październiku 2019 roku podpisana została umowa między zarządem Województwa 

Mazowieckiego, a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

dofinansowanie w kwocie 8.485.069 zł z programu RPO WM – 2020 na modernizację 

pompowni Arciechów gm. Iłów. Remont pompowni poprawi zabezpieczenie powodziowe 

5 gmin (Słubice, Sanniki, Młodzieszyn, Rybno i Iłów). 

 Zakończono projekt p.n. „Budowa 2 Lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony 

przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie”. 

Powiat Płocki realizując zapisy ustawy o samorządzie powiatowym prowadzi magazyn 

przeciwpowodziowy mający na wyposażeniu sprzęt i narzędzia służące do walki 

z powodziami oraz innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami zagrażającymi środowisku oraz życiu 

i zdrowiu ludzi. W roku 2019 magazyn został doposażony w worki polipropyleniowe  

w liczbie 6.800 sztuk. 

 Istotnym elementem działań podjętych na rzecz bezpieczeństwa powodziowego 

w powiecie płockim w 2019 r. było wsparcie finansowe powiatowych służb, inspekcji i straży, 

które każdorazowo biorą udział w akcjach i przedsięwzięciach zabezpieczających oraz 

ratunkowych w przypadkach zagrożenia lub występowania powodzi. 

 Na podstawie zawartych porozumień z Komendantem Wojewódzkim Policji z/s 

w Radomiu i Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Zarząd 

Powiatu w Płocku przekazał na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego 

środki finansowe w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu 
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osobowego dla KM Policji w Płocku – Posterunek w Drobinie oraz Wojewódzki Fundusz 

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem dla Komendy 

Miejskiej PSP w Płocku na pokrycie kosztów utrzymania  

i funkcjonowania jednostki oraz zakup niezbędnych na jej potrzeby towarów  

i usług. 

 

 

 

 W całym systemie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia  

i zdrowia ludzi oraz środowiska ważną rolę spełnia obrona cywilna.  Zasadniczym celem 

działania obrony cywilnej powiatu płockiego w 2019 roku było: 

− rozwijanie struktur obrony cywilnej w oparciu o istniejące zasoby; 

− weryfikacja rzeczywistego stanu przygotowania struktur OC do realizacji zadań obrony 

cywilnej w czasie wojny oraz doskonalenie działań przygotowawczych realizowanych 

w czasie pokoju w oparciu o istniejące przepisy i wytyczne w tym zakresie; 

−  kontynuowanie działań związanych ze zmianami prawnymi w ramach procedowanego 

projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. 

Podstawą działania w zakresie obrony cywilnej był „Plan działania w zakresie obrony cywilnej 

powiatu płockiego na 2019 rok” podpisany przez Starostę Płockiego i zatwierdzony przez 

Wojewodę Mazowieckiego opracowany na podstawie wytycznych Wojewody Mazowieckiego 

– Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 27 grudnia 2018 r. do działalności w dziedzinie 

obrony cywilnej na terenie województwa mazowieckiego w 2019 roku. 

 W ramach zapisu tego Planu w roku 2019: 

1) w zakresie organizacyjnym: 

− dokonano aktualizacji wykazów instytucji, przedsiębiorstw i innych podmiotów 

przeznaczonych do prowadzenia i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej; 

2) w zakresie planowania: 

− uzgodniono gminne plany działania na 2019 rok; 

− dokonano oceny stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej 

powiatu płockiego za 2018 rok; 

Obrona cywilna 
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− zaktualizowano Plan obrony cywilnej powiatu płockiego oraz Plan ewakuacji III stopnia 

na wypadek masowego rażenia; 

− opracowano Plan kontroli zewnętrznych w zakresie obrony cywilnej na 2019 rok 

i prowadzono kontrole problemowe w jednostkach samorządu terytorialnego. 

W 2019 roku zaplanowano i przeprowadzono kontrole w trzech urzędach gmin tj. w: 

− Urzędzie Gminy Słubice - 27 czerwca 2019 r. 

− Urzędzie Gminy Radzanowo - 30 września 2019 r. 

− Urzędzie Gminy Bodzanów - 3 grudnia 2019 r.  

 Oceniając przeprowadzone kontrole należy stwierdzić, że generalnie zadania nałożone 

na wójtów i burmistrzów w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej są przez nich 

realizowane. Do stwierdzonych pewnych nieprawidłowości wydano stosowne zalecenia 

i sformułowano wnioski celem ich usunięcia. 

3) w zakresie systemu wykrywania i alarmowania: 

− wzięto udział w czterech treningach doskonalących znajomości procedur ATP-45, 

organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie; 

− uczestniczono w comiesięcznych treningach radiowych w systemie ostrzegania 

ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza; 

− zorganizowano szkolenie dla pracowników Biura Spraw Obronnych i Zarządzania 

Kryzysowego dotyczące wdrażania i konfiguracji systemu informatycznego 

SI PROMIEŃ do prognozowania skażeń chemicznych, biologicznych 

i promieniotwórczych; 

1) w zakresie łączności radiotelefonicznej – Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody 

Mazowieckiego: 

− raz w tygodniu, w każdy poniedziałek przeprowadzano test łączności z gminami 

poprzez Radiową Sieć Zarządzania Wojewody Mazowieckiego, celem jej sprawdzenia; 

− dwa razy dziennie gminy przekazywały informacje o rozpoczęciu i zakończeniu pracy 

Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego; 

5) w zakresie ochrony przed skażeniami: 
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− zaktualizowano ewidencję publicznych urządzeń umożliwiających zaopatrywanie 

ludności w wodę na wypadek sytuacji kryzysowej; 

− sprawdzano wzorcowanie radiometrów będących w ewidencji Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego, a użytkowanych przez gminy. 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej starosta odpowiedzialny jest za przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej na terenie powiatu. W 2019 roku kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu 

płockiego została przeprowadzona w dniach od 11 lutego 2019 r. do 12 marca 2019 r. z dniem 

dodatkowym w dniu 15 marca 2019 r. 

 Przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 1 w Płocku stawiło się 646 osób, w tym: 

rocznika podstawowego 589, roczników starszych 25 i kobiet 32. 

 Do kwalifikacji wojskowej nie stawiło się 41 mężczyzn, w tym rocznika podstawowego 

16, z roczników starszych 25. 

 

 

 

 

Liczba bezrobotnych w obszarze działania PUP w Płocku według stanu na 31.12.2019 

roku wynosiła 3.784, z czego 2.300 stanowiły kobiety.  

Stopa bezrobocia tzn. wielkość bezrobocia wyrażona procentowym stosunkiem liczby 

bezrobotnych do aktywnych zawodowo, w końcu grudnia 2019 roku (dane GUS), 

ukształtowała się w powiecie płockim na poziomie 10,2%.  

 

Kwalifikacja Wojskowa 

 

W zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 
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Wykres nr 15.  Stan bezrobocia w powiecie płockim – rok 2019 (* dane GUS mogące ulec korekcie). 

Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 

Wykres nr 16. Stopa bezrobocia w powiecie płockim w latach  2014-2019. 

Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 
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Wykres nr 17. Liczba bezrobotnych w powiecie płockim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 

 

Dynamika rynku pracy wyrażająca się skalą napływu i odpływu osób bezrobotnych jest jednym 

z podstawowych parametrów charakteryzujących sytuację na rynku pracy. W 2019 roku do 

bezrobocia napłynęło 5.508 osób. Poziom napływu w omawianym okresie był więc niższy 

w stosunku do napływu z roku 2018 o 898 osób. Podstawowym jego składnikiem byli 

powracający do ewidencji osób bezrobotnych po raz kolejny – 4.626 osób, czyli 84% ogółu 

napływu w omawianym okresie.  Po raz pierwszy status bezrobotnego otrzymały natomiast 882 

osoby, czyli 16% ogółu.  
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Wykres nr 18. Zestawienie dotyczące napływu do bezrobocia w poszczególnych miesiącach. 

Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 

W tym samym okresie z ewidencji PUP w Płocku wyłączono 6.062 osób tj. o 823 osoby 

mniej niż w 2018 roku. Główną składową odpływu byli podejmujący pracę (3.040 osób tj. o 

372 osoby mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Spośród podjęć pracy 12% 

stanowisk związanych było z różnymi rodzaju subsydiami.  
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Wykres nr 19. Powody wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych w 2019 roku. 

Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 

Struktura bezrobocia  

Wśród zarejestrowanych w PUP w Płocku na 31 grudnia 2019 roku, największy 

odsetek stanowiły osoby w wieku 25-34 lata - 29%. Młodzież w przedziale wiekowym 18-24 

lata, to 13% ogółu bezrobotnych.  Niestety, udział młodzieży w populacji bezrobotnych 

utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Osoby z grupy 50 plus stanowiły natomiast 

25% ogółu osób bezrobotnych. 

Wykres nr 20. Struktura osób bezrobotnych według wieku. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 
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Utrzymującą się cechą lokalnego bezrobocia jest niski poziom wykształcenia. 

Najwięcej osób posiadających status osoby bezrobotnej legitymuje się bowiem wykształceniem 

gimnazjalnym lub niższym (33% ogółu) oraz zasadniczym zawodowym (25% ogółu). Udział 

absolwentów wyższych uczelni kształtuje się natomiast na poziomie 12%. Nadal, obok osób 

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, stanowią oni jedną z najmniej licznych grup 

zarejestrowanych w tutejszym urzędzie. Wykształcenie policealne i średnie zawodowe 

reprezentuje zaś 20% bezrobotnych powiatu płockiego. Warto zaznaczyć, że struktura 

wykształcenia osób bezrobotnych powiatu płockiego nie uległa większym zmianom. Wyższym 

stopniem wykształcenia legitymują się kobiety.  

Wykres nr 21. Bezrobotni według wykształcenia. 

Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 

Analizując staż pracy bezrobotnych należy stwierdzić, że 503 osoby (13% ogółu 

bezrobotnych) nigdy jeszcze nie pracowało. Tak więc, poprzednio pracujący – 3.281 osób, 

stanowili 87% ogółu bezrobotnych. Wśród nich największą grupę tworzyły osoby ze stażem 

mieszczącym się w przedziale od roku do 5 lat pracy (1.027 osób tj. 27% poprzednio 

pracujących).  

W powiecie płockim 1.693 bezrobotnych pozostaje zarejestrowanych 

w ewidencji urzędu dłużej niż rok. Spośród nich 1.053 osoby to zarejestrowani powyżej dwóch 

lat. Ta kategoria bezrobotnych stanowi grupę w szczególny sposób zagrożoną wykluczeniem 

społecznym. Z danych wynika, że w stosunku do końca grudnia 2018 roku, udział osób 
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zarejestrowanych dłużej niż rok w ogólnej liczbie bezrobotnych nie zmienił się – nadal stanowi 

45%. 

W rozumieniu ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy pojęcie osoby długotrwale bezrobotnej jest traktowane szerzej, bo 

oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 

ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu 

i przygotowania zawodowego dorosłych. Zgodnie z tą definicją grupa osób długotrwale 

bezrobotnych na dzień 31.12.2019 roku stanowiła 57% ogółu bezrobotnych. 

Ponad 93% bezrobotnych stanowili mieszkańcy wsi. Wynika to 

z ziemskiego charakteru powiatu płockiego. Bezrobocie na wsi ma nieco inny charakter niż 

w mieście, jest trwalsze, a rynek pracy na wsi jest mniej podatny na zmiany. 

Szczególną grupą bezrobotnych są osoby niepełnosprawne. Mimo, iż 

w strukturze regionalnego bezrobocia niepełnosprawni mają niewielki udział, niedobór miejsc 

pracy dla tej kategorii bezrobotnych jest szczególnie newralgiczny w aspekcie nie tylko 

ekonomicznym, ale przede wszystkim społecznym. 
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Wykres nr 22. Wybrane grupy bezrobotnych stan na 31 grudnia 2019 r. 

 

Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. 

 

 

 

Zadania samorządu powiatowego z zakresu ochrony praw konsumentów wykonuje 

powiatowy rzecznik konsumentów. W 2019 roku wpłynęły 202 do biura rzecznika wnioski 

o udzielenie pomocy prawnej. Powiatowy Rzecznik Konsumentów podjął interwencję 

w 202 sprawach, z czego pozytywnie zostało załatwionych zostało 52% ogółu wszystkich 

wystąpień.  

W 2019 roku pracownicy Biura udzielili telefonicznie i osobiście 829 porad prawnych 

w sprawach konsumenckich. Problematyka spraw, z którymi zwracali się konsumenci była 
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bardzo różnorodna.  Wskaźnik wzrostu udzielanych porad w stosunku do roku 2018 wyniósł 

6%. 

Biuro Rzecznika Konsumentów kierowało również wnioski do właściwych sądów o ukaranie 

przedsiębiorcy karą grzywny za nieudzielenie odpowiedzi Rzecznikowi aż trzykrotnie. 

W ramach swoich uprawnienia Rzecznik ponadto poinformował Urząd Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów kierując 3 wnioski o podejrzeniu naruszenia przez przedsiębiorców tzw. 

zbiorowych interesów konsumentów. 

Rzecznik skierował do Sądów pozwów przeciw przedsiębiorcom 7 pozwów w trybie 

uproszczonym. Ponadto skierował 7 wniosków o przeprowadzenie postępowań przez Stały Sąd 

Polubowny przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej 

w Warszawie.  

Rzecznik poprowadził również spotkanie o tematyce podnoszącej świadomość 

konsumencką z grupą seniorów w gminie Radzanowo. 

W marcu oraz listopadzie 2019 roku Rzecznik uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą szkolną 

w Technikum Ekonomicznym w Drobinie. W kwietniu 2019 Rzecznik brał udział w nagraniu 

dla Telewizji Płock oraz w audycji radiowej na zaproszenie Katolickiego Radia Diecezji 

Płockiej. 

Wszystkie działania realizowane przez Rzecznika zmierzały do podnoszenia 

świadomości konsumenckiej mieszkańców powiatu płockiego. 

 

 

 

 

 

W 2019 roku: 

− na bieżąco zamieszczano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płocku 

informacje o wydarzeniach z życia Powiatu; 

− informowano lokalne media o pracy Samorządu Powiatu Płockiego, dziennikarze 

uzyskiwali również odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące pracy  

i zadań Powiatu Płockiego; 

− przygotowywano listy okolicznościowe; 

W zakresie promocji powiatu 
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− regularnie wydawano magazyn informacyjny „Powiat Płocki”, który  

był dystrybuowany we wszystkich gminach z terenu powiatu płockiego; 

− udzielano patronatów honorowych dla wydarzeń, w których uczestniczyli 

przedstawiciele Powiatu Płockiego; 

− organizowano i przeprowadzono konkursy (m.in. tłustoczwartkowy); 

− udzielano informacji dotyczących możliwych źródeł dofinansowania różnych 

przedsięwzięć, inwestycji w powiecie płockim; 

− organizowano w Starostwie Powiatowym w Płocku spotkania (m.in. dla potomków 

polskich zesłańców, dla uczniów szkół z terenu powiatu i studentów płockich uczelni) 

dotyczące funkcjonowania powiatu płockiego – jego walorów, problemów, jakie 

napotyka i specyfiki pracy samorządu; 

− prowadzono współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie 

organizacji imprez (m.in. z Miastem i Gminą Gąbin w zakresie organizacji Dożynek 

Powiatu Płockiego). 
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7. ZAKOŃCZENIE 

Podstawą sporządzenia „Raportu o stanie powiatu płockiego za 2019 rok” były 

sprawozdania i informacje przekazane przez komórki Starostwa Powiatowego w Płocku oraz 

jednostki organizacyjne powiatu. Dokument zawiera dane dotyczące programów, polityk 

i strategii realizowanych przez powiat, jak również informację o realizacji ośmiu Kierunków 

Działania Zarządu Powiatu Płockiego. Raport dodatkowo zawiera ocenę realizacji uchwał 

Rady Powiatu Płockiego, ocenę realizacji zadań oświatowych, funkcjonowania systemu 

pomocy społecznej, ocenę stanu dróg powiatowych, stanu środowiska naturalnego czy też stanu 

bezrobocia. W raporcie znalazła się również ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu 

płockiego w zakresie aspektu publicznego, przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego oraz 

wiele innych zadań realizowanych przez powiat. 

Ocenę stanu realizacji w zakresie programów, polityk i strategii realizowanych przez Powiat 

Płocki w 2019 roku można uznać za zadowalającą. Każdy z dokumentów zawiera obszary 

działania, cele szczegółowe i strategiczne oraz kierunki działania, które zostały tak 

sformułowane, by odzwierciedlały faktyczne potrzeby mieszkańców powiatu płockiego. 
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