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INWESTYCJE POWIATU PUŁTUSKIEGO 
W LATACH 2015 - 2016

Półmetek kadencji samorządu powiatu pułtuskiego to dobry moment na krótkie podsumowanie 
działań inwestycyjnych, realizowanych w celu poprawy jakości życia Mieszkańców naszego powiatu. 
Dzięki właściwym decyzjom i partnerskiej współpracy m.in. z innymi samorządami lokalnymi udało 
się nam zrealizować wiele istotnych przedsięwzięć, takich jak: przebudowa ponad 34 km dróg 
powiatowych, zagospodarowanie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wolnych powierzchni 
w budynku „D” szpitala (prace wykończeniowe budynku i wyposażenie), zakup i dostosowanie 
budynku na potrzeby Powiatu Pułtuskiego, realizacja projektów do� nansowanych ze środków unijnych 
i grantu norweskiego. Zapewniam Państwa, że w kolejnych latach władze samorządowe i jednostki 
organizacyjne powiatu będą wyznaczać kolejne cele i podejmować wszelkie działania, aby móc je 
zrealizować dla dobra społeczności powiatu. 
Na tych kilku stronach przedstawiam Państwu wybrane działania, których efekty będą trwały przez 
kolejne lata.

W imieniu Zarządu Powiatu
Jan Zalewski

Starosta Pułtuski

1. Przebudowa drogi powiatowej 
na odc. Zalesie Pacuszki – Zalesie Lenki
• długość przebudowanego odcinka: 460 mb 
• okres realizacji: lipiec – sierpień 2015 r.
• łączne koszty: 216 054 zł, w tym:
- wkład własny powiatu i  dotacja ze środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego: 186 054 zł
- dotacja Gminy Gzy: 30 000 zł 

2. Przebudowa drogi powiatowej 
na odc. Grochy Imbrzyki - Krzemień (foto)
• długość przebudowanego odcinka: 1 800 mb 
• okres realizacji: listopad 2015 r.
• łączne koszty: 315 379 zł – środki własne  
powiatu

3. Przebudowa drogi powiatowej 
na odc. Kozłówka-Gzy oraz w m. Gzy
• długość przebudowanego odcinka: 1 565 mb,
• okres realizacji: listopad – grudzień 2016 r. 
• łączne koszty 703 700 zł, w tym:
- wkład własny powiatu i środki z rezerwy 
subwencji ogólnej budżetu państwa: 503 700 zł  
- dotacja Gminy Gzy: 200 000 zł 

4. Przebudowa drogi powiatowej 
w m. Bartodzieje
• długość przebudowanego odcinka: 1 340 mb, 
• okres realizacji: lipiec - sierpień 2016 r.
• łączne koszty: 336 092 zł, w tym:
- wkład własny powiatu i dotacja ze środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego: 252 069 zł  
- dotacja Gminy Obryte: 84 023 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej 
na odc. Psary-Obryte (foto)
• długość przebudowanego odcinka: 2 095 mb
• okres realizacji: sierpień – wrzesień 2016 r.
• łączne koszty: 796 000 zł, w tym: 
- wkład własny powiatu i dotacja celowa w 
ramach programów fi nansowanych z udziałem 
środków europejskich: 647 792 zł  
- dotacja Gminy Obryte: 148 208 zł

6. Przebudowa drogi powiatowej 
w m. Obryte 
• długość przebudowanego odcinka: 265 mb 
• okres realizacji: październik 2016 r. 
• łączne koszty 301 999 zł, w tym: 
- wkład własny powiatu: 150 999 zł
- dotacja Gminy Obryte: 151 000 zł

7. Przebudowa drogi powiatowej 
w m. Kacice (foto)
• długość przebudowanego odcinka: 400 mb
• okres realizacji: lipiec 2015 r.
• łączne koszty:  107 158 zł – środki własne 
powiatu

8. Budowa mostu w miejscowości Głodowo 
wraz z przebudową drogi powiatowej 
na odc. Głodowo-Przemiarowo (foto)
• długość przebudowanego odcinka: 3 125 mb
• okres realizacji: lipiec – sierpień 2016 r.
• łączne koszty: 2 103 874 zł, w tym: 
- wkład własny powiatu i  środki z rezerwy 
subwencji ogólnej budżetu państwa: 
2 003 874 zł 
- dotacja Gminy Pułtusk: 100 000 zł 

DROGI
GMINA OBRYTE GMINA PUŁTUSKGMINA GZY
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GMINA ZATORY
17. Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z 
przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte - 
Pniewo - Zatory (foto):
• długość przebudowanego odcinka: 1 100 mb 
• okres realizacji: lipiec- sierpień 2015 r. 
• łączne koszty: 1 080 416 zł, w tym: 
- wkład własny powiatu i środki z rezerwy  
subwencji ogólnej budżetu państwa: 910 416 zł 
- dotacja Gminy Zatory: 170 000 zł 

18. Przebudowa drogi powiatowej na 
odcinku Mystkówiec Kalinówka - Mystkówiec 
Szczucin :
• długość przebudowanego odcinka: 1 500 mb  
• okres realizacji: wrzesień 2015 r.
• łączne koszty: 584 098 zł, w tym: 
- wkład własny powiatu i środki z rezerwy  
subwencji ogólnej budżetu państwa: 484 098 zł
 - dotacja Gminy Zatory: 100 000 zł

GMINA POKRZYWNICA

9. Przebudowa drogi powiatowej 
na odc. Trzepowo – Klusek:
• długość przebudowanego odcinka: 3 650 mb 
• okres realizacji: maj – lipiec 2015 r. 
• łączne koszty:  1 576 186 zł, w tym:
- wkład własny powiatu i dotacja celowa z 
budżetu państwa: 1 406 186 zł  
- dotacja Gminy Pokrzywnica: 170 000 zł

10. Przebudowa drogi powiatowej 
na odc. Pobyłkowo Małe – Budy 
Ciepielińskie:
• długość przebudowanego odcinka: 3 000 mb 
• okres realizacji: lipiec - sierpień 2015 r.
• łączne koszty: 399 590 zł, w tym: 
- wkład własny powiatu: 229 590 zł
- dotacja Gminy Pokrzywnica: 170 000 zł

11. Przebudowa drogi powiatowej 
na odc. Łosewo – Błędostowo:
• długość przebudowanego odcinka: 2 900 mb 
• okres realizacji: wrzesień 2015 r.
• łączne koszty: 441 539 zł, w tym: 
- wkład własny powiatu i środki z rezerwy   
 subwencji ogólnej budżetu państwa: 241 539 zł 
- dotacja Gminy Pokrzywnica: 200 000 zł

12. Przebudowa drogi powiatowej 
na odc. Pokrzywnica-Piskornia (foto):
• długość przebudowanego odcinka: 1 550 mb 
• okres realizacji: sierpień – wrzesień 2015 r. 
• łączne koszty: 298 281 zł – środki własne  
   powiatu

13. Przebudowa drogi powiatowej 
na odc. Nowe Niestępowo-Pokrzywnica:
• długość przebudowanego odcinka 1 515 mb 
• okres realizacji: październik – listopad 2016 r. 
• łączne koszty 670 667 zł, w tym: 
- wkład własny powiatu i środki z rezerwy 
subwencji ogólnej budżetu państwa: 370 667 zł 
- dotacja Gminy Pokrzywnica: 300 000 zł 

DROGI
GMINA WINNICA

15. Przebudowa drogi powiatowej 
na odc. Tąsewy-Skórznice oraz 
na odc. Bulkowo - granica gminy Pułtusk:
• długość przebudowanego odcinka: 1 800 mb 
• okres realizacji: październik – listopad 2016 r. 
• łączne koszty 455 923 zł, w tym: 
- wkład własny powiatu i środki z rezerwy 
subwencji ogólnej budżetu państwa: 205 923 zł 
- dotacja Gminy Winnica: 250 000 zł 

16. Przebudowa drogi powiatowej 
na odc. Budy Zbroszki-Bulkowo Stare (foto):
• długość przebudowanego odcinka: 1 465 mb 
• okres realizacji: październik – listopad 2016 r.
• łączne koszty 578 891 zł, w tym: 
- wkład własny powiatu i środki z rezerwy 
subwencji ogólnej budżetu państwa: 328 891 zł 
- dotacja Gminy Winnica: 250 000 zł 

PLANY
1. Przebudowa drogi powiatowej w Gminie 
Świercze na odc. Bylice-Klukowo:
• długość przebudowywanego odcinka: 
  4 100 mb,
• okres realizacji: 2017 r.
• planowana wartość zadania: 4 567 757 zł 
w tym: 
- wkład własny powiatu i dotacja celowa 
   z budżetu państwa: 3 425 818 zł  
- dotacja Gminy Świercze: 1 141 939 zł 

2. Przebudowa drogi powiatowej w Gminie 
Gzy na odcinku Słończewo – Żebry Falbogi:
• długość przebudowywanego odcinka: 
   5 377 mb
• okres realizacji: do 2018 r. 
• planowana wartość zadania: 5 499 499 zł 

3. Budowa chodników i ścieżek rowerowych 
w zakresie między innymi dróg powiatowych 
położonych w mieście Pułtusk-  dotyczy ulic: 
Tysiąclecia, Jana Pawła II, Bartodziejska:
Powyższe zadanie zostanie zrealizowane przez 
Powiat Pułtuski w partnerstwie z Gminą 
Pułtusk, w ramach inwestycji polegającej na 
przebudowie ciągów ulic kategorii gminnej 
i powiatowej o łącznej długości około 9 km 
• okres realizacji: do 2019 r. 
• planowana łączna wartość zadania: 
   8 876 000 zł
Źródło fi nansowania: wkład własny  
samorządów, środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014 - 2020

4. Rozbudowa mostu nad rzeką Przewodówką 
w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową 
drogi powiatowej nr 4331W relacji Pułtusk – 
Trzciniec – Gościejewo:
• długość przebudowywanego odcinka: 500 mb 
• okres realizacji: 2017 r. 
• planowana wartość zadania: 1 000 000 zł, 
w tym: 
- wkład własny powiatu i środki z rezerwy 
subwencji ogólnej budżetu państwa: 662 500 zł 
- dotacja Gminy Pułtusk – 337 500 zł 

5. Rozbudowa drogi powiatowej 
w miejscowości Winnica:
• długość przebudowywanego odcinka: 
   1 500 mb 
• okres realizacji: 2017 r. 
• planowana wartość zadania: 400 000 zł, 
w tym: 
- wkład własny powiatu i dotacja ze środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego: 300 000 zł 
- dotacja Gminy Winnica - 100 000 zł

6. Przebudowa drogi powiatowej 
na odc. Grabówiec – Zatory:
• długość przebudowywanego odcinka:  
   7 000 mb 
• okres realizacji: do 2018r.

DROGA REALIZOWANA NA TERENIE

GMINY WINNICA 
I POKRZYWNICA

14. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 
Golądkowo-Pokrzywnica:
• długość przebudowanego odcinka: 4 446 mb 
• okres realizacji: październik – listopad 2016 r.
• łączne koszty 3 081 843 zł, w tym: 
- wkład własny powiatu i dotacja celowa 
   z budżetu państwa: 2 306 383 zł 
- dotacja Gmin Pokrzywnica i Winnica:  775 460 zł
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POMOC  SPOŁECZNA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRYTEM
1. Dostosowanie obiektów do wymagań przepisów przeciwpożarowych (wydzielenie stref 
pożarowych, wymiana okien i drzwi wewnętrznych, wykonanie instalacji alarmowej, montaż 
przeciwpożarowych okien oddymiających, montaż siłowników magnetycznych):
• okres realizacji: czerwiec – lipiec 2015 r.
• łączne koszty: 725 700 zł

2. Zakup samochodu osobowego (9 miejscowego, przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich):
• okres realizacji: marzec 2015 r.
• łączne koszty: 118 409 zł
Źródła fi nansowania: środki własne powiatu i dofi nansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach „Programu wyrównywania różnic między regio-
nami III”)

3. Remont izolacji (docieplenie) stropodachu z myciem elewacji frontowej ściany budynku 
wielkopowierzchniowego:
• okres realizacji: sierpień 2016 r.
• łączne koszty: 124 200 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁDAKACH

UTWORZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH

Władze samorządu powiatu szukając możliwo-
ści zagospodarowania wolnych powierzchni w 
pułtuskim szpitalu (będących w stanie surowym 
zamkniętym), zdecydowały o adaptacji budynku 
bloku „D” na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, 
dla 96 osób przewlekle psychicznie chorych.
W listopadzie 2016 r. przyjęto pierwszych 
mieszkańców.
• Okres realizacji: czerwiec 2015 r. –  październik 
2016 r.
• Łączne koszty: 4 867 688 zł (wraz z wyposaże-
niem)
Źródła fi nansowania: środki własne powiatu, 
dotacja z budżetu państwa oraz dotacja celowa z 
budżetu  m.st. Warszawy.

1. Zakup samochodu osobowego (9 miejscowego, przystosowanego do przewo-
zu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich):
• okres realizacji: luty 2015 r.
• łączne koszty: 128 711, 66 zł
Źródła fi nansowania: środki własne powiatu i dofi nansowanie ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach 
„Programu wyrównywania różnic między regionami III”)

2. Wymiana sieci i oprogramowania komputerowego:
• okres realizacji: wrzesień 2015 r. 
• łączne koszty: ok. 40 910 zł

3. Zakup wyposażenia kuchni (piec, obieraczka do ziemniaków oraz kocioł):
• okres realizacji: lipiec 2015r.
• łączne koszty: ok. 49 993 zł

4. Realizacja projektu „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” pt. „Odnaleźć siebie-
integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi”:
W ramach projektu zorganizowano: wyjazdy na basen połączone z nauką pływania i 

elementami hydroterapii, wycieczkę dydaktyczno-krajoznawczą 
z elementami hortiterapii,  warsztaty dla diabetyków połączone z 
konsultacjami dietetyka, warsztaty i zajęcia indywidualne z psy-
chologiem, biesiadę artystyczną.
• okres realizacji: lipiec – grudzień 2016 r.
• łączne koszty: 53 876 zł,
Źródła fi nansowania: środki własne powiatu i dotacja z Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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PLANY
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku:
Realizacja projektu pozakonkursowego pn. „Już dziś pracujemy na lepsze 
jutro”,  kierowanego do 36 uczestników projektu (kobiet i mężczyzn) z 
terenu powiatu pułtuskiego, tj.: osób z niepełnosprawnością, osób dłu-
gotrwale bezrobotnych, rodzin zastępczych oraz usamodzielniających 
się wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach projektu będą 
realizowane następujące zadania: poradnictwo psychologiczne, zawo-
dowe i prawne, szkoła dla rodziców, trening kompetencji społecznych, 
grupy wsparcia, kursy i szkolenia zawodowe, staże, działalność kultural-
no – społeczna, zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin zastępczych i usa-
modzielniających się wychowanków, działania o charakterze społeczno 
– integracyjnym.
• okres realizacji: 2017 r. - 2018 r.  
• planowane koszty: 490 225 zł
Źródła fi nansowania: środki własne powiatu oraz środki Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

2. Planowany zakup samochodu osobowego (9 miejscowego, przysto-
sowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób 
na wózkach inwalidzkich) przez Powiat Pułtuski z przeznaczeniem dla 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku:
• okres realizacji: 2016 r. - 2017 r.
• planowane koszty: 142 103, 67 zł
Źródła fi nansowania: środki własne powiatu i dofi nansowanie ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w 
ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”)

3. Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecz-
nych na budynku Domu Pomocy Społecznej w Obrytem oraz na bu-
dynku Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach:
Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pt. „Odnawialne źródła 
energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Po-
krzywnica, Obryte i Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”
• okres realizacji: 2017 r. – 2018 r. 
• planowane koszty: 872 998 zł
Źródła fi nansowania: środki własne powiatu i dofi nansowanie ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014 – 2020.

- konkursy plastyczne z nagrodami dla dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
(363 uczestników)
- pikniki rodzinne promujące aktywne spędzanie czasu wolnego (foto) 

- szkolenia, warsztaty, seminarium, konferencje dla dzieci, młodzieży, pe-
dagogów, nauczycieli  i rodziców na temat profi laktyki zdrowia psychicz-
nego 
• okres realizacji: maj 2015 r. – kwiecień 2016 r.
• łączne koszty: 2 595 564 zł
Źródła fi nansowania: środki własne powiatu i dofi nansowanie uzyskane 
z Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, 
współfi nansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2009-2014. 

• zaoferowane formy wsparcia:   
- kolonie profi laktyczne z programem terapeutycznym w Karpaczu i So-
linie dla 673 uczniów
- wyjazdy integracyjne z programem terapeutycznym nad Morze Bałtyc-
kie  dla  889 uczniów (foto)

- jednodniowy wyjazd integracyjny do Farmy Krzyczki dla: 219 dzieci w 
wieku przedszkolnym, 45 rodziców oraz 22 nauczycieli
- indywidualne konsultacje psychologiczne dla 72 uczniów oraz 16 ro-
dziców 
- indywidualne konsultacje lekarza psychiatry dla 21 dzieci i młodzieży 
- treningi umiejętności społecznych, zajęcia socjoterapeutyczne i warszta-
ty psychoedukacyjne dla 3.345 uczniów oraz dzieci w wieku przedszkol-
nym

1. Termomodernizacja budynku Przychodni w Pułtusku przy 
ul. 3 Maja 5 zrealizowana w ramach projektu: „Działania energooszczęd-
ne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”:
• zakres robót: docieplenie elewacji, docieplenie stropodachu, wymiana 
instalacji c.o., wymiana kotłów i zasobników c.w.u., wymiana źródeł świa-
tła i opraw oświetleniowych 
• okres realizacji: czerwiec 2015 r. – kwiecień 2016 r.
• łączne koszty – 904 856 zł 
Źródło fi nansowania: środki własne i dofi nansowanie uzyskane w ramach 
Programu  PL 04 „Oszczędzanie energii  i promowanie odnawialnych źró-
deł energii” w ramach  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009 - 2014.

OCHRONA ZDROWIA

2. Ochrona i wzmocnienie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. „Musimy siać…”:

POMOC SPOŁECZNA
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• 12 uczniów Technikum Nr 2 w zawodzie technik gastronomii uczestni-
czyło w 4-tygodniowych praktykach zawodowych we Włoszech 
• 4 nauczycieli ZS uczących przedmiotów gastronomicznych uczestniczy-
ło w tygodniowym szkoleniu typu job shadowing we Włoszech
• okres realizacji: czerwiec 2015 r. – maj 2016 r. 
• łączne koszty: 229 765 zł 
Źródła fi nansowania: środki własne powiatu i dofi nansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus +.

3. W ramach projektu  „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą 
przyszłość”:
• 16 uczniów Technikum Nr 2 w zawodzie technik  gastronomii uczestni-
czyło w 3-tygodniowym stażu we Włoszech
• okres realizacji :grudzień 2014 r. – grudzień 2015 r.
• łączne koszty: 145 133 zł 
Źródła fi nansowania: środki własne powiatu i dofi nansowanie  z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój.

1. W ramach projektu systemowego pn. „Zwiększenie potencjału szkół 
zawodowych na Mazowszu”:

- wyposażono w nowoczesne pomoce dydaktyczne następujące pracow-
nie: elektroniczną, ochrony środowiska, mechaniczną, informatyczną, 
ekonomiczną – łączne koszty: 520 964 zł 
- zorganizowano: staże dla uczniów, dodatkowe zajęcia w zakresie rozwoju 
kompetencji kluczowych, doradztwo zawodowe, doradztwo i opiekę pe-
dagogiczno – psychologiczną – łączne koszty: 651 319 zł 
• w projekcie uczestniczyło 160 uczniów ZSZ
• okres realizacji: marzec 2014 r. - wrzesień 2015 r.
• łączne koszty: 1 172 283 zł
Źródła fi nansowania: środki własne powiatu i dofi nansowanie z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. W ramach projektu:  „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawo-
dowego uczniów i nauczycieli”: 
- 15 uczniów Technikum nr 1 w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w zawodzie: 

mechanik, elektronik oraz informatyk, uczestniczyło w 4-tygodniowych 
praktykach zawodowych w Hiszpanii
• okres realizacji: czerwiec 2015 r. – maj 2016 r. 
• łączne koszty: 145 616 zł 
Źródła fi nansowania: środki własne powiatu i dofi nansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus +.

3. W ramach projektu  „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą 
przyszłość”:
• 16 uczniów Technikum nr 1 w zawodzie informatyk i ekonomista uczest-
niczyło w 4-tygodniowych praktykach zawodowych w Austrii
• okres realizacji: grudzień  2014 r. –  grudzień 2015 r. 
• łączne koszty: 170 756 zł 
Źródła fi nansowania: środki własne powiatu i dofi nansowanie z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój.

EDUKACJA PUBLICZNA
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. J. RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM B. PRUSA W PUŁTUSKU 

1. W ramach projektu systemowego pn. „Zwiększenie potencjału szkół 
zawodowych na Mazowszu”:
- wyposażono w nowoczesne pomoce dydaktyczne następujące pracow-
nie: gastronomiczną, planowania żywienia, działalności handlowej, orga-
nizacji reklamy – łączne koszty: 411 351 zł
- zorganizowano staże dla uczniów, dodatkowe zajęcia w zakresie rozwoju 
kompetencji kluczowych, doradztwo zawodowe, doradztwo i opiekę pe-
dagogiczno – psychologiczną – łączne koszty wartość – 364 363 zł
• w projekcie uczestniczyło 195 uczniów ZS 
• okres realizacji: marzec  2014 r. - wrzesień 2015 r.
• łączne koszty: 775 714 zł 
Źródła fi nansowania: środki własne powiatu i dofi nansowanie z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. W ramach projektu:  „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawo-
dowego uczniów i nauczycieli”: 
• 10 uczniów Technikum nr 2 w zawodzie fryzjer oraz organizacja reklamy 
uczestniczyło w 4-tygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii 



INWESTYCJE POWIATU PUŁTUSKIEGO W LATACH 2015 - 2016

6

W Zespole Szkół im. B. Prusa 
w Pułtusku:
• zainstalowano 19 kamer typu „bu-
let” wandaloodpornych z oświetla-
czem IR podłączonych do rejestrato-
ra sieciowego z  możliwością łączenia 
przez urządzenia mobilne – wartość 
ok. 20 900 zł  
• wyremontowano aulę szkolną – 
wartość ok. 41 000 zł (foto)
• zakupiono sprzęt sportowy – wartość ok. 13 000 zł. 

W Zespole Szkół Zawodowych 
im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku:
• wyremontowano salę gimnastycz-
ną (cyklinowanie parkietu, pomalo-
wanie linii boisk oraz lakierowanie 
– pow. 400 m2) – wartość ok. 17 900 
zł (foto).

W Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku: 
• wykonano remont ciągu komunikacyjnego na parterze budynku – wartość 
ok. 34 900 zł.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku: 
• wykonano adaptację pomieszczenia i zakupiono pomoce do prowadzenia 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wartość 10 000 zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. A. Karłowicz w 
Pułtusku:
• zakupiono sprzęt sportowy – wartość  ok. 9 500 zł.

1. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy 
LO im. P. Skargi w Pułtusku:
• w 2016 r. opracowano dokumentację projek-
towo-kosztorysową dla zadania „Budowa hali 
sportowo – widowiskowej, wraz z niezbędnym 
łącznikiem (połączeniem) z istniejącym bu-
dynkiem szkoły”. Termin rozpoczęcia realiza-
cji inwestycji zaplanowano na 2017 r. 
• okres realizacji:  2017 r. – 2020 r.
• planowane koszty: 6 272 920 zł.

2. Termomodernizacja budynków Zespołu 
Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w 
Pułtusku oraz Specjalnego Ośrodka Szkol-
no – Wychowawczego im. A. Karłowicz 
w Pułtusku:
Zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych 
warstwą styropianu, wymiana stolarki drzwio-
wej, ocieplenie stropodachów, modernizacja 
instalacji c.o. i wymiana kotłów, wymiana 
oświetlenia na energooszczędne, montaż ko-
lektorów słonecznych oraz montaż instalacji 
fotowoltaicznej.
• okres realizacji: 2017 r. – 2018 r.  
• planowane koszty: 3 686 534 zł 

Źródła fi nansowania: środki własne powiatu i 
dofi nansowanie z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 – 2020.

3. Realizacja projektu pn. „Kreator kariery – 
rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w 
Powiecie Pułtuskim” w ramach którego planuje 
się:
- lepsze dopasowanie systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy
- ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia 
do etapu zatrudnienia 
- wzmacnianie systemów kształcenia i szkole-
nia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez 
mechanizmy prognozowania umiejętności, 
dostosowania programów nauczania oraz two-
rzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej 
współpracy z pracodawcami
• okres realizacji: maj 2017 r. – kwiecień 2019 r. 
• planowane koszty: 613 650 zł
Źródła fi nansowania: środki własne powiatu i 
dofi nansowanie ze środków Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014 – 2020. 

4. Realizacja projektu pn. „Mobilność za-
graniczne w Portugalii kluczem do sukcesu 
uczniów i nauczycieli” w ramach,  którego 
planuje się: 
- zwiększenie umiejętności i kompetencji za-
wodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku oraz 
uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Puł-
tusku poprzez zorganizowanie praktyk oraz 
staży zawodowych 
- zwiększenie umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli ww. szkół poprzez 
zorganizowanie szkoleń w formie wizyt studyj-
nych w szkołach
- w projekcie uczestniczyć będzie 60 osób, w 
tym: 40 uczniów i 20 nauczycieli 
• okres realizacji: 2017 r. 
• łączne koszty: 526 621 zł
Źródła fi nansowania: środki własne powiatu i 
dofi nansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Erasmus +.

 WSPARCIE 
UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  
POWIATU  PUŁTUSKIEGO

Starosta Pułtuski w latach 2015-2016 przyznał stypendia: 

• za wybitne wyniki w nauce:
a) 69 uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku, 
w łącznej kwocie: 55 200zł (foto)
b) 17 uczniom Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 
w Pułtusku, w łącznej kwocie: 13 600 zł 
c) 2 uczniom Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku, w łącznej kwocie: 
1 600 zł.

• za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 
a) 2 uczniom  Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku, w 
łącznej kwocie: 2 400 zł  
b) 21 uczniom Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 
w Pułtusku, w łącznej kwocie 16 600 zł 
c) 7 uczniom Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku, w łącznej kwocie: 
6 400 zł.

MODERNIZACJA BAZY 
LOKALOWO-DYDAKTYCZNEJ 

SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Łącznie na zadania inwestycyjne, modernizacyjne, remontowe oraz wzboga-
cające bazę materialną w szkołach i placówkach oświatowych przeznaczono: 
w roku szkolnym 2014/2015 - ponad 180 00zł, w roku szkolnym 2015/2016 
- ponad 150 000 zł, w tym m.in.: 

PLANY

EDUKACJA PUBLICZNA
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ADMINISTRACJA
1. Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy 
ul. 3 Maja 20 (dawna Bursa Szkolna) w ramach projektu pn.: „Działania 
energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtu-
skiego”:
• zakres robót: docieplenie stropodachu, wymiana okien w piwnicy, wy-
miana drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji c.o., wymiana źródeł świa-
tła na energooszczędne i opraw  oświetleniowych
• okres realizacji: czerwiec 2015 r. – kwiecień 2016 r.
• łączne koszty: 812 619 zł
Źródło fi nansowania: środki własne powiatu i dofi nansowanie uzyskane z 
Programu  PL 04 „Oszczędzanie energii  i promowanie odnawialnych źró-
deł energii” w ramach  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009 - 2014.

2. Modernizacja placu manewrowo-postojowego przy budynku admi-
nistracyjno-biurowym przy ulicy 3 Maja 20 (dawna Bursa Szkolna):   
• okres realizacji: wrzesień – październik 2016 r.
• łączne koszty: 208 700 zł - środki własne powiatu.

3. Zakup i adaptacja budynku na potrzeby Powiatu Pułtuskiego: 
Władze samorządowe powiatu mając na względzie poprawę warunków 
obsługi interesantów, jak również usprawnianie organizacji i warunków 
pracy, w grudniu 2015 r. zakupiły budynek położony przy ul. Marii Skło-
dowskiej Curie 11. 
Docelowo w budynku mają mieścić się m.in.: komórki organizacyjne Sta-
rostwa, niektóre jednostki organizacyjne powiatu, podmioty świadczące 
usługi na terenie powiatu. 
Obecnie trwają prace  adaptacyjne budynku.

4. Projekt geodezyjny � nansowany ze środków Unii Europejskiej w 
latach 2015 - 2016. pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 
województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa infor-
macyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zinte-
growanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach, którego wykonano: 
1) prace geodezyjne mające na celu przekształcenie do postaci cyfrowej, 
w drodze skanowania, dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjne-
go i Kartografi cznego, dokumentów uzasadniających wpisy do ewidencji 
gruntów i budynków oraz treść mapy zasadniczej;

Realizacja projektu pn.: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania 
i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” w partnerstwie z gminami: 
Pułtusk, Pokrzywnica i Obryte:
• na terenie gmin: Pułtusk, Pokrzywnica i Obryte planowane jest stworze-
nie systemu składającego się z 21 punktów alarmowych, wyposażonych w 
syreny szczelinowe o mocy 900 W wraz z urządzeniami sterowania i kon-
troli, za pomocą których będą przekazywane sygnały dźwiękowe oraz ko-
munikaty głosowe dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń związanych 
m.in.: katastrofami naturalnymi, technicznymi oraz zjawiskami pogody; 
• okres realizacji: 2016 r. – 2017 r.  
• łączne koszty: 604 500 zł , w tym:
- wkład własny powiatu i dofi nansowanie uzyskane ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 457 093 zł 
- dotacja Gminy Pułtusk – 101 479 zł
- dotacja Gmina Obryte – 22 964zł
- dotacja Gmina Pokrzywnica – 22 964 zł  

BEZPIECZEŃSTWO

PLANY
Realizacja projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów 
Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie 
e-administracji i geoinformacji”, w ramach którego planowane jest 
wykonanie: 
1) prac geodezyjnych polegających na utworzeniu zbiorów danych 
przestrzennych i opisowych - bazy danych obiektów topografi cznych 
BDOT 500 i obiektów sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obszarów 
objętych mapą zasadniczą o powierzchni 1000 ha na terenie miasta 
Pułtuska; 
2) prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków dla 39 obrębów powiatu pułtuskiego o powierzchni około 
16 000 ha, co stanowi 19% powierzchni całego powiatu pułtuskiego;
3) prac geodezyjnych mających na celu przekształcenie do postaci 
cyfrowej, w drodze skanowania, dokumentów Powiatowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartografi cznego, dokumentów uzasadniających wpisy 
do ewidencji gruntów i budynków (ok. 750 000 stron A4).
• okres realizacji: 2016 r. - 2018 r.
• wartość projektu:  2 980 972 zł
Źródło fi nansowania: środki własne powiatu i dofi nansowanie uzyskane 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2) prace geodezyjne polegające na utworzeniu zbiorów danych przestrzen-
nych i opisowych: bazy danych - obiektów topografi cznych BDOT500  i 
obiektów sieci uzbrojenia terenu GESUT  oraz mapy zasadniczej.
• okres realizacji: 2009 r. - 2015 r. 
• wartość projektu – 2 754 960 zł, w roku 2015 wydatkowano 140 641 zł
Źródło fi nansowania: środki własne powiatu i dofi nansowanie uzyskane 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
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ZARZĄD POWIATU 
W PUŁTUSKU 
V KADENCJI: 

1. Jan ZALEWSKI - Starosta Pułtuski 

2. Beata JÓŹWIAK– Wicestarosta Pułtuski 

3. Halina Zofi a BANACH - członek

4. Małgorzata KOZŁOWSKA – członek 

5. Krzysztof Janusz PIEŃKOS – członek

RADA POWIATU W PUŁTUSKU 
V KADENCJI: 

1. Wiesław CIENKOWSKI – Przewodniczący Rady 
2. Czesław CZERSKI – Wiceprzewodniczący Rady 
3. Krzysztof ŁACHMAŃSKI - Wiceprzewodniczący Rady 

4. Halina Zofi a BANACH
5. Mirosław Jan BARSZCZ 
6. Małgorzata CHEŁSTOWSKA
7. Wojciech DĘBSKI
8. Andrzej DOLECKI 
9. Krystyna Maria ESTKOWSKA 
10. Emilia Agata GĄSECKA 

11. Małgorzata KOZŁOWSKA
12. Tadeusz NALEWAJK
13. Wiktor Grzegorz NAŁĘCZ
14. Krzysztof Janusz PIEŃKOS
15. Witold SARACYN 
16. Edward Marek WRONIEWSKI
17. Jan ZALEWSKI

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 
Łączny limit dodatkowych środków � nansowych pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku na realizację zadań z zakresu 
aktywizacji lokalnego rynku pracy na przestrzeni lat 2015 – 2016 wynosi 9 746 575, 25 zł, dzięki którym objęto wsparciem 806 osób 
bezrobotnych. 

• źródło fi nansowania: Europejski Funduszu 
Społeczny w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój

3. W ramach Programu na rzecz promocji za-
trudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 
do 25 roku życia: 
• zaktywizowano 96 osób bezrobotnych
• zrealizowano następujące działania: pośred-
nictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, 
prace interwencyjne, przyznanie jednorazowo 
środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
refundacja kosztów wyposażenia lub doposaże-
nia stanowisk pracy
• okres realizacji: 2015 r. 
• łączna wartość 781 300 zł 
• źródło fi nansowania: rezerwa Funduszu Pracy

4. W ramach Programu na rzecz promocji za-
trudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pra-
cy, określonych art. 49 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy:
• zaktywizowano 44 osoby bezrobotne
• zrealizowano następujące działania: pośred-
nictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, 
prace interwencyjne, przyznanie jednorazowo 
środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
refundacja kosztów wyposażenia lub doposaże-
nia stanowisk pracy
• okres realizacji: 2015 r. - 2016 r.
• łączna wartość 1 162 000 zł
• źródło fi nansowania: rezerwa Funduszu Pracy 

5. W ramach Programu na rzecz promocji za-
trudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 
w wieku 30-50 lat:
• zaktywizowano 47 osób bezrobotnych, 
• zrealizowano następujące działania: pośred-

nictwo pracy, poradnictwo zawodowe, roboty 
publiczne, przyznanie jednorazowo środków na 
podjęcie działalności gospodarczej, refundacja 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stano-
wisk pracy
• okres realizacji: 2015 r. 
• łączna wartość 729 800 zł
• źródło fi nansowania: rezerwa Funduszu Pracy 

6. W ramach Programu na rzecz promocji za-
trudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 
powyżej 50 roku życia: 
• zaktywizowano 32 osoby bezrobotne
• zrealizowano następujące działania: pośred-
nictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, 
roboty publiczne 
• okres realizacji: 2016 r. 
• łączna wartość: 438 000 zł
• źródło fi nansowania: rezerwa Funduszu Pracy 

7. W ramach Programu realizacji robót pu-
blicznych w regionach wysokiego bezrobocia:
• zaktywizowano 59 osób bezrobotnych
• zrealizowano następujące działania: pośred-
nictwo pracy, poradnictwo zawodowe, roboty 
publiczne. 
• okres realizacji: 2016 r.  
• łączna wartość: 528 500 zł 
• źródło fi nansowania: rezerwa Funduszu Pracy 

WŁADZE SAMORZĄDU

1. W ramach projektu pn. „Aktywizacja zawo-
dowa osób w wieku 30 lat i powyżej pozostają-
cych bez pracy w powiecie pułtuskim (I)”:
• zaktywizowano: 155 osób bezrobotnych w 
wieku 30 lat i powyżej, dla których ustalono I 
lub II profi l pomocy, w tym długotrwale bezro-
botnych oraz osób powyżej 50 roku życia, osób 
niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifi ka-
cjach, kobiet nie kwalifi kujących się do żadnej z 
ww. grup docelowych 
• zrealizowano następujące działania: pośred-
nictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, 
prace interwencyjne, szkolenia, przyznanie 
jednorazowo środków na podjęcie działalności 
gospodarczej
• okres realizacji: styczeń 2015 r. – grudzień 
2016 r.
• łączna wartość: 1 941 566, 25 zł
• źródło fi nansowania: Europejski Fundusz Spo-
łeczny w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 – 2020  

2. W ramach projektów pn. „Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez pracy w powiecie 
pułtuskim (I)” oraz „Aktywizacja osób mło-
dych pozostających bez pracy w powiecie puł-
tuskim (II)”
• zaktywizowano łącznie 373 osoby w wieku 18-
29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w 
PUP w Pułtusku jako bezrobotne, z ustalonym I 
lub II profi lem pomocy, które nie uczestniczyły 
w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, 
w tym osoby długotrwale bezrobotne, osoby 
niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifi ka-
cjach, osoby nie kwalifi kujące się do żadnej z 
ww. grup docelowych
• zrealizowano następujące działania: pośred-
nictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, 
prace interwencyjne, szkolenia, przyznanie 
jednorazowo środków na podjęcie działalności 
gospodarczej
• okres realizacji: 2015 r. – 2016 r.
• łączna wartość 4 165 409 zł


