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INWESTYCJE
POWIATU PUŁTUSKIEGO
w latach 2014-2018

WARTOŚĆ INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH I PLANOWANYCH
DO WYKONANIA W V KADENCJI SAMORZĄDU POWIATOWEGO
TO PONAD 91.700.000 ZŁ,
W TYM ŚRODKI POZYSKANE TO PONAD 48.000.000 ZŁ
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Szanowni Państwo
Minęły trzy lata V kadencji samorządu powiatowego. Jest to dobry moment, aby przedłożyć
Państwu informację o najważniejszych zadaniach inwestycyjnych powiatu, zarówno tych już
zrealizowanych, jak i planowanych do wykonania
w bieżącym roku i kolejnych latach.
Chcę zapewnić Państwa, że kierunek naszych
działań wyznaczają potrzeby mieszkańców powiatu, a ich realizację często warunkuje możliwość pozyskania zewnętrznego dofinansowania.
Pomimo ograniczonych możliwości finansowych, jesteśmy przekonani, że mieszkańcy każdej
z gmin powiatu pułtuskiego mogą dostrzec pozytywne efekty naszych decyzji. To działania
w prawie wszystkich obszarach działalności powiatu, a przede wszystkim ważne inwestycje
infrastrukturalne w zakresie: przebudowy dróg, poprawy bezpieczeństwa oraz modernizacji budynków i wyposażenia - placówek edukacyjnych, pomocy społecznej, administracji.
Przy realizacji wielu zadań, ze względów ekonomicznych i społecznych, istotnym było zagospodarowanie posiadanych przez powiat nieruchomości. Przykładami mogą być: przebudowa byłego budynku Starostwa przy ul. Białowiejskiej 5 na potrzeby Środowiskowego Domu
Samopomocy oraz adaptacja wolnych powierzchni szpitala przy ul. Kwiatkowskiego 19
(blok „D”) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku.
Za równie istotne uznaliśmy inwestycje w kapitał społeczny – projekty pozwalające nabyć
nowe umiejętności zawodowe, uzyskać specjalistyczne wsparcie doradców, psychologów,
pedagogów, skorzystać z różnych form aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.
Cieszą nas opinie mieszkańców powiatu, którzy dostrzegają pracę samorządu powiatowego - zrealizowanie oczekiwanych inwestycji drogowych, poprawę warunków i jakości obsługi
w placówkach organizacyjnych powiatu.
Przykładem uznania jest również awans z 67 na 13 miejsce w ogólnopolskim rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów per capita 2014-2016 Pisma Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota” (nr 20/2017).
Podsumowując 3 lata pracy, nie sposób nie myśleć o przyszłości. Zapewniam Państwa,
że dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować założenia na 2018 rok i kolejne lata.
W imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku
Starosta Pułtuski
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DROGI
GMINA GZY
Drogi wykonane i planowane do realizacji łącznie:
długość – 11,40 km
koszty – 6.553.935 zł
dofinansowanie Gminy – 780.000 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
Grochy Imbrzyki – Krzemień (2015 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 1800 mb,
• łączne koszty: 315.379 zł

Przebudowana droga na odc. Grochy Imbrzyki
- Krzemień

3. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
Kozłówka-Gzy i odc. w m. Gzy (2016 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 2105 mb,
• łączne koszty: 703.700 zł
• pozyskane dofinansowanie: 385.364 zł

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI
4. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
Szyszki – Żebry Falbogi
• długość przebudowywanego odcinka: 5323 mb
• łączne koszty: 4.320.000,00 zł
• pozyskane dofinansowanie – 400.000zł
5. Przebudowa drogi powiatowej
w miejscowości Gzy
• długość przebudowywanego odcinka: 1700 mb
• łączne koszty: 998.802,72zł
• planowane pozyskanie dofinansowania: 150.000 zł

GMINA OBRYTE
Drogi wykonane łącznie:
długość - 3,70 km
koszty - 1.434.091 zł
dofinansowanie Gminy – 383.231 zł
1. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
Psary-Obryte (2016 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 2095 mb,
• łączne koszty: 796.000 zł
• pozyskane dofinansowanie: 646.998 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
w m. Bartodzieje (2016 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 1340 mb,
• łączne koszty: 336.092 zł
• pozyskane dofinansowanie: 252.069zł
3. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
w m. Obryte (2016 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 265 mb,
• łączne koszty: 301.999 zł
• pozyskane dofinansowanie: 151.000 zł

PLANOWANE ZADANIA

Przebudowana droga na odc. Psary-Obryte

4. Opracowanie dokumentacji projektowej
na przebudowę drogi na odc.
Obryte – Gródek Nowy wraz z chodnikami
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DROGI

1. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
Zalesie Pacuszki – Zalesie Lenki (2015 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 480 mb,
• łączne koszty: 216.054 zł
• pozyskane dofinansowanie: 138.026 zł
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GMINA PUŁTUSK
Drogi wykonane i planowane do realizacji łącznie:
długość - 11,54 km
koszty – 14.910.990 zł
dofinansowanie Gminy – 743.625 zł
1. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
w m. Kacice (2015 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 400 mb,
• łączne koszty: 107.158 zł

DROGI

2. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
Głodowo-Przemiarowo wraz z budową mostu
w m. Głodowo (2016 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 2776 mb,
• łączne koszty: 2.103.874 zł
• pozyskane dofinansowanie: 1.151.936 zł

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI
5. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare
• długość przebudowywanego odcinka: 6850 mb
nawierzchni drogi, 2285 mb ścieżki rowerowej,
5142 mb chodników, 121 miejsc postojowych.
• łączne koszty: 7.000.000,00 zł
• środki pozyskane: 4.629.504,77 zł
• zakończenie i rozliczenie środków pozyskanych –
I połowa 2019r.

Przebudowana droga na odc. Głodowo-Przemiarowo
3. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
Białowieża wraz z rozbudową mostu przez
rzekę Przewodówkę (2017 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 1000 mb;
• łączne koszty: 1.914.500,00 zł
• pozyskane dofinansowanie: 1.107.000 zł

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy
drogi powiatowej na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza Lipniki Stare

PLANOWANE ZADANIA
6. Budowa chodników i ścieżek rowerowych
w zakresie dróg powiatowych położonych
w mieście Pułtusk – dot. ulic: Tysiąclecia,
Jana Pawła II, Bartodziejskiej
• łączne koszty: 3.645.458 zł
• środki pozyskane: 2.441.181 zł
Przebudowana droga w m. Białowieża
4. Budowa chodnika na odc.
Głodowo-Przemiarowo (2017 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 950 mb
• łączne koszty: 140.000 zł
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7. Opracowanie dokumentacji projektowej
na przebudowę drogi powiatowej nr 3441W
ul. Stare Miasto w Pułtusku
• długość przebudowywanego odcinka 511 mb
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GMINA POKRZYWNICA
Drogi wykonane łącznie:
długość - 15,20 km
koszty – 5.204.549,90 zł
dofinansowanie Gminy – 1.227.730 zł
1. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
Trzepowo – Klusek (2015 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 3570 mb,
• łączne koszty: 1.576.186 zł
• pozyskane dofinansowanie: 955.613 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
Pokrzywnica – Piskornia (2015 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 1550 mb,
• łączne koszty: 298.281 zł

Przebudowana droga na odc. Trzepowo-Klusek
2. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
Pobyłkowo Małe – Budy Ciepielińskie (2015 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 3000 mb,
• łączne koszty: 399.590 zł
• pozyskane dofinansowanie: 170.000 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
Łosewo – Błędostowo (2015 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 2900 mb,
• łączne koszty: 441.539 zł
• pozyskane dofinansowanie: 397.486 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
Nowe Niestępowo – Pokrzywnica (2016 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 1515 mb,
• łączne koszty: 670.667 zł
• pozyskane dofinansowanie: 527.462 zł
6. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
Golądkowo – Pokrzywnica (odcinek położony
na terenie Gminy Pokrzywnica) (2016 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 2626 mb,
• łączne koszty: 1.818.286,90 zł
• pozyskane dofinansowanie: 1.290.973,39 zł

PLANOWANE ZADANIA
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na
budowę mostu w m. Nowe Niestępowo i przebudowę drogi na odcinku Kacice – Pokrzywnica

GMINA ŚWIERCZE
Zadanie w trakcie realizacji - przebudowa 4,10 km drogi
łączne koszty - 3.979.394 zł
dofinansowanie Gminy - 400.000 zł
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI
1. Przebudowa drogi powiatowej na odc. Bylice – Klukowo
• długość przebudowywanego odcinka: 4100 mb
• łączne koszty: 3.979.394 zł
• środki pozyskane: 2.389.697 zł
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DROGI

Przebudowana droga na odc. Pokrzywnica
- Piskornia
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GMINA WINNICA
Drogi wykonane i planowane do realizacji łącznie:
długość - 7,10 km
koszty – 3.447.259 zł
dofinansowanie Gminy – 1.076.620 zł
1. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
Tąsewy – Skórznice oraz Bulkowo – granica
gm. Pułtusk (2016 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 1800 mb,
• łączne koszty: 455.923 zł
• pozyskane dofinansowanie: 340.840 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
w m. Winnica – Domosław, gm. Winnica (2017r.)
• długość przebudowanego odcinka: 2010 mb
• łączne koszty: 888.888,88 zł
• pozyskane dofinansowanie: 367.590 zł

DROGI

2. Przebudowa drogi powiatowej na odc. Budy
Zbroszki – Bulkowo Stare (2016 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 1465 mb,
• łączne koszty: 578.891 zł
• pozyskane dofinansowanie: 450.200 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej na odc. Golądkowo – Pokrzywnica (odcinek położony na terenie Gminy Winnica) (2016 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 1 820 mb,
• łączne koszty: 1.263.555,30 zł
• pozyskane dofinansowanie: 1.015.407,61 zł

Przebudowana droga na odc.Winnica - Domosław

PLANOWANE ZADANIA
5. Przebudowa drogi powiatowej na odc.
w m. Skórznice – etap II
• łączne koszty: ok. 260.000 zł

GMINA ZATORY
Drogi wykonane i planowane do realizacji łącznie:
długość – 11,75 km
koszty – 9.664.514 zł
dofinansowanie Gminy – 970.000 zł
1. Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo –
Zatory (2015 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 1100 mb,
• łączne koszty: 1 .080.416 zł
• pozyskane dofinansowanie: 710.207 zł

Przebudowana droga dojazdowa w ciągu drogi
Sokołowo - Obryte - Pniewo - Zatory
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2. Przebudowa drogi powiatowej na odc. Mystkówiec Kalinówka – Mystkówiec Szczucin (2015 r.)
• długość przebudowanego odcinka: 1500 mb,
• łączne koszty: 584.098 zł
• pozyskane dofinansowanie: 357.000 zł
PLANOWANE ZADANIA
3. Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości
Zatory wraz z budową mostu na rzece Prut
• łączne koszty- szacunkowo: 2.800.000 zł
• długość przebudowywanego odcinka: 1200 mb
• planowane pozyskanie dofinansowania:
1.400.000 zł:
4. Rozbudowa drogi powiatowej na odc. droga
wojewódzka nr 618 – Grabówiec oraz rozbudowa drogi powiatowej na odc. Grabówiec – Zatory
• długość przebudowywanego odcinka 7430 mb
• łączne koszty ok. 5.200.000 zł
• planowane pozyskanie dofinansowania:
3.300.000 zł
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POMOC SPOŁECZNA

Siedziba DPS w Pułtusku
Utworzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób
przewlekle psychicznie chorych w Pułtusku
(2016 r.)
Władze samorządu powiatowego szukając możliwości zagospodarowania wolnych powierzchni pułtuskiego szpitalu (będących w stanie surowym zamkniętym) utworzyły Dom Pomocy Społecznej dla
96 osób przewlekle psychicznie chorych w bloku„D”
pułtuskiego szpitala przy ul. T. Kwiatkowskiego 19.
31 października 2016 r. przyjęto pierwszą mieszkankę Domu. Uroczyste otwarcie placówki odbyło
się 12 grudnia 2016 r.
Łączne koszty: 4.859.040,49 zł
Środki pozyskane: 2.742.842,85 zł

Zakup samochodu na potrzeby Domu (2016 r.):

Otwarcie DPS w Pułtusku
Budowa budynku garażowo-gospodarczego
Budynek dwukondygnacyjny, o łącznej powierzchni użytkowej 210 m2, z przeznaczeniem na garaż
dwustanowiskowy oraz pomieszczenia o charakterze magazynowym.
Łączne koszty: 648.633,79 zł
Koszty I etapu inwestycji: 320.000 zł

Łączne koszty: 64.400 zł
Środki pozyskane: 40.310,14 zł

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI
Zakup samochodu 9-miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Szacunkowe łączne koszty: 152.672,30 zł
Złożono wniosek o dofinansowanie
inwestycji w wysokości: 80.000 zł

Projekt budynku garażowo-gospodarczego
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POMOC SPOŁECZNA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU
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POMOC SPOŁECZNA

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Nowa siedziba ŚDS
Rozbudowa i przebudowa budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Białowiejskiej 5 wraz ze zmianą sposobów użytkowania na: Środowiskowy Dom Samopomocy i
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
(2017 r.)
Dzięki pozyskaniu środków finansowych z budżetu państwa na rozbudowę i przebudowę budynku
(800.000 zł) oraz wyposażenie (100.000 zł), możliwym było przeniesienie w grudniu 2017r. Środowiskowego Domu Samopomocy do nowej, większej
siedziby, spełniającej najwyższe standardy.
Dom przyjął 60 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych – dotychczas uczestnikami było 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Nowe warunki lokalowe pozwoliły również na organizację dodatkowych terapii oraz poradnictwo
psychologiczne.
Łączne koszty: 1.559.480,26 zł
Środki pozyskane: 900.000 zł

Otwarcie ŚDS w Pułtusku

Terapia kulturalno - oświatowa

Zakup samochodu osobowego, 9-miejscowego,
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich (2017 r.)
Łączne koszty: 127.100 zł
Środki pozyskane: 72.000 zł
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Samochód ŚDS dofinansowany z PFRON
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Budynek DPS w Obrytem
Remont izolacji (docieplenie) stropodachu
z myciem elewacji frontowej ściany budynku
wielkopowierzchniowego (2016 r.)

Zakup mebli doposażających pokoje mieszkańców (2016 r.)
Łączne koszty: 30.504 zł

Łączne koszty: 124.200 zł
Dostosowanie obiektów Domu do wymogów
przepisów przeciwpożarowych (2015 r.)
Wydzielenie stref pożarowych, wymiana okien
i drzwi wewnętrznych, wykonanie instalacji alarmowej, montaż przeciwpożarowych okien oddymiających,montaż siłowników magnetycznych.

Doposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny
(2016 i 2017 r.)
Łączne koszty: 31.755 zł

Łączne koszty: 725.700 zł

Zakup samochodu osobowego
Samochód 9 - miejscowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób
na wózkach inwalidzkich
Łączne koszty: 152.520 zł
Środki pozyskane: 72.660 zł

Zakup samochodu osobowego (2015 r.)
Samochód 9 - miejscowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób
na wózkach inwalidzkich
Łączne koszty: 118.409 zł
Środki pozyskane 80.000 zł

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI

PLANOWANE ZADANIA
Remont powierzchni podłóg oraz wymiana
dźwigu osobowego
Szacunkowe łączne koszty: 437.800 zł
Złożono wniosek o dofinansowanie
inwestycji w wysokości: 218.900 zł

Samochód DPS dofinansowany z PFRON
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRYTEM
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁDAKACH
Zakup samochodu osobowego (2015 r.)
Samochód 9 - miejscowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób
na wózkach inwalidzkich
Łączne koszty: 128.711,66 zł
Środki pozyskane: 80.000 zł

POMOC SPOŁECZNA

Siedziba DPS w Ołdakach
Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku
Domu (2017 r.)
Łączne koszty: 65.388,60 zł
Środki pozyskane: 60.000 zł
Wymiana sieci i oprogramowania komputerowego (2015 r.)
Łączne koszty: 40.910 zł
Zakup wyposażenia kuchni (2015 r.)
Zakupiono m.in. piec konwekcyjno-parowy, obieraczkę do ziemniaków, kocioł elektryczny
Łączne koszty: 49. 993,35 zł

Samochód DPS dofinansowany ze środków PFRON

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI
Zakup samochodu osobowego
Samochód 9 - miejscowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób
na wózkach inwalidzkich
Łączne koszty: 152.520 zł
Środki pozyskane: 72.660 zł
Modernizacja sieci wodociągowej
Łączne szacunkowe koszty: 150.000 zł

WSPÓLNE PROJEKTY realizowane
w jednostkach pomocy społecznej

Wyposażenie kuchni DPS w Ołdakach
Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania i elementami hydroterapii, wycieczka dydaktyczno-krajoznawcza z elementami hortiterapii, warsztaty
dla diabetyków połączone z konsultacjami dietetyka, warsztaty i zajęcia indywidualne z psychologiem,
biesiada artystyczna.
W ramach projektu realizowanego w 2016r. pn. „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Odnaleźć siebie integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Łączne koszty: 53.876 zł
Środki pozyskane: 42.000 zł
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Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku. Organizacja wycieczek,
pikników integracyjno- sportowych i folklorystycznych oraz zajęć terapeutycznych z
psychologiem dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Pułtusku, Obrytem
i Ołdakach (2017 r.)
Projekt dla zadania publicznego pn. „Bardziej
sprawni, bardziej aktywni” w ramach programu
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi”.
Łączne koszty: 82.578 zł
Środki pozyskane: 65.128 zł

INWESTYCJE POWIATU PUŁTUSKIEGO w latach 2014-2018

EDUKACJA

EDUKACJA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU

Budowana sala gimnastyczna przy LO im. P. Skargi

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI
Budowa sali gimnastycznej przy LO im. Piotra
Skargi w Pułtusku
Jedna z najstarszych szkół w Polsce długo oczekiwała na rozpoczęcie budowy budynku sali gimnastycznej. Dotychczas szkoła dysponowała niewielką
salą gimnastyczną (pow. ok. 94 m2, wys. ok. 4 m)
Nowa sala będzie mieściła się w dwukondygnacyjnym obiekcie o powierzchni użytkowej 1237,41 m2.
Na parterze znajdować się będą m.in. przebieralnie,
natryski, szatnie, pokój nauczycielski, pomieszczenia gospodarcze, łazienki, magazyn sportowy oraz
sala gimnastyczna – wielofunkcyjna
o powierzchni ok. 400 m2. Wzdłuż sali przewidziano
widownię na 112 miejsc. Na piętrze będzie m.in. sala
do ćwiczeń korekcyjnych o pow. 89,03 m2, siłownia – 81,85 m2. Na zewnątrz powstanie boisko wielofunkcyjne, skocznia w dal jak również drogi wewnętrzne i parking. Planowany termin oddania sali
gimnastycznej do użytkowania - październik 2018 r.
Okres realizacji: 2017 r. – 2018 r.

Wnętrze budowanej sali gimnastycznej

Łączne koszty: 5.468.842 zł
Środki pozyskane: 2.614.900 zł
Podpisanie umowy z wykonawcą budowy sali
gimnastycznej
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Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtusku
„Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku”
W ramach projektu: - kompleksowo wyposażano
pracownie: biologiczną, chemiczną oraz informatyczną;
- realizowane są dodatkowe zajęcia z biologii i chemii, zajęcia w ramach kół zainteresowań.
Okres realizacji: wrzesień 2017 r. – czerwiec 2019 r.
Łączne koszty: 300.900 zł
(wkład własny niepieniężny: 53.550 zł)
Środki pozyskane: 247.350 zł

PLANOWANE ZADANIA
„Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku”
Zakres planowanych robót budowlanych to m.in.:
- wymiana pokrycia dachu, remont elewacji zewnętrznej budynku (uzupełnienie ubytków i malowanie), wykonanie drenażu opaskowego wokół
budynku, osuszenie fundamentów budynku metodą nieinwazyjną, remont parkanu betonowego,
wymiana instalacji odgromowej.
Szacunkowe łączne koszty: 1.600.000 zł
W budżecie zabezpieczono środki
w wysokości 34.000 zł na dokumentację
projektową. Powiat pułtuski będzie
występował z wnioskiem
o dofinansowanie inwestycji
Doposażenie pracowni geograficznej i fizycznej
oraz zajęcia laboratoryjne dla uczniów z geografii i fizyki w Liceum Ogólnokształcącym im.
Piotra Skargi w Pułtusku
Łączne koszty: 428.018,75 zł
(wkład własny niepieniężny: 77.250 zł)
Wnioskowane dofinansowanie: 350.768,75 zł

Zajęcia laboratoryjne z chemii
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WSPÓLNE PROJEKTY
REALIZOWANE DLA

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO
I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PRUSA W PUŁTUSKU
Projekt: ,,Zwiększenie potencjału szkół
zawodowych na Mazowszu”
- 2013-2015 r.:
Łączne koszty: 1.913.978,87 zł
(wkład własny niepieniężny:
259.314,44 zł)
Środki pozyskane: 1.654.664,43 zł

W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana
Ruszkowskiego wyposażono 5 pracowni:
elektroniczną, ochrony środowiska, mechaniczną, informatyczną, ekonomiczną.

Pracownia gastronomiczna ZS im. B. Prusa

STAŻE, DODATKOWE ZAJĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, DORADZTWO ZAWODOWE,
DORADZTWO I OPIEKA PEDAGOGICZNO
-PSYCHOLOGICZNA:
- dla 160 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego:

Zajęcia w pracowni informatycznej ZSZ
im. J. Ruszkowskiego
Uczniowie ZSZ im. Jana Ruszkowskiego
odbywający staż zawodowy

- dla 195 uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa:

Zajęcia w pracowni ochrony środowiska ZSZ
im. J. Ruszkowskiego

W Zespole Szkół im. Bolesława Prusa wyposażono 4 pracownie: gastronomiczną,
planowania żywienia, działalności handlowej i organizacji reklamy.

Uczniowie odbywający staż
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WYPOSAŻENIE W NOWOCZESNE POMOCE DYDAKTYCZNE PRACOWNI DYDAKTYCZNO-ZAWODOWYCH:
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Projekt: „Nowe umiejętności zawodowe

szansą na lepszą przyszłość”
–2014- 2015 r.:

Łączne koszty = środki pozyskane:
332.649,39 zł

EDUKACJA

ZAGRANICZNE PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW
Uczestnicy mieli zapewnione: przygotowanie pedagogiczne, kulturowe, językowe,
kompleksową organizację mobilności (zakwaterowanie, wyżywienie, transfer z/na
lotnisko, bilety lotnicze, lokalne przejazdy,
ubezpieczenie, kieszonkowe, opiekę nauczycieli), zwiedzanie kraju goszczącego,
przewodniki, rozmówki. Wsparciem objęto:
- 16 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Jana Ruszkowskiego w zawodach informatyk i ekonomista, którzy uczestniczyli
w 4-tygodniowych praktykach zawodowych
w Austrii;
- 16 uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława
Prusa w zawodzie technik gastronomii, którzy uczestniczyli w 3-tygodniowym stażu we
Włoszech.

- 15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Jana Ruszkowskiego - Technikum nr 1
w zawodach: mechanik, elektronik oraz informatyk, którzy uczestniczyli w 4- tygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii.

Praktyki zawodowe uczniów
ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Hiszpanii

- 10 uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława
Prusa w zawodzie fryzjer oraz organizacja
reklamy, którzy uczestniczyli w 4-tygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii
- 12 uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława
Prusa w zawodzie technik gastronomii, którzy uczestniczyli w 4-tygodniowych praktykach zawodowych we Włoszech

Projekt: „Mobilności zagraniczne
szansą sukcesu zawodowego uczniów
i nauczycieli” – 2015-2016 r.:
Łączne koszty = środki pozyskane:
398.802,29 zł
ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE
DLA UCZNIÓW
Uczestnicy mieli zapewnione: przygotowanie pedagogiczne, kulturowe, językowe,
kompleksową organizację mobilności (zakwaterowanie, wyżywienie, transfer z/na
lotnisko, bilety lotnicze, lokalne przejazdy,
ubezpieczenie, kieszonkowe, opiekę nauczycieli), zwiedzanie kraju goszczącego,
przewodniki, rozmówki. Wsparciem objęto:
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Uczniowie ZS im. B. Prusa odbywający staż we
Włoszech

SZKOLENIE ZAWODOWE WE WŁOSZECH
DLA NAUCZYCIELI
- 4 nauczycieli Zespołu Szkół im. Bolesława
Prusa uczący przedmiotów gastronomicznych uczestniczyło w tygodniowym szkoleniu typu job shadowing we Włoszech.
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Projekt pn.: “Mobilności zagraniczne
w Portugalii kluczem do sukcesu
uczniów i nauczycieli” (2016-2017 r.)
Łączne koszty = środki pozyskane:
512.101 zł
STAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE W PORTUGALII
Uczestnicy mieli zapewnione: przygotowanie pedagogiczne, kulturowe, językowe,
kompleksową organizację mobilności (zakwaterowanie, wyżywienie, transfer z/na
lotnisko, bilety lotnicze, lokalne przejazdy,
ubezpieczenie, kieszonkowe, opiekę nauczycieli), zwiedzanie kraju goszczącego,
przewodniki, rozmówki. Wsparciem objęto:

- 24 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
im. J. Ruszkowskiego - Technikum Nr 1 w
zawodach technik informatyk, technik ekonomista oraz technik elektronik, którzy odbyli
4-tygodniowe praktyki zawodowe

Uczniowie ZSZ im. Jana Ruszkowskiego
odbywający praktyki zawodowe

EDUKACJA

- 16 uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa Technikum Nr 2 w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik
organizacji reklamy, którzy odbyli 2-tygodniowy stażu zawodowy;

Uczniowie ZSZ im. Jana Ruszkowskiego na
praktykach w Portugalii

Uczniowie ZS im. B. Prusa w zawodzie technik
organizacji reklamy odbywający staż zawodowy

TYGODNIOWE SZKOLENIE TYPU JOB SHADOWING W PORTUGALII DLA:
- 8 nauczycieli kształcenia zawodowego
z Zespołu Szkół im. B. Prusa
- 18 nauczycieli kształcenia zawodowego
z Zespołu Szkół Zawodowych
im. J. Ruszkowskiego

PLANOWANE ZADANIA
Praktyki i staże zawodowe w Portugalii i we
Włoszech dla 65 uczniów oraz szkolenia
dla 23 nauczycieli - Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego i Zespołu
Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
Uczniowie ZS im. Prusa na stażu
zawodowym w Portugalii

Łączne koszty = wnioskowane
dofinansowanie: ok. 877.000 zł
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PRUSA
W PUŁTUSKU
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI
Staże, kursy i praktyki zawodowe dla uczniów
W ramach projektu pn.: „Staż i praktyka atutem
przyszłego pracownika”:
• organizowane są staże, praktyki oraz kursy zawodowe (barmański, baristyczny, carvingu, kreowania wizerunku ślubnego, podstaw makijażu,
fotografii reklamowej);
• doposażono pracownię usług fryzjerskich i pracownię projektowania fryzur
Okres realizacji: 2017 r. – 2019 r.

Zajęcia w pracowni usług fryzjerskich

EDUKACJA

Łączne koszty: 1.418.577,48 zł
(wkład własny niepieniężny 142.200 zł)
Środki pozyskane: 1.276.377,48 zł
„TIK w nauczaniu matematyki”
W ramach projektu zostanie zrealizowanych 450
godz. dodatkowych zajęć z matematyki oraz zajęcia mające na celu rozwój uczniów: warsztaty logicznego myślenia, efektywnego uczenia się, rozwoju osobistego dla uczniów.
Okres realizacji: 2017 r. –2019 r.
Łączne koszty: 434.625,07 zł
(wkład własny niepieniężny 50.400 zł)
Środki pozyskane – 384.225,07 zł

Kurs carvingu

PLANOWANE ZADANIA
Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: budowę boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego, rozbudowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym
oraz zagospodarowanie terenu.
Łączne koszty: 4.318.934 zł
Powiat pułtuski będzie występował
z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji
w kwocie 2.159.467zł
Roboty budowlane w budynku wraz z przebudową poddasza
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
remont i przebudowę poddasza użytkowego,
remont dachu, remont pomieszczeń w budynku
szkoły, remont elewacji.

Dodatkowe zajęcia z matematyki
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W budżecie zabezpieczono środki
w wysokości
59.640 zł na dokumentację projektową.
Powiat pułtuski będzie występował
z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU

Termomodernizacja budynku (2017 r.)
Zakres prac:
• modernizacja c.o.,
• ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów,
• wymiana oświetlenia na energooszczędne,

• montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji
fotowoltaicznej.
Łączne koszty: 2.074.532 zł
Środki pozyskane: 1.385.713 zł

KREATOR KARIERY

– rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim
Liderem projektu jest Powiat Pułtuski.
Projekt realizowany w partnerstwie z gminami:
Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory.
W 9 szkołach utworzono Szkolne Punkty Informacji i Kariery i kompleksowo je wyposażono w
meble, laptopy, drukarki, podręczniki oraz programy multimedialne. Skierowano 8 nauczycieli
na studia podyplomowe z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
W programie przewidziano również: targi pracy,
warsztaty, wizyty studyjne dla uczniów.
Szkoły uczestniczące w projekcie to: pułtuskiePG nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana
Pawła II, PG nr 3 im. Księdza Biskupa Andrzeja
Noskowskiego, PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej,
ZS im. Bolesława Prusa, ZSZ im. Jana Ruszkowskiego oraz PG im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Przemiarowie, PG im. Bogdana Jańskiego w
Winnicy, PG im. Jana Pawła II w Świerczach, PSP
w Zatorach.
Okres realizacji: 2017 r. – 2019 r.

Łączne koszty: 613.650 zł (wkład własny
niepieniężny: 78.040 zł)
Środki pozyskane – 535.610 zł

Kreator Kariery - zajęcia z uczniami
w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery
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Budynek ZSZ im. Jana Ruszkowskiego po termomodernizacji
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SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
IM. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU

Budynek SOSW po termomdernizacji
Termomodernizacja budynku (2017 r.)
Zakres prac: modernizacja c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana oświetlenia na
energooszczędne, montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznej.
Łączne koszty: 1.495.201 zł
Środki pozyskane: 1.458.718 zł

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI
Projekt: ,,Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie.
Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku”.

Projektem objętych zostało 87 uczniów i 39 nauczycieli. Uczniowie ośrodka mogą skorzystać z
zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, przyrody, zajęć pozalekcyjnych, warsztatów
gastronomicznych, krawieckich, małych form dekoracyjnych i użytkowych, stylizacji wnętrz, florystycznych, edukacyjno-zawodowych oraz wyjazdów edukacyjnych. Nauczyciele skorzystali z
kursów samodoskonalących w trzech zakresach
tematycznych.
Okres realizacji: 2017 r. –2019 r.
Łączne koszty: 236. 954,44 zł
(wkład własny niepieniężny: 66.237,95 zł)
Środki pozyskane: 170.716,49 zł
Zakup samochodu osobowego
Samochód 9 - miejscowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób
na wózkach inwalidzkich

Zajęcia pozalekcyjne w SOSW
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Łączne koszty: 152.520 zł
Środki pozyskane: 72.660 zł
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WSPARCIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PUŁTUSKI

EDUKACJA

Na podstawie „Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki
w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat” w latach 2015-2017 Starosta Pułtuski przyznał
151 uczniom stypendia za wybitne wyniki w nauce na kwotę 120.800 zł:
- w 2015 roku – 36 uczniom – łącznie 28.800 zł;
- w 2016 roku – 52 uczniom – łącznie 41.600 zł;
- w 2017 roku –63 uczniom – łącznie 50.400 zł.

Stypendyści z ZSZ im. J. Ruszkowskiego (2016 r.)
Na podstawie regulaminu w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Starosta Pułtuski przyznał stypendia 37 uczniom na
kwotę 33.000 zł :
- w 2015 roku – 12 uczniom – łącznie 9.600 zł;
- w 2016 roku – 18 uczniom – łącznie 15.600 zł;
- w 2017 roku –7 uczniom – łącznie 7.800 zł.
Stypendyści sportowi (2017 r.)

Stypendyści z LO im. P. Skargi (2017 r.)
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OCHRONA ZDROWIA

OCHRONA ZDROWIA

Budynek Przychodni po termomodernizacji
Termomodernizacja budynku Przychodni w Pułtusku przy ul. 3 Maja 5
Inwestycja zrealizowana w ramach projektu „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”. Zakres robót obejmował: docieplenie elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę instalacji c.o., wymianę kotłów i zasobników c.w.u., wymianę źródeł światła i opraw oświetleniowych.
Okres realizacji: 2015 r. –2016 r.
Łączne koszty: 904.856 zł
Środki pozyskane: 445.517 zł

Ochrona i wzmocnienie zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży w ramach projektu „Musimy siać…”
Projekt skierowany do mieszkańców powiatu pułtuskiego, a w szczególności dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.
Formy wsparcia:
- kolonie profilaktyczne z programem terapeutycznym w Karpaczu i Solinie dla 673 uczniów;

Kolonie profilaktyczne w Karpaczu
- wyjazdy integracyjne z programem terapeutycznym nad Morze Bałtyckie dla 889 uczniów;
- konkursy plastyczne z nagrodami dla 263
uczestników w wieku przedszkolnym oraz dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych;
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- 2 pikniki rodzinne promujące aktywne spędzanie
czasu wolnego, w których udział wzięło około 3000
osób;
- szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje
dla uczniów, pedagogów, nauczycieli i rodziców na temat profilaktyki zdrowia psychicznego,
rozpoznawania uzależnień oraz sytuacji trudnych
dzieci i młodzieży;
- jednodniowa wycieczka integracyjna do Farmy
Krzyczki dla 219 dzieci w wieku przedszkolnym, 45
rodziców oraz 22 nauczycieli;
- treningi umiejętności społecznych, zajęcia socjoterapeutyczne i warsztaty psychoedukacyjne dla
3345 uczniów oraz dzieci w wieku przedszkolnym;
- indywidualne konsultacje psychologiczne dla 72
uczniów oraz 16 rodziców;
- indywidualne konsultacje lekarza psychiatry dla
21 dzieci i młodzieży.
Okres realizacji – 2015 r. – 2016 r.
Łączne koszty = środki pozyskane:
2.440.934,76 zł
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ADMINISTRACJA

Budynek po termomodernizacji
Termomodernizacja budynku (2016 r.)
Zakres robót obejmował: docieplenie stropodachu, wymianę okien w piwnicy, wymianę drzwi
zewnętrznych, wymianę instalacji c.o., wymianę
źródeł światła na energooszczędne i opraw oświetleniowych.
Łączne koszty - 812.619 zł
Środki pozyskane: 510.531 zł
Modernizacja placu
manewrowo - postojowego (2016r.)
Łączne koszty: 208.700 zł

Plac manewrowo - postojowy

Zmiany lokalowe i modernizacja pomieszczeń
(2017r.)
Przeniesienie trzech wydziałów Starostwa Powiatowego w Pułtusku z budynku dawnej Bursy Szkolnej
do nowej siedziby urzędu, pozwoliło na przeprowadzenie w budynku zmian mających na celu podniesienie standardów obsługi klientów i usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych.
Wprowadzono następujące zmiany:
- Zarząd Dróg Powiatowych został przeniesiony
z I piętra budynku Bursy do jego zewnętrznego
skrzydła - lokalizacja na parterze, z oddzielnym
wejściem od strony parkingu.
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna została przeniesiona z rozproszonych wcześniej po
całym budynku pomieszczeń (usytuowanych na
różnych kondygnacjach) na I piętro.
Poradnia wzbogaciła ofertę zajęć o terapię metodą Biofeedback. Od grudnia 2017 roku pełni też
funkcję ośrodka kordynacyjno-rehabilitacyjno
-opiekuńczego. W ramach realizacji programu „Za
życiem” prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zapewnione są kon-
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Budynek administracyjno – biurowy
przy ul. 3 Maja 20 w zarządzie
PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
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POMOC SPOŁECZNA

ADMINISTRACJA

sultacje lekarzy specjalistów m.in. neurologa i psychiatry dziecięcego.
Łączny koszt przeprowadzonych prac
adaptacyjno- remontowych w Poradni wyniósł
ok. 60.000 zł

Pomieszczenia poradni
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku mieści się na parterze zajmując 5 pomieszczeń (pokój dyrektora, głównej księgowej, sekretariat, biuro projektów dofinansowanych z funduszy
europejskich, dział pomocy osobom niepełnosprawnym), oraz na drugim piętrze: 4 pomieszczenia (pokój przeznaczony na spotkania rodzin biologicznych z dziećmi objętymi pieczą zastępczą,
pokój zespołu pieczy zastępczej, pokój ds. realizacji świadczeń i pomocy instytucjonalnej, archiwum
zakładowe) oraz salę konferencyjną przeznaczoną
do spotkań z pracownikami oraz szkoleń i spotkań
zewnętrznych.
- Istotne zmiany dotyczą Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który jest zlokalizowany na parterze i po wprowadzonych zmianach zajmuje 4 pomieszczenia. Pozyska-

ne nowe powierzchnie pozwoliły na wydzielenie
strefy dla Zespołu Orzekającego i miejsc na archiwizację dokumentów.

Gabinet lekarski Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
- Ponadto, na podstawie podpisanej umowy najmu, część pomieszczeń na I i II piętrze budynku
zajmuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, natomiast na II piętrze - w trzech pomieszczeniach, został zlokalizowany Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Pułtusku.

PLANOWANE ZADANIA

Remont i dostosowanie do potrzeb klientów
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku sali terapeutyczno-rehabilitacyjnej oraz
dwóch łazienek
Szacunkowe łączne koszty: 91.200 zł
Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji
w wysokości: 45.600 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI
Poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne, szkoła dla rodziców, trening kompetencji społecznych, grupy wsparcia, kursy i szkolenia zawodowe, staże, działalność kulturalno – społeczna,
zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków.
Zadanie realizowane w ramach projektu „Już dziś
pracujemy na lepsze jutro” skierowanego do osób
z niepełnosprawnością, osób długotrwale bezrobotnych, rodzin zastępczych oraz usamodzielniających się wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.
Okres realizacji: 2016 r. –2018 r.

Łączne koszty: 490.225,09 zł
Środki pozyskane: 392.180,07 zł
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Zakup i adaptacja budynku
na potrzeby Powiatu Pułtuskiego

Siedziba Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11

Władze samorządowe powiatu mając na
względzie poprawę warunków obsługi interesantów, jak również usprawnianie organizacji
i warunków pracy w Starostwie Powiatowym
w Pułtusku, zakupiły grunt wraz z budynkami
przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 11. Po dostosowaniu budynków na potrzeby urzędu i
zakupie wyposażenia, w czerwcu 2017 roku
nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby
Starostwa. Od tej pory wydziały Starostwa,
które wcześniej były zlokalizowane w budynkach w różnych częściach miasta, mieszczą się
w jednym obiekcie.

Uroczyste otwarcie siedziby Starostwa Powiatowego

Łączna wartośc nakładów
(zakup nieruchomości, dostosowanie
i wyposażenie obiektu): 7.239.374,64 zł
Wymiana infrastruktury informatycznej w
Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Zakup m.in. 30 komputerów typu all in one.
Łączne koszty: 156.187,86 zł

Kancelaria Starostwa Powiatowego
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Rada Powiatu w Pułtusku obradująca w nowej siedzibie

Projekty realizowane
w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Prace dotyczące modernizacji ewidencji
gruntów i budynków 152 obrębów geodezyjnych –położonych na terenie gmin: Gzy,
Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica
i Zatory
Przekształcenie ewidencji gruntów i budynków
do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot.
budynków oraz modernizacja tego rejestru,
przekształcenie mapy zasadniczej do postaci
numerycznej, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB (2 660 686 stron A4).
Prace realizowane w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu” (projekt BW), realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
Okres realizacji: 2009 r. -2015 r.

Wartość prac zrealizowanych na rzecz
powiatu pułtuskiego określa się na
kwotę 2.774.460 zł
przy udziale powiatu 476.581 zł
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ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI
Prace geodezyjne polegające na:
1) utworzeniu zbiorów danych przestrzennych i opisowych- bazy danych obiektów
topograficznych BDOT 500 i obiektów sieci
uzbrojenia terenu GESUT dla obszarów objetych mapą zasadniczą o powierzchni 1000
ha na terenie miasta Pułtuska,
2) modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 39 obrębów powiatu pułtuskiego
o powierzchni około 16.000 ha (19% powierzchni powiatu pułtuskiego),
3) przekształceniu do postaci cyfrowej,
w drodze skanowania dokumentów: Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, dokumentów uzasadniających
wpisy do Ewidencji Gruntów i Budynków.
Powyższe zadania będą realizowane w ramach
projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa
informacyjnego w zakresie e-administracji
i geoinformacji”- (Projekt ASI).
Okres realizacji: 2016 - 2019 r.
Wartość prac zrealizowanych na rzecz
powiatu pułtuskiego określa się na
kwotę 3.114.386 zł
przy udziale powiatu 670.678 zł

PLANOWANE ZADANIA
„Promocja walorów turystycznych, historycznych i kulturalnych
w powiecie pułtuskim”
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
poprzez zorganizowanie w 2018 r.
otwartej imprezy plenerowej ukazującej walory turystyczne, historyczne i kulturalne powiatu pułtuskiego
Łączne koszty: 78.600 zł
Środki pozyskane: 50.013 zł

Widok na staromiejską zabudowę Pułtuska

Wymiana infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Zakup 30 komputerów typu all-in-one oraz 3 laptopów.
Łączne koszty: 156.000 zł

ADMINISTRACJA
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Udzielenie w 2017r.
pomocy finansowej
w wysokości 1.000.000 zł
na zakup gruntu
pod budowę Komendy
Powiatowej Policji
w Pułtusku
W wyniku postępowania przeprowadzonego przez
Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, zakupiono nieruchomość położoną przy ul.
Marii Skłodowskiej - Curie 3 na potrzeby budowy
nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.
Środki finansowe przekazane przez powiat pułtuski pozwoliły na znaczne pokrycie kosztów zakupu
ww. nieruchomości.
Syrena na budynku PSP nr 3 w Pułtusku
„Budowa systemu wczesnego ostrzegania i
alarmowania Powiatu Pułtuskiego”
Na terenie gmin: Pułtusk, Pokrzywnica i Obryte (gminy - partnerzy projektu) zamontowano
system składający się z 21 punktów alarmowych, za pomocą których będą przekazywane
sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń
związanych m.in.: z katastrofami naturalnymi,
technicznymi oraz zjawiskami pogody.
Okres realizacji: 2017 - 2018 r.
Łączne koszty: 514.529,35 zł
Środki pozyskane: 374.444,54 zł

Koszty: 1.000.000 zł

PLANOWANE ZADANIA
Budowa poczekalni autobusowej wraz z zatoczką w mieście Pułtusk
W związku z koniecznością zapewnienia osobom
korzystającym z publicznego transportu drogowego o zasięgu ponadgminnym odpowiedniego
miejsca oczekiwania, zaplanowano budowę poczekalni. Przewidywana lokalizacja inwestycji to
działka stanowiąca własność gminy Pułtusk, położona przy ulicach Daszyńskiego i Nowy Rynek.
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PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU

Europejskie Dni Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku realizował
projekty i programy, które przewidywały następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, staże, prace
interwencyjne, szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie
lub doposażenie stanowiska pracy, roboty
publiczne.
- Projekt ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (I) i (II)’’
(2015 r. i 2017 r.).
Liczba osób zaktywizowanych: 629 osób.
Łączne koszty: 5.991.521,64 zł (sfinansowane
w całości ze środków pozyskanych).

szkolenie pracownik biurowy z certyfikatem
ECDL BASE
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- „ Program na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)” (2015 r. i 2016 r.)
Liczba osób zaktywizowanych: 44 osoby.
Łączne koszty: 655.850 zł (sfinansowane w całości ze środków pozyskanych).
- „Program na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia”
(2015 r.)
Liczba osób zaktywizowanych: 96 osób.
Łączne koszty: 779.119,29 zł (sfinansowane w
całości ze środków pozyskanych).
- „ Program na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat.”
(2015 r.)
Liczba osób zaktywizowanych: 47 osób.
Łączne koszty: 721. 448,81 zł (sfinansowane w
całości ze środków pozyskanych).
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ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI

- Projekt ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)’’ (2017 r. i 2018 r.)
Liczba osób zaktywizowanych w 2017 r.: 170
osób.
- „Program na rzecz promocji zatrudnienia ła- Łączne koszty w 2017 r.: 1.074.921,76 zł (sfigodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji nansowane w całości ze środków pozyskanych).
zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku
życia” (2016 r.)
PLANOWANE ZADANIA
Liczba osób zaktywizowanych: 32 osoby.
Łączne koszty: 263.970 zł (sfinansowane w ca- Projekt ,,Aktywizacja osób młodych pozostająłości ze środków pozyskanych).
cych bez pracy w powiecie pułtuskim (III)’’.
- „Program realizacji robót publicznych w regio- Zaplanowana liczba osób, które zostaną zaktywizowane: 434 osoby.
nach wysokiego bezrobocia” (2016 r.)
Wartość projektu: 4.870.089,08 zł.
Liczba osób zaktywizowanych: 59 osób.
Łączne koszty: 523.110 zł (sfinansowane w ca- Program regionalny ,,MAZOWSZE 2018’’.
łości ze środków pozyskanych).
Zaplanowana liczba osób, które zostaną zaktywizowane: 150 osób
- Program regionalny ,,MAZOWSZE 2017’’
Wnioskowane zapotrzebowanie: 1.657.300 zł.
(2017 r.)
Liczba osób zaktywizowanych: 107 osób.
Łączne koszty: 1.066.404,32 zł (sfinansowane - „Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji
w całości ze środków pozyskanych).
zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących
- „Program na rzecz promocji zatrudnienia, ła- na wsi”.
godzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji Zaplanowana liczba osób, które zostaną zaktyzawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących wizowane: 150 osób.
Wnioskowane zapotrzebowanie: 1.657.300 zł.
na wsi” (2017 r.)
Liczba osób zaktywizowanych: 183 osoby.
Łączne koszty: 1.733.945,60 zł (sfinansowane
w całości ze środków pozyskanych).
Nagroda specjalna MRPiPS dla PUP w Pułtusku
Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku za swoje działania został doceniony przez Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poprzez przyznanie nagrody specjalnej. Spośród
39 urzędów pracy na Mazowszu, tylko 13 urzędów pracy zostało wyróżnionych, w tym
również ,,pułtuski PUP’’.

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
telefony: sekretariat 23 306-71-01
kancelaria 23 306-71-02
fax: 23 306-71-09

e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl
kancelaria@powiatpultuski.pl
www.powiatpultuski.pl
ISBN: 978-83-64273-69-8
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- Projekt ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (I)’’. (2015 r. i 2016 r.)
Liczba osób zaktywizowanych: 179 osób
Łączne koszty: 1.741.750,98 zł (sfinansowane
w całości ze środków pozyskanych).
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WŁADZE SAMORZĄDU POWIATU PUŁTUSKIEGO V KADENCJI

Jan ZALEWSKI
Radny Rady Powiatu
Starosta Pułtuski

Beata JÓŹWIAK
Wicestarosta Pułtuski

Wiesław CIENKOWSKI
Radny Rady Powiatu
Przewodniczący Rady
Powiatu

Czesław CZERSKI
Radny Rady Powiatu
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

Halina Zofia BANACH
Radna Rady Powiatu
Członek Zarządu
Powiatu

Mirosław Jan BARSZCZ
Radny Rady Powiatu
Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa

Małgorzata CHEŁSTOWSKA
Radna Rady Powiatu

Wojciech DĘBSKI
Radny Rady Powiatu

Andrzej DOLECKI
Radny Rady Powiatu
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Krystyna Maria ESTKOWSKA
Radna Rady Powiatu
Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych

Emilia Agata GĄSECKA
Radna Rady Powiatu
Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów

Małgorzata KOZŁOWSKA
Radna Rady Powiatu
Członek Zarządu Powiatu

Tadeusz NALEWAJK
Radny Rady Powiatu

Wiktor Grzegorz NAŁĘCZ
Radny Rady Powiatu

Krzysztof Janusz PIEŃKOS
Radny Rady Powiatu
Członek Zarządu Powiatu

Witold SARACYN
Radny Rady Powiatu
Przewodniczący
Komisji Polityki
Regionalnej i Promocji

Edward Marek WRONIEWSKI
Radny Rady Powiatu
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Krzysztof ŁACHMAŃSKI
Radny Rady Powiatu
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

