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UCHW AŁA Nr m .  M  .2019 

ZARZĄDU POW IATU W  SIERPCU  
z dnia 29 maja 2019 r.

w  sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego Raportu o stanie Powiatu  

Sierpeckiego za rok 2018

N a podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 64 ust. 1 pkt 2 i § 77 ust. 1 Statutu 
Powiatu Sierpeckiego uchwalonego U chwałą Rady Powiatu w  Sierpcu N r 22.IV.2018 
z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z  2019 r. poz. 499) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Sierpeckiego Raport o stanie Powiatu 
Sierpeckiego za rok 2018 w  brzm ieniu załącznika do Uchwały.

§ 2. W ykonanie uchwały pow ierza się Przewodniczącem u Zarządu.

§ 3. U chwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Turalski M ariusz - Przewodniczący

2) Ocicki Jarosław - członek

3) Cześnik Andrzej - członek

4) K rystek Sławomir - członek

5) Różański Kam il - członek



UCHW AŁA Nr . .2 0 1 9
RADY POW IATU W  SIERPCU  

z d n ia ........................2019 roku

w  sprawie rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego i udzieleniu wotum  

zaufania dla Zarządu Powiatu Sierpeckiego

N a podstawie art. 12 pkt 6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym  ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) uchwala się co następuje;

§ 1. Po przeprow adzeniu debaty nad przedstawionym  przez Zarząd Powiatu 

Raportem  o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2018 oraz w  wyniku jego rozpatrzenia 

udziela się dla Zarządu Powiatu Sierpeckiego wotum zaufania z tego tytułu.

§ 2. W ykonanie Uchwały pow ierza się Zarządowi Powiatu w  Sierpcu.

§ 3. U chw ała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do 

Uchwały Nr . .2019
Rady Powiatu w  Sierpcu  

z dnia maja 2019r.

w  sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego Raportu o stanie Powiatu  

Sierpeckiego za rok 2018

Zgodnie z art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym  Zarząd Powiatu co roku 
do 31 m aja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Jest to dokum ent przygotowywany corocznie przez organ wykonawczy -  czyli 

Zarząd Powiatu , zawierający podsum owanie działalności tego organu w  roku 
poprzednim , rozpatrywany przez Radę Powiatu na podstawie art. 12 pkt 6a u.s.p., 
którego skutkiem jest ocena pracy organu wykonawczego w yrażająca się 

w  udzieleniu lub nieudzieleniu wotum zaufania.
Raport je st form ą w ykonywania przez organ stanowiący funkcji kontrolnej oraz 

elem entem  partycypacji społecznej wyrażającej się w  art. 30a ust.6, ust. 7 u.s.p., który 
gwarantuje mieszkańcom  udział w  debacie nad raportem  .Udział m ieszkańca w debacie 
m usi być poprzedzony zgłoszeniem popartym  podpisam i co najmniej 150 mieszkańców, 
dokonanym na piśm ie do Przewodniczącego Rady Powiatu.

U stawodawca w  art. 30 a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym  określił 
obligatoryjną m inim alną treść raportu stanowiąc, że raport obejmuje podsumowanie 
działalności Zarządu Powiatu w  roku poprzednim , w  szczególności realizację polityk, 
program ów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. N a podstawie 
art. 30 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym  Rada Powiatu m oże określić 
w  drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

Raport pow inien dotyczyć wyłącznie spraw zw iązanych z zadaniami Zarządu 
Powiatu jako  organu wykonawczego Rady, natom iast nie powinien zawierać treści 
przewidzianych prawem  dla sprawozdania finansowego.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas Sesji , na której podejm ow ana jest 
uchw ała w  sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest 
rozpatrywany w  pierwszej kolejności . N ad przedstawionym  raportem  o stanie powiatu 
przeprowadza się debatę.

Po zakończeniu debaty nad raportem  o stanie powiatu Rada Powiatu 
przeprowadza głosowanie nad udzieleniem  Zarządowi Powiatu wotum  zaufania. 
Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Rada Powiatu podejm uje bezwzględną 
w iększością głosów ustawowego składu rady. N iepodjęcie uchwały o udzieleniu 
Zarządowi Powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem  uchwały 
o nieudzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
N ieudzielenie z tego tytułu wotum  zaufania jes t równoznaczne ze złożeniem  wniosku 
o odwołanie Zarządowi Powiatu.

W ? ST'
M ariusz T alski
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RAPORT O STANIE POW IATU SIERPECKIEGO W  RO K U 2018.

N a podstawie art. 30 a u st.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu w  Sierpcu 
przedstawia raport o stanie Powiatu Sierpeckiego w  roku 2018.

I. Realizacja polityk, programów i strategii realizowanych przez 
Zarząd Powiatu w roku 2018.

W  Powiecie Sierpeckim w  2018 roku obowiązywały następujące dokumenty  

strategiczne;
1) Strategia Przewidywania i Zarządzania Zm ianą Gospodarczą,
2) Plan Operacyjny Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020,
3) Program  Ochrony Środowiska Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022,
4) Powiatow a Strategia Rozwiązywania Problem ów Społecznych na lata 2013-2023,
5) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020,
6) Powiatowy Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 

2019-2023,
7) Program  Rozwoju Poradnictwa Specjalistycznego,
8) Powiatowy Program  Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie,
9) Program  korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przem ocy w  rodzinie,
10) Program  współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Celem  opracowania w  roku 2013 Strategii Przewidywania i Zarządzania 

Zm ianą Gospodarczą było zaprezentowanie aktualnego stanu społeczno- 
gospodarczego Powiatu, sformułowanie wniosków oraz określenie kierunków 
strategicznych i działań, realizacja których przyczyni się do zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu, jako  całości i poszczególnych gmin.

N a podstawie przeprowadzonych wówczas badań i analiz wyodrębniono 
trzy obszary priorytetowe dla rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego. 
Uwzględniają one najbardziej ważne problemy gospodarczo społeczne Powiatu. 

Należą do nich;
1. Gospodarka: rolnictwo, przem ysł rolno-spożywczy, OZE - czyli Odnawialne 
Źródła Energii,
2. Turystyka,
3. Rozwój społeczno- techniczny.

N a bazie tych obszarów priorytetowych oraz przeprowadzonych badań i analiz 
Rada Powiatu Sierpeckiego w  2014 roku przyjęła Plan Operacyjny Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2014-2020. Jest to dokument strategiczny dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego Powiatu i uszczegóławia zapisy w/w Strategii. Spaja 
wszelkie działania rozwojowe i stanowi podstawę do efektywnego wykorzystania 
instrum entów finansowych w  perspektywie 2014- 2020.
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Według zapisów tego dokumentu działalność Powiatu Sierpeckiego koncentrować się 
powinna na sześciu obszarach;
- edukacja, ekologia, gospodarka, turystyka, infrastruktura i społeczność. 
Odpowiedzialnym za realizację tych zadań jest Zarząd Powiatu w  Sierpcu.

W  2013 roku Rada Powiatu w  Sierpcu przyjęła Powiatową Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2023. Jest to dokument 
programowy, stanowiący fundament realizacji polityki społecznej Powiatu na 
najbliższe lata. M a stanowić podstawę do podejmowania działań mających na celu 
wywołanie pozytywnej zmiany w  społeczności lokalnej. Strategia jes t koncepcją 
systemowego działania, polegającego na formułowaniu długookresowych celów 
w obszarze polityki społecznej, określeniu zasobów i niezbędnych środków do 
realizacji tych celów. M a więc stanowić dokument zapewniający rozwój Powiatu 
w  obszarze społecznym.

II. Finanse powiatu
Budżet powiatu na 2018 rok zakładał:

- dochody (wpływy) w  kwocie 70.489.136,00 zł w  tym; dochody bieżące 
56.162.426,00 zł, dochody majątkowe 14.326.710,00 zł,
- wydatki 70.647.680,00 zł w  tym; wydatki bieżące 51.802.250,00 zł, wydatki 
m ajątkowe 18.845.430,00 zł,
Dochody wykonano w  wysokości 70.387.567,67 zł, co stanowi 99,86% planowanych 
dochodów.
W ydatki wykonano w  wysokości 69.513.327,91 zł co stanowi 98,39 %  planowanych 
wydatków.
Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków stanowi nadwyżkę 
budżetową w  kwocie 874.239,76 zł.
Dochody w  przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły -1 3 4 0  zł zł, natom iast wydatki 
w  przeliczeniu na 1 m ieszkańca wynosiły -1323  zł.

III. Wykaz inwestycji zrealizowanych w Powiecie Sierpeckim w roku 
2018 z udziałem środków zewnętrznych:
1. Zakończono budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w  Sierpcu wraz 
ze zjazdem z ul. Arm ii Krajowej -  realizowana w  okresie od 17.08.2017 r. do 
02.01.2019 r -  ogólna wartość inwestycji 5.618.584,14 zł.
N a realizację obiektu zostały pozyskane środki z M inisterstwa Sportu i Turystyki 
w  wysokości 2.710.800,00 zł, pozostała kw ota 2.907.784,14 zł środki Budżetu 
Powiatu.
W  roku 2018 wartość robót na obiekcie wyniosła 2.933.806,73 zł z czego środki 
Budżetu Powiatu 1.633.806,73 zł, środki Budżetu Państwa 1.300.000 zł. 
Zrealizowany budynek zaprojektowany został na planie prostokąta, zlokalizowany 
jest po stronie południowo-zachodniej od istniejącej szkoły oraz sali gimnastycznej,

3



do której przylega krótszym bokiem. Dojazd do budynku hali zapewnia nowy zjazd 

do ul. Armii Krajowej. Powierzchnia zabudowy hali sportowej - 1617,60 m 2. 
Powierzchnia użytkowa - 1493,60 m 2. Kubatura części wysokiej -  12420 m 3 
Kubatura części niskiej - 1717,90 m3. Łączna kubatura - 14138,80 m3. W  budynku 
hali znajdują się następujące pom ieszczenia (poza korytarzem, łącznikiem, 
przedsionkiem): hala sportowa - 1118,30 m 2, m agazyn podręczny - 51,60 m 2, 
portiernia - 13,00 m 2, pokój nauczycieli -  15,60 m 2, 2 szatnie o powierzchni 
22,80 m 2 każda oraz szatnia o powierzchni 13,20 m 2, pomieszczenie gospodarcze - 
2,9 m2, w  budynku hali znajduje się 7 toalet (w tym  jedna toaleta z prysznicem ) 

i 3 prysznice.

2. Zrealizowano budowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności
0 zagrożeniach na terenie Powiatu Sierpeckiego - inwestycja realizowana 

w  okresie od 26.02.2018 r. - 30.04. 2018 r. - zadanie było współfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ram ach Regionalnego 
Program u Operacyjnego W ojewództwa M azowieckiego 2014 - 2020, Działanie 5.1. 
Dostosowanie do zm ian klim atu - typ projektu - Systemy wczesnego ostrzegania 
przed zjawiskami katastrofalnymi. Wartość zrealizowanego zadania 271.653, 00 zł. 
Źródła finansowania to: 217.322,40 zł to środki unijne - 80 % kosztów  
kwalifikowanych, pozostałe 20% kosztów  kwalifikowanych to kwota, która 
pochodziła z budżetów jednostek samorządowych będących partnerami w  projekcie.

Z  końcem 2018 roku system został wzbogacony o zmodernizowane wirnikowe 
syreny alarmowe na terenie gminy Zawidz oraz Szczutowo w  ilości 5 sztuk. 
Pozyskana też została dotacja z M azowieckiego U rzędu W ojewódzkiego 
w  W arszawie na zakup czujnika skażeń oraz stacji pogody na łączną kwotę 
7995,00 zł. Posiadanie systemu w  czasie pokoju pozw ala na ostrzeganie
1 alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, 
katastrofam i naturalnymi, katastrofami technicznym i i zjawiskami pogodowymi. 
Zadanie swym zakresem obejmuje budowę 9 Punktów Alarm owych PA oraz 
1 Centrali Alarmowej CA wraz z systemem oraz aplikacją. Budowany System musi 
zostać zintegrowany z istniejącymi Systemami Gminnymi oraz Systemem 
Ostrzegania i A larm owania W ojewództwa M azowieckiego.
1.Zamawiający: Powiat Sierpecki z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 2a, 09-200 
Sierpc, NIP 7761676252,
Partnerzy: U rząd Gminy Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo; 

Urząd Gminy M ochowo, ul. Sierpecka 2, 09-214 M ochowo;
Urząd Gminy Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo; 
Urząd Gminy Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc;
Urząd Gminy Szczutowo, ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo;
Urząd Gminy Zawidz, ul. M azowiecka 24, 09-226 Zawidz.
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3. W ykonano m odernizację Sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 
im. Jose de San M artin w  Sierpcu - realizowana w  okresie 27.07.2018 r. - 
24.10.2018 r. - kwota modernizacji to 196.437,69 zł -  na ten cel pozyskano dotacje 
w  wysokości 147.328,27 zł z Urzędu M arszałkowskiego W ojewództwa 
M azowieckiego -  reszta to środki własne budżetu Powiatu - kwota w  wysokości 

49.109,422*.
Prace remontowe polegały min. na rozbiórce parkietu i boazerii drewnianej 

w  sali sportowej wraz z uzupełnieniem tynków i wykonaniu gładzi gipsowej oraz 
pracach malarskich. Zostały zamurowane otwory w  ścianach, zamontowano okna 
rozwiem e i uchy Ino -  rozwiem e jednodzielne z PCV wraz z ich obróbką. 
Wymieniono również drzwi ewakuacyjne z drewnianych na aluminiowe. Wykonano 

konstrukcję pod nawierzchnię sportową, wraz z wymianą nawierzchni sportowej. 
Została przebudowana instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna oraz 
założono instalację nagłośnienia sali. Zakupiona została i zamontowana 6 rzędowa 
składana teleskopowa trybuna dla publiczności.

4. Zakończono m odernizację budynku DPS w Szczutowie i przebudowę 
poddasza w  segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt 
pensjonariuszy oraz modernizację przepompowni ścieków wraz z wymianą  
przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej” - inwestycja realizowana w  okresie od 
sierpnia 2018 r. do października 2018 r. Zadanie to było finansowane z budżetu 
Powiatu Sierpeckiego i dotacji z  M azowieckiego Centrum Polityki Społecznej 
w  Warszawie. Wartość zadania to kwota 222.420,00 zł z czego z budżetu Powiatu 
wydano kwotę 112.420,00 zł zaś pozostała kwota 110.000,00 zł to środki 
z M azowieckiego Centrum Polityki Społecznej w  Warszawie.

W ram ach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na 
przystosowaniu poddasza na pomieszczenia przeznaczone na pobyt pensjonariuszy 
w  specjalności konstrukcyjno -  budowlanej, polegające na postawieniu ścian 
działowych i podwieszeniu sufitów, wstawieniu ościeżnic i drzwi do pomieszczeń, 
wykonaniu podłóg antypoślizgowych, wykonaniu gładzi na ścianach i sufitach, 
położeniu glazury i terakoty itd. oraz wykonaniu instalacji elektrycznej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania.

5. Zakończono projekt E-usługi w  drodze kompleksowej informatyzacji 
Starostwa Powiatowego w  Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych -  projekt ten 
był realizowany w  okresie od 1 września 2015 roku do 31 m arca 2018 roku. 
Całkowita wartość projektu 2.995.050,00 zł, z  czego środki RPO W M  w ram ach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.396.040,00 zł, środki własne 
budżetu Powiatu 599.010,00 zł. W roku 2018 wartość zrealizowanego projektu 
wyniosła 1.018.383,11 zł z czego środki budżetu Powiatu 238.116,62,00 zł, zaś 
środki EFRR 780.266,49 zł.

Aktualnie z uwagi na wniesione zastrzeżenia w  informacji pokontrolnej 
2/RPM A .02.01.01-14-2920/15-00 z dnia 24.09.2018 roku, w  której M azowiecka
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Jednostka W drażania Programów Unijnych stwierdziła nieprawidłowości polegające 
na naruszeniu art. 22 ust. 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych „ poprzez 
postawienie dyskryminacyjnych warunków udziału w  postępowaniu” toczy się 
postępowanie wyjaśniające dotyczące kwoty nieprawidłowości środków 
zE F R R - t.j. 211.476,23 zł wraz z  odsetkami.
Efekty rzeczowe realizacji projektu to ;
1) rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej,
2) zakup sprzętu komputerowego,
3) Rozbudowa systemu EOD EOI,
4) m odernizacja środowiska serwerowego,
5) wdrożenie platformy e-usług,
6) usługi wdrożeniowe i informatyczne.

6. Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych  
dla DPS Szczutowo; koszt zakupu 142.594,50 zł z czego budżet Powiatu 
62.594,50zł, 80 000,00 zł dofinansowanie z  PFRON. Samochód ten wykorzystywany 
jest do bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem Dom u Pomocy Społecznej 
w  tym głównie do transportu pensjonariuszy.

7. W ymieniono instalację elektryczną na obydwu kondygnacjach w  budynku  
Starostwa Powiatowego w  Sierpcu przy ulicy Świętokrzyskiej 2a -  koszt 
realizacji zadania 112.000,00 zł. W ydatek ten w  całości został pokryty ze środków 
finansowych budżetu Starostwa Powiatowego w  Sierpcu. W  wyniku realizacji tego 
zadania w ym ieniona została dotychczasowa instalacja aluminiowa na instalację 
odpowiadającą param etrom technicznym  i aktualnemu obciążeniu urzędu Starostwa 

Powiatowego.

8. Zakupiono samochód pożarniczy dla Kom endy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w  Sierpcu. Koszt zakupu 110.000,00 zł w  całości został 
sfinansowany z funduszu w sparcia Państwowej Straży Pożarnej.

N a potrzeby KP PSP w  Sierpcu zakupiony też został rejestrator rozm ów  na 
stanowisko kierowania. K oszt zakupu 15.473,00 zł w  całości został sfinansowany 
z budżetu Państwa.

9. Zm odernizowano korytarz na parterze internatu budynku Specjalnego  

Ośrodka Szkolno - W ychowawczego w  Sierpcu. Koszt zadania 9.990,85 zł 
w  całości sfinansowano ze środków budżetu Powiatu.

10. Na Krytej Pływalni w  Sierpcu przeprowadzono remont polegający na 
m odernizacji posadzek w  pomieszczeniach szatni męskiej, damskiej i dla osób  
niepełnosprawnych -  koszt zadania 80 850,25 zł w  całości pokryty ze środków 
budżetu Powiatu.
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IV. Jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.
Organem wykonawczym Rady Powiatu w  Sierpcu jest Zarząd Powiatu. 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) wykonuje on zadania Powiatu przy pomocy Starostwa 

Powiatowego w Sierpcu, jednostek organizacyjnych Powiatu w  tym Powiatowego 
U rzędu Pracy oraz przy pomocy jednostek administracji zespolonej.

1. Jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego:
1) Dom Pomocy Społecznej w  Szczutowie,
2) Centrum Kształcenia Praktycznego w  Sierpcu,
3) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w  Sierpcu,
4) Kryta Pływalnia w  Sierpcu,
5) Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w  Sierpcu,
6) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w  Sierpcu,
7) Ognisko Pracy Pozaszkolnej w  Sierpcu,
8) Zespół Szkół N r 1 w  Sierpcu,
9) Zespół Szkół N r 2 w  Sierpcu,
10) Liceum Ogólnokształcące w  Sierpcu,
11) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Sierpcu,
12) Zarząd Dróg Powiatowych w  Sierpcu,
13) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Sierpcu,
14) Powiatowy Urząd Pracy w  Sierpcu,
15) Powiatowy Dom Dzieci w  Szczutowie,
16) Powiatowa Biblioteka Publiczna w  Sierpcu.

2. Jednostki administracji zespolonej:
1) K om enda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w  Sierpcu,
2) K om enda Powiatowa Policji w  Sierpcu,
3) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w  Sierpcu,
4) Powiatowy Inspektorat Sanitarny w  Sierpcu,
5) Powiatowy Inspektor W eterynarii w  Sierpcu.

V. Mieszkańcy Powiatu / wg danych GUS na 31.12.2017 r.
Powiat Sierpecki m a 52 559 mieszkańców, z czego 50,8 %  stanowią kobiety, 

a 49,2 mężczyźni. W  latach 2002-2017 liczba m ieszkańców zm alała o 3,7 % . Średni 
w iek mieszkańców wynosi 40,5 lat i je s t porównywalny do średniego wieku 
mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku 
mieszkańców całej Polski.

Prognozowana liczb mieszkańców Powiatu Sierpeckiego w  2050 roku 
wyniesie 42 466, z czego 21 213 to kobiety, a 21 253 mężczyźni.
Powiat Sierpecki m a ujemny przyrost naturalny wynoszący - 44. Odpowiada to 
przyrostowi naturalnemu -  0,84 na 1000 mieszkańców. W  2017 roku w  Powiecie 
Sierpeckim urodziło się 565 dzieci, w  tym  45,1 dziewczynek i 54,9 chłopców.
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W spółczynnik dzietności ogólnej 1,52 (liczb dzieci, urodzonych na 1 kobietę). 
W spółczynnik dynamiki demograficzne -  0,93 (stosunek liczby urodzeń żywych do 

liczby zgonów).
Zgony w  roku 2017- razem 616 z czego kobiety 293 zgony, mężczyźni 323 zgony.

Grupy wiekowe:
1. Ludność w  wieku 0-14 lat - 15,1 %
a) . Kobiety w  wieku od 0-14 łat - 14,6 %
b) . M ężczyźni w  wieku od 0-14 lat - 15,6 %

2. Ludność w  wieku 15- 64 lata - 69,1 %
a) Kobiety w  wieku 15-64 lata - 66,1 %
b) M ężczyźni w  wieku 15-64 lata - 72,2 %

3. Ludność w  wieku 65 lat i więcej - 15,8 %
a) Kobiety w  wieku 65 lat i więcej - 19,3 %
b) M ężczyźni w  wieku 65 lat i więcej -1 2 ,2  %

M igracje ludności:
1. Zameldowania w  ruchu wewnętrznym - 387
a) Kobiety -1 9 0
b) M ężczyźni - 197

2. Zameldowania z zagranicy - 3

3. W ymeldowania w  ruchu wewnętrznym  - 606
a) Kobiety - 327

b) M ężczyźni - 279

4. Saldo m igracji - 216
a) Kobiety -1 3 7
b) M ężczyźni - 79

VI. Ochrona Zdrowia
Zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców 

Powiatu Sierpeckiego, realizowane są w  oparciu o placówki, dla których organem 
założycielskim jest Powiat Sierpecki oraz przez placówki niepubliczne opieki 
zdrowotnej funkcjonujące na terenie naszego powiatu.

Organem założycielskim  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w  Sierpcu jest Powiat Sierpecki. Szpital je s t wpisany do rejestru 
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę M azowieckiego pod 
numerem księgi rejestrowej nr 14-01548 oraz w  Krajowym Rejestrze Sądowym 
prowadzonym  przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w  Warszawie, XIV W ydział

8



Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000018020. W  strukturze 
SPZZOZ funkcjonuje Szpital i Przychodnia Specjalistyczna oraz Poradnia 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej tzw. POZ, także z pozyskanym kontraktem 
z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zadania te, szpital wraz z przychodnią realizuje 
w  oparciu o kontrakt z NFZ stosowny do poziom u referencyjności. Oprócz działań 
realizowanych przez wyspecjalizowane podmioty powołane do tego celu, należy 
nadmienić, iż Powiat Sierpecki podejmuje również działania w  ram ach konkretnych 
priorytetów zgodne z Narodowym Programem Zdrowia. W  ramach celu i zadania 
5.1.2 z Narodowym Programem Zdrowia - samorząd powiatowy realizował w  2018 
roku zadanie „Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom 
społecznym: działania na rzecz osób starszych i osób niepełnosprawnych. 
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”, które było 
realizowane dla mieszkańców naszego Powiatu w  oparciu o ustawę działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kolejnym programem, tym razem  w ramach celu i zadania 1.1.3.2 
z Narodowym Programem Zdrowia było zadanie „Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do 
dzieci i dorosłych Powiatu Sierpeckiego, prom ocja kultury fizycznej i sportu poprzez 
szkolenie młodzieży, wsparcie uczestnictwa dzieci i m łodzieży w  zawodach, 
upowszechnianie rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu poprzez prowadzenie 
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych”, które również 
było realizowane dla mieszkańców naszego Powiatu w  oparciu o ustawę
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne samorząd powiatowy nadzoruje
1 zapewnia właściwą pracę (dyżury) aptek w  celu zapewnienia dostępności dla 
potrzebujących - leków i środków farmaceutycznych.

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat są wyposażone 
w  gabinety pielęgniarskie, a ich uczniowie i wychowankowie m ają zapewnioną 
stosowną opiekę pielęgniarską.

VII. Pomoc społeczna
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jes t jednostką organizacyjną Powiatu 

powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, która pełni rolę kreatora 
i koordynatora pomocy społecznej na terenie Powiatu.

PCPR na podstawie Zarządzenia Starosty Sierpeckiego pełni również funkcję 
Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu. N a m ocy Zarządzenia 
Starosty Sierpeckiego w  strukturach organizacyjnych jednostki funkcjonuje 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w  Sierpcu.

N a politykę społeczną składa się wiele obszarów. To zarówno pomoc 
społeczna, ale i przeciwdziałanie bezrobociu, edukacja i oświata, ochrona zdrowia, 
rozwój kultury, sportu, zapewnienie bezpiecznych warunków życia mieszkańcom. 
W  ram ach kompetencji ustawowych przypisanych Powiatowemu Centrum Pomocy
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Rodzinie jednostka monitoruje realizowanie program ów społecznych uchwalonych 

przez Radę Powiatu w  Sierpcu.

Ad 1. Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problem ów Społecznych stanowi 

podstawę realizacji polityki społecznej Powiatu w  określonej perspektywie czasowej 
oraz bazę do podejm owania działań w  ram ach program ów szczegółowych, realizację 
których omówiono poniżej. W  Strategii są wyznaczone i realizowane cele, działania 
Powiatu oraz zadania, które były realizowane w roku 2018 t.j.:

1) zintegrowany system wsparcia rodziny poprzez promowanie prawidłowego 
wzorca funkcjonowania rodziny, wsparcie dla rodzin mających trudności 
w  w ypełnianiu swoich funkcji (m.in. zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym 
opieki rodziców, rozwój zastępczej opieki rodzinnej, tworzenie placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci, popraw a funkcjonowania instytucji zajmujących się wsparciem 

rodzin);

2) działania na rzecz poprawy ekonomiczno - bytowej rodziny poprzez działania na 
rzecz poprawy warunków m ieszkaniowych rodzin, pozyskiwanie środków 
finansowych na wsparcie rodzin i wyrównywanie ich szans, pobudzanie aktywności 
zawodowej rodzin i osób znajdujących się w  trudnej sytuacji bytowej;

3) wspieranie działań na rzecz poprawy warunków rozwoju społecznego dla osób 
starszych i rozwój integracji międzypokoleniowej poprzez utworzenie Dziennego 
Dom u „Senior+”, promowanie aktywności, inicjowanie rozwoju usług opiekuńczych, 
podnoszenie standardu opieki w  DPS, rozwój specjalistycznych usług m edycznych 
(lekarze o specjalizacji geriatrii), rozwój poradnictwa dla osób starszych, szczególnie 
samotnych, wolontariat na ich rzecz;

4) ograniczanie skutków bezrobocia poprzez przeciwdziałanie zjawisku 
dziedziczonego bezrobocia w  rodzinach, integrację podm iotów podejm ujących 
działania na rzecz osób bezrobotnych, kompleksowe wsparcie rodzin zagrożonych 
dziedziczeniem bezrobocia, działania aktywizujące ośrodków pomocy społecznej we 
współpracy z PUP, objęcie szczególną pom ocą osób długotrwale bezrobotnych, 
systematyczne podnoszenie jakości obsługi bezrobotnych przez personel PUP, 
tworzenie podm iotów ekonomii społecznej: spółdzielni socjalnych, centrów 
integracji społecznej i klubów integracji społecznej;

5) aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 
wsparcie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze 
i rodziny zastępcze, prowadzenie mieszkań chronionych, udzielanie pomocy 
finansowej;
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6) wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi poprzez wspieranie opieki 
przedszkolnej, szkolnictwa integracyjnego, likwidację barier architektonicznych 
w  szkołach, obejmowanie opieką i wsparciem rodzin z dziećmi w  wieku do 6 roku 
życia, wczesne diagnozowanie stopnia i typu niepełnosprawności, udzielanie 
poradnictwa psychologicznego, pracy socjalnej, dofinansowań ze środków PFRON 
oraz podejmowanie inicjatyw z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki;

7) zapewnienie zwiększonego dostępu osób niepełnosprawnych do opieki medycznej 
i rehabilitacji (zabiegi i turnusy rehabilitacyjne), rozpowszechnianie informacji
0 udzielanych dofinansowaniach, rozwój usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi;

8) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem poprzez systematyczny 
lobbing na rzecz likwidacji barier architektonicznych, promowanie projektowania 
uniwersalnego, dofinansowania ze środków PFRON, rozwijanie form transportu 
właściwych dla osób z niepełnosprawnością, działalność sportowa, kulturalna
1 rekreacyjna;

9) rozwijanie form rehabilitacji zawodowej poprzez udział w  szkoleniach 
i przekwalifikowaniu zawodowym, wspieranie pracodawców w  tworzeniu 
i przystosowaniu stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, współpraca pomiędzy 
pracodawcami, organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym;

10) przeciwdziałanie przem ocy w rodzinie poprzez rozwój poradnictwa 
i upowszechniania informacji o przem ocy domowej i jej skutków, dążenie do zmiany 
mentalności lokalnej społeczności, realizacja program u korekcyjno -  edukacyjnego 
dla sprawców przemocy w  rodzinie, funkcjonowanie grup wsparcia dla ofiar 
przem ocy w  rodzinie;

11) promowanie właściwych postaw społecznych, ważnych dla przeciwdziałania 
zjawisku przestępczości i ograniczenia zachowań ryzykownych wśród dzieci 
i młodzieży;

12) partnerstwo na rzecz aktywności społecznej poprzez aktywną współpracę 

z  organizacjami pozarządowymi, koordynacja i wspieranie wspólnych działań, 
rozwój wolontariatu, organizowanie przez samorządy konsultacji społecznych.

Ad. 2. Realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w  roku 
2018:
1) w  ramach celu I: rozwój rodzinnej pieczy zastępczej:

- pozyskiwanie kandydatów do sprawowania funkcji opiekunów zastępczych,

11



- rozmowy z przedstawicielami lokalnych środowisk zawodowych (policjantów, 

nauczycieli, pielęgniarek), wysyłanie do lokalnych urzędów informacji, współpraca 
z gminami, lobbowanie przez działaczy samorządowych, ogłoszenia, ulotki 
informacyjne nt. pieczy zastępczej, pism a zachęcające do szkół, parafii;
- zapewnianie oferty szkoleń i warsztatów dla opiekunów zastępczych adekwatnie do 

p o trzeb ,
- proponowanie rodzinom udziału w  szkoleniach, wsparcie metodyczne, zaproszenia 

na konferencje, szkolenia organizowane przez organizacje pozarządowe,
- organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka -  przeszkolono 2 osoby -  małżeństwo - 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zapewniano badania 
psychologiczne kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinom 

zastępczym,
- prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą oraz dzieci umieszczonych w  pieczy,
- zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 
w  szczególności w  zakresie prawa rodzinnego -  osoby pełniące funkcję rodziców 

zastępczych,
- zapewniono kontynuację współpracy z Poradnią Pedagogiczno -Psychologiczną 
poprzez zawarcie stosownego porozumienia,
- zapewnienie możliwości organizowania grupy wsparcia,
- wypłata przysługujących rodzinom zastępczym świadczeń pieniężnych - są to 
przewidziane ustaw ą comiesięczne świadczenia w  wysokości 694zł dla rodziny 
spokrewnionej, 1052zł dla rodziny niezawodowej i zawodowej. Oprócz tego ustaw a 
przewiduje świadczenia dofinansowania do wypoczynku dzieci, świadczenia z tytułu 
przyjęcia dziecka (zakupy niezbędnych rzeczy, mebli) oraz świadczenia na pokrycie 
kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających 
wpływ na jakość sprawowanej opieki -  jednorazow o lub okresowo. Ustawa 
przewiduje również wiele innych dofinansowań, np. do utrzym ania mieszkań, 
domów rodzin zastępczych, do przeprowadzenia remontu, możliwość zwiększenia 
minim alnego wynagrodzenia rodzin zawodowych.

N a terenie Powiatu na dzień 31.12.2018r. funkcjonowały 2 rodziny zastępcze 
zawodowe, jednak jedna z rodzin nie pełni tej funkcji od stycznia 2019r. Rodziny 
zawodowe otrzym ują miesięczne wynagrodzenie. Należy podkreślić, że umieszczenie 
w  rodzinie zastępczej to rozwiązanie korzystne przede wszystkim dla dzieci. Zam iast 
przebywać w  placówce, w  dużej grupie, żyją w  środowisku domowym, ze stałymi 
opiekunami. Jest to również korzystne dla Powiatu, gdyż rodzinne formy opieki są 
nieporównywalnie tańsze od kosztów utrzym ania dziecka w  placówce opiekuńczo- 
wychowawczej. W  ciągu roku umieszczono w  pieczy zastępczej 20 dzieci. N a dzień 
31.12.2018 r. na terenie Powiatu Sierpeckiego funkcjonowały 55 rodziny zastępcze, 
w  rodzinach przebywało 77 dzieci.
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2) w  ramach celu II: funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej 
zgodnie z wymogam i prawa i tworzenie warunków sprzyjających  
indywidualizacji pracy z dzieckiem w  roku 2018:

W Powiatowym Domu Dziecka w  Szczutowie na dzień 31.12.2018r. 
przebywało 14 dzieci; w  tym na podstawie porozumień z innych powiatów - 2 dzieci 
i 12 dzieci pochodzących z naszego Powiatu. Powiatowy Dom Dzieci w  Szczutowie 

spełnia wymagania określone ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej: zapewnia pokoje mieszkalne nie większe niż 5-osobowe, wyposażone 
odpowiednio do wieku, łazienki i toalety w  ilości umożliwiającej korzystanie z nich 
w  sposób zapewniający intymność, a także miejsce do nauki i przygotowywania 
posiłków oraz wspólną przestrzeń mieszkalną. W  placówce przebywały dzieci 
w  wieku od 7 do 17 lat, w  tym 1 wychowanek poniżej 10 roku życia, który został 
umieszczony w  placówce wraz ze starszym rodzeństwem, co jest zgodne z art. 95 
ust. 2 ustawy. Placówka zapewnia wychowankom 5 posiłków, w  tym 
3 przygotowywane w  placówce (śniadanie, II śniadanie, ciepłe kolacje) oraz obiady 
i podwieczorki dowożone do placówki w  formie cateringu. Aneks kuchenny 
pozostaje otwarty całą dobę, wychowankowie m ogą przyrządzać sobie posiłki. Dzieci 
m ają zapewnioną podstawową oraz specjalistyczną opiekę zdrowotną. W szyscy 
wychowankowie realizują obowiązek szkolny. Dzieci są objęte pom ocą pedagogiczną 
i psychologiczną na terenie szkoły oraz korzystają z zajęć korekcyjno- 
kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Uczestniczą w  zajęciach 
organizowanych w  placówce przez wychowawców i psychologa. Korzystają 
z wyjazdów i wycieczek, które finansowane są ze środków od sponsorów.
Pracownicy uczestniczą w  szkoleniach i warsztatach. Funkcjonuje Roczny plan 
oddziaływań opiekuńczo -  wychowawczych, prowadzone są zajęcia edukacyjne 
i profilaktyczne dotyczące problem ów uzależnień (nikotynizm, narkomania, 
alkoholizm) oraz rozmowy poświęcone problematyce dojrzewania.

3) w  ramach celu III: wzm ocnienie podstaw organizacyjnych systemu pieczy 
zastępczej zrealizowano w roku 2018 następujące zadania:

-  określono zasady postępowania i załatwiania spraw, m.in. przyznawania 
pomocy finansowej usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej, 
standaryzacja sporządzania diagnozy psychofizycznej dzieci um ieszczanych w  pieczy 
zastępczej, sformalizowano współpracę na rzecz wspierania usamodzielniających się 
wychowanków z urzędem pracy, gminami,

-  zapewniano koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkolenia mające na 
celu podnoszenie ich kwalifikacji (zatrudnieni koordynatorzy brali udział 
w  szkoleniach): Analiza i diagnoza sytuacji rodzinnej; Formy w sparcia osób, które 
doświadczyły kryzysu psychicznego; Przemoc wobec dzieci, Formy rozmowy 
z dzieckiem -  ofiara przemocy, Formy wsparcia rodzica wspierającego; w  spotkaniu 
konsultacyjno -  informacyjnym w  Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym; Interwencja 
relacyjna oparta na zaufaniu; Profilaktyka oraz interwencja przemocy; Agresja 
i autoagresja u  klientów pomocy społecznej,
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-  zapewniono adekwatną do potrzeb liczbę osób zatrudnionych przez organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

i pracowników socjalnych).
-  współpracowano z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, opiekunami 

zastępczymi, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, 
mającymi na celu wzrost integracji całego środowiska pieczy zastępczej 

i doskonalenie jakości współpracy.

Ad. 3. Realizacja Programu rozwoju poradnictwa specjalistycznego w  roku 

2018.
PCPR prowadziło poradnictwo specjalistyczne na rzecz mieszkańców Powiatu 

w formie usług: psychologa dla dzieci i młodzieży, socjoterapeuty dla dzieci 
i młodzieży, psychologa dla dorosłych, psychologa specjalizującego w  pracy 
z osobami doznającymi przem ocy w  rodzinie oraz prawnika. W  roku 2018 psycholog 
prowadził spotkania grupowe w  formie grupy w sparcia dla osób doznających 
przem ocy rodzinie. Była to grupa kobieca. Od tego roku wsparcie dla tych osób jest 
formie spotkań indywidualnych.
W  m inionym  roku ww. specjaliści pracowali z 276 osobami, z czego psycholodzy dla 
dzieci i młodzieży -  80 osób, psycholodzy dla dorosłych -  31 osób, socjoterapeutka -  

33 osoby, prawnik udzielił porad 132 osobom.

Ad. 4 i 5. Realizacja Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie i komplementarnego  
z nim Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób  
stosujących przemoc w rodzinie w  roku 2018:
1) osoby z rodzin dotkniętych przem ocą w  rodzinie korzystały z poradnictwa 
specjalistycznego prowadzonego przez PCPR: prawnik udzielał porad, socjoterapeuta 
i psycholog pracował z dziećmi wychowującymi się w  rodzinach przem ocowych oraz 
z  osobami dorosłymi,
2) PCPR współpracował z W ydziałem Rodzinnym i Karnym  Sądu Rejonowego 
w  Sierpcu, kuratorami, K om endą Powiatowa Policji w  Sierpcu,

3) złożyliśm y zawiadom ienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
wykorzystywania seksualnego małoletniej oraz stosowania przem ocy w  rodzinie.
4) odbywały się spotkania grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy.

-  pracownicy PC PR  udzielali porad w  sprawach indywidualnych, wskazując 
jednostki pom ocowe i m ożliwe sposoby rozwiązania. W iększość spraw podlegała 
kom petencjom  gminnych zespołów  interdyscyplinarnych, m ających największe 
m ożliwości pomocy bezpośredniej i tam te sprawy były najczęściej przekazywane. 
W  sytuacji, gdy szukający pomocy nie chce (z różnych względów) udać się do swojej 
gminy, PCPR podejm ował czynności we współpracy z innymi jednostkam i
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5) przesłano informacje o prowadzonych oddziaływaniach wobec sprawców 
przemocy do: Prezesa Sądu Rejonowego w  Sierpcu, Prokuratora Rejonowego, 
Komendanta Powiatowego Policji oraz Urzędów Gmin,
6) umieszczano informacje na stronie PCPR,

-  proponowano współpracę w  obszarze przeciwdziałania przem ocy w  rodzinie 
specjalistom pracującym w  Dekanacie Sierpeckim Kościoła Rzymsko Katolickiego,

-  odbyły się zajęcia w  ramach kolejnej edycji Programu korekcyjno -  edukacyjnego 
dla osób stosujących przemoc w  rodzinie, realizowane były od 08.09.2018r. do 
24.11.2018r. Odbyło się 13 spotkań grupowych (58 godzin) i 22 godziny spotkań 
indywidualnych. Do programu przystąpiło 10 mężczyzn, natom iast zaświadczenia
0 ukończeniu Programu otrzymało 4. Przy realizacji Programu współpracujemy 
z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji, Zespołem Kuratorskim przy Sądzie 
Rejonowym oraz gminnymi zespołami interdyscyplinarnymi. W spólnie utworzono 
listę kilkudziesięciu uczestników, którzy byli wzywani do udziału w  zajęciach. W śród 
nich były osoby, które Sąd kam y zobowiązał do uczestnictwa w  wyrokach. Pozostali 
byli tylko wytypowani przez kuratorów, dzielnicowych i gminne zespoły 
interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy. Niestety, z roku na rok coraz 
trudniej mobilizować osoby do udziału w  Programie. Jednostki współpracujące jak  
również PCPR nie m a praktycznie możliwości wyciągania żadnych konsekwencji za 
uchylanie się od uczestnictwa w  programie. Dlatego zebranie gmpy uczestników 
takich zajęć nie jest łatwe. Należy pamiętać, że są to osoby od wielu lat 
nadużywające alkoholu, karane, używające przem ocy i nie zawsze chcą podjąć 
współpracę.

Treści realizowane na zajęciach dotyczą mechanizm ów powstrzymywania 
agresji, rozpoznawania symptomów złości, wychowania, godnego traktowania ludzi, 
m etod wychowawczych, zasad postępowania w  rodzinie, relacji z dziećmi. Zajęcia 
w  ramach programu odbywają się w  siedzibie PCPR w  piątki po południu, soboty
1 niedziele, by ułatwić pracującym udział w  zajęciach.

Ad. 6. W  ramach realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób 
z niepełnosprawnością w  roku 2018 zapewniono :
1) udział Powiatu w  projekcie Fundacji SYNAPSIS „M onitoring jednostek 
administracji województwa mazowieckiego pod kątem postanowień Konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych”,
2) funkcjonowanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
3) zbieranie i analizowanie informacji o potrzebach osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności w  ramach komunikacji m iędzy organizacjami, Powiatowym 
Pełnom ocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych i Powiatowej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych,
4) korzystanie przez organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne z dofinansowań 
ze środków Powiatu do działalności,
5) stały kontakt PCPR z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 
powiatu,
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6) broszury informacyjne, ulotki, informacje o usługach dla osób niepełnosprawnych 

i ich rodzin,
7) udzielanie dofmansowań do likwidacji barier w  komunikowaniu się i innych form 
dofmansowań ze środków PFRON, program u „Aktywny samorząd” - obszar B,

8) realizację przez Powiat projektu zapewniającego sprzęt kom puterowy i dostęp do 

intem etu mieszkańcom,
9) propagowanie informacji o ulgach z tytułu niepełnosprawności w  opłatach za 

używanie z intemetu, telefonu -  udzielanie informacji,
10) wyrównywanie szans w  zakresie dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych 
poprzez rozszerzanie oferty placówek specjalistycznych dla poszczególnych 
niepełnosprawności oraz dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w  zakresie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pomocy jego rodzinie np. Zespół 
wczesnego wspomagania, przedszkole specjalne, Ośrodek koordynacyjno- 
rehabilitacyjno-opiekuńczy, zajęcia gm pow e prowadzone M etodą Ruchu 
Rozwijającego Weroniki Sherbome w  ram ach PPP,
11) organizowanie Forum psychologów, pedagogów i logopedów szkolnych,
12) organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, kursów i innych form 

doradztwa i doskonalenia zawodowego w  ram ach systemu oświaty,
13) zapewnienie doradztwa dla rodziców i uczniów niepełnosprawnych w  zakresie 
wyboru typu szkoły dalszego kształcenia, ukierunkowania zawodowego,
14) dostosowywanie wyposażenia i warunków pracy szkoły specjalnej, oddziałów 
integracyjnych dla różnych typów niepełnosprawności, ze szczególnym 
uwzględnieniem  likwidacji barier architektonicznych, pracownie w  SOS W: terapii 
polisensorycznej, terapii sensorycznej, logopedyczną, SOS W  posiada busa, który 

ułatw ia dojazd do szkoły dzieciom,
1$) zapewnienie możliwości korzystania z terapii, zajęć rewalidacyjnych przez 
uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnych uczących się 
w  oddziałach ogólnodostępnych. Specjalny Ośrodek Szkolno - W ychowawczy 
prowadzi: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez nauczycieli 

oligofrenopedagogów, zajęcia terapii logopedycznej, indywidualne zajęcia 
rehabilitacyjne (w domu, w  szkole, na basenie), zajęcia gim nastyki korekcyjno- 
kompensacyjnej, zajęcia rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specyficznymi 
potrzebam i edukacyjnymi, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu głębokim,
16) dostosowywanie oferty szkół kształcących osoby niepełnosprawne do potrzeb 
lynku pracy, w  ram ach Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia dla m łodzieży 
upośledzonej umysłowo w  stopniu lekkim w zawodach: piekarz, kucharz, mechanik, 
pojazdów  samochodowych, stolarz, krawiec, cukiernik,
17) kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebam i edukacyjnymi w  szkołach 
ogólnodostępnych zawodowych,
18) m onitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, wykonywany przez 
Powiatowy Urząd Pracy,
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19) SOS W  zapewnia praktyki w  zawodach: kucharz małej gastronomii, mechanik 
pojazdów samochodowych, krawiec w  pozostałych zawodach szkoła pomaga 
uczniom w  poszukiwaniu odpowiedniego m iejsca do odbywania praktyk, kształcenie 
ogólne odbywa się na terenie szkoły, kształcenie zawodowe w  CKP,
20) rozwijanie i organizowanie oferty kształcenia ustawicznego i uczenia się przez 
całe życie dla osób niepełnosprawnych, publikacja na stronie BIP Powiatu oferty 
instytucji publicznych i niepublicznych w  zakresie kształcenia, działalność CKP,
21) zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,
22) wspieranie oraz zwiększanie zatrudniania osób niepełnosprawnych 
w  administracji samorządowej,
23) stosowanie tzw. klauzul społecznych wprowadzanie wymagań dotyczących 
realizacji zamówienia (zatrudnianie przez wykonawcę osób niepełnosprawnych) 
w  ram ach przetargów na realizację zleceń, usług, zakup towarów, umieszczanie 
w  ogłoszeniach rekrutacyjnych informacji o wskaźniku zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych,

24) prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pośrednictwa 
pracy oraz organizowanie szkoleń dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w  ramach działalności PUP, ze środków PFRON,
25) promowanie Ośrodka W sparcia Ekonomii Społecznej M azowsza Płockiego” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
26) popularyzację usług asystenta osoby niepełnosprawnej, usług wspierających,
27) uaktualnianie na stronie internetowej Powiatu znajduje się wykaz organizacji 
pozarządowych w  powiecie,
28) informacje o wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
29) działania pomocowe w ram ach wolontariatu,
30) promowanie form dziennych ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
31) usługi poradnictwa specjalistycznego w  PCPR,
32) udział reprezentacji osób niepełnosprawnych w  imprezach sportowych 
ogólnopolskich, ozach i koloniach. Placówka współpracowała z licznymi 
fundacjami, stowarzyszeniami, a także prywatnymi osobami.

VIII. Działalność inwestycyjna na drogach w roku 2018
W  roku 2018 zrealizowano na drogach powiatowych położonych na terenie m. Sierpc 
i gmin: Sierpc, M ochowo, Zawidz, Szczutowo, Rościszewo i Gozdowo wchodzących 
w  skład Powiatu Sierpeckiego następujące inwestycje:

1) W ykonanie przebudowy dróg powiatowych zniszczonych w  okresie jesienno- 
zimowym na odcinku 3,735 km -  wartość zadania 998.932,94 zł.
2) N a terenie Gminy M ochowo dokonano przebudowy dróg powiatowych o łącznej 
długości 3,7km, przebudowano parking o pow. 522 m 2 oraz opracowano 
dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę skrzyżowania dróg 
powiatowych. Wartość wykonanych robót wynosi 1.195.744,62 zł. W  kosztach 
realizacji tych inwestycji partycypowała gmina Mochowo.
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3) N a terenie Gminy Gozdowo dokonano przebudowy drogi powiatowej o długości 
3,011 km. Wartość wykonanych robót wynosi 2.878.200,00 zł. W  kosztach realizacji 

tej inwestycji partycypowała Gmina Gozdowo.
4) Na terenie Gminy Szczutowo dokonano przebudowy dróg powiatowych o łącznej 
długości 3.218 km. Wartość wykonanych robót wynosi 1.099.611,14 zł. W  kosztach 

realizacji tych inwestycji partycypowała Gm ina Szczutowo.
5) N a terenie Gminy Rościszewo dokonano przebudowy m ostu w  m. Puszcza wraz 
z przebudową drogi oraz dokonano przebudowy drogi powiatowej. Łączna długość 
przebudowanych dróg 2,5 km. Wartość wykonanych robót 3.388.080,02 zł. 
W  kosztach realizacji tych inwestycji partycypowała Gm ina Rościszewo.
6) N a terenie Gminy Sierpc dokonano przebudowy drogi powiatowej o długości 
1,800 km. Wartość wykonanych robót 642.945,60 zł. W  kosztach przebudowy 

partycypowała Gmina Sierpc.
7) N a terenie Gminy Zawidz dokonano przebudowy drogi powiatowej o długości 
2,278 km. Wartość wykonanych robót wynosi 2.436.259,92 zł. Ponadto opracowano 
dokumentację projektowo kosztorysową na przebudowę m ostu w  m. Kosemin. 
W  realizacji tych zadań partycypowała Gm ina Zawidz.
8) W  mieście Sierpc dokonano przebudowy dróg powiatowych (ulic) na odcinku 
0,800km, wybudowano chodniki o łącznej długości 1,282 km, opracowano 
dokumentację projektowo kosztorysową na na przebudowę ulicy Świętokrzyskiej, 
Staszica oraz Dworcowa, Konstytucji 3 Maja. Łączna wartość wykonanych robót 
wynosi 795.904,92 zł. W  kosztach realizacji tych zadań partycypowało miasto Sierpc. 
9. Zarząd Dróg Powiatowych w  roku 2018 dokonał zakupu ścinarki do poboczy. 

K oszt zakupu 49.200,00 zł.

IX. Transport publiczny
Powiat Sierpecki wykonując ustawowy obowiązek wynikający z Ustawy 

o publicznym  transporcie zbiorowym, posiada uchwalony Plan zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Zakres zagadnień, do których 
szczegółowo odnosi się plan wynikał z przepisów tej ustawy.

Należy podkreślić, że w  lutym minionego roku zakończyły się ostateczne 
konsultacje nad projektem  ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Aktualnie 
na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt tej ustawy. 
Ze względu na to, że propozycje zmian - w  każdym przypadku dotyczą zawartości 
szczegółowego zakresu planu, nie należy wykluczyć konieczności wprowadzenia 
zm ian w  Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
Powiatu Sierpeckiego, po wejściu w  życie nowych przepisów.

Celem jego opracowania było zaplanowanie oferty publicznego transportu 
zbiorowego tak, aby spełniała ona oczekiwania m ieszkańców Powiatu Sierpeckiego 
przy zachowaniu odpowiedniego standardu jakości oraz wydajności systemu 
transportowego. Jednym z podstawowych zadań komunikacji zbiorowej jest 
zapewnienie mobilności mieszkańcom Powiatu i osobom niepełnosprawnym 
o ograniczonej sprawności ruchowej a w ięc tym, którzy nie mają możliwości
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samodzielnego przem ieszczania się środkami transportu indywidualnego. Podstawą 
do zdefiniowania potrzeb przewozowych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego jest 
lokalizacja najważniejszych obiektów użyteczności publicznej w  powiecie wraz 
z określeniem zapotrzebowania na dostęp do tych obiektów osobom 
niepełnosprawnym, analiza kierunków przem ieszczania się mieszkańców Powiatu 
oraz zm ian w  zapotrzebowaniu na przewozy pasażerskie w  zależności od dnia, 
tygodnia czy pory dnia. W iększość obiektów użyteczności publicznej istotnych 
z punktu widzenia zapewnienia dostępności w  ram ach przewozów powiatowych jest 
zlokalizowanych w  Sierpcu, pozostałe znajdują się w  siedzibach gmin. Istotne jest 
zapewnienie wygodnego dostępu do obiektów użyteczności publicznej, 
w  szczególności do placówek służby zdrowia oraz instytucji publicznych. 
Największe przepływy pasażerskie w  powiecie odnotowuje się w  dni robocze 
w  godzinach szczytu porannego i popołudniowego na głównych trasach łączących 
Sierpc z siedzibami gmin. Obecnie do roku 2020 prognozuje się utrzymanie popytu 
na usługi transportowe na zbliżonym poziomie do obecnego i utrzymanie przez 
przewoźników zasadniczej sieci komunikacyjnej powiatu.

W  roku 2018 usługi publicznego transportu zbiorowego były realizowane przez 
przedsiębiorców prywatnych, działających na zasadach komercyjnych, 
uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w  zakresie przewozu osób 
na podstawie stosownych zezwoleń. Refundacja biletów ulgowych sprzedawanych 
przez tych przewoźników odbywa się ze środków M arszałka Województwa 
Mazowieckiego.

Źródłem finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej m ogą 
być w  szczególności:
1/ środki własne Powiatu Sierpeckiego,
2/ środki z budżetu państwa.
Zestawienie dotyczące liczby i zakresu wydanych uprawnień w  krajowych  
przewozach drogowych ważnych na dzień 31.12.2018 r.
1. Zezwolenia na wykonywanie zawodowego przewozu drogowego osób - 8 szt. 

(licencje wydane do 14.08.2013 r.),
2. Zezwolenia na przewozy regularne osób - 19 szt.
3. Zezwolenia na wykonywanie zawodowego przewozu drogowego - 77 szt.
4. Licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy - 6 szt.

(licencje wydane do 14.08.2013 r.)

X. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu 
Sierpeckiego w roku 2018

Poczucie bezpieczeństwa - lub jego brak - przesądza o jakości życia i rozwoju 
społeczeństwa. Dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należą do 
zasadniczych zadań państwa. Chcąc ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które 
budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia, Rada M inistrów przyjęła do 
realizacji „Program Ograniczania Przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 
bezpieczniej im. W ładysława Stasiaka na lata 2016-2020” . Głównym koordynatorem
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działań realizowanych w  ram ach programu jest M inister Spraw W ewnętrznych przy 
wsparciu Komendanta Głównego Policji. N a poziomie województwa zadania 
wynikające z program u koordynuje W ojewoda M azowiecki przy pomocy zespołu, 
w  skład którego wchodzili Komendant W ojewódzki Policji z /s w  Radom iu oraz 
przedstawiciele przede wszystkim administracji samorządowej.

W  Powiecie Sierpeckim wiodącą rolę w  realizacji program u sprawuje Starosta 
Sierpecki jako Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 
Komisja, w  skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej i Prokuratury w spiera Starostę przy realizacji programu.

W  m ieście Sierpcu zadania „Razem bezpieczniej” realizuje Burmistrz, 
a w  gminach Powiatu Sierpeckiego W ójtowie. W ymienionych wspierają komisje 
bezpieczeństwa i rady gmin oraz osoby i instytucje działające na rzecz 
bezpieczeństwa. Celem realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w  Sierpcu 
w  ram ach program u „Razem Bezpieczniej” działań w 2018 roku był wzrost realnego 
bezpieczeństwa na terenie naszego Powiatu, wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród 
m ieszkańców oraz zapobieganie przestępczości i aspołecznych zachowań. Uzyskane 
w  ram ach prowadzonych przez cały 2018 rok działań efekty przedstawiają się 

następująco:
N a terenie Powiatu Sierpeckiego w  roku 2018 stwierdzono popełnienie 1197 

przestępstw. Wykryto natom iast 1109 (liczba ta  zawiera również przestępstwa 
stwierdzone w  latach poprzednich i po ich wykryciu w roku 2018 podjęte do 
dalszego prowadzenia). Uzyskana wykrywalność przestępstw  stwierdzonych ogółem 
w  2018 roku wyniosła 92,4%.

W  roku 2017 stwierdzono popełnienie 1121 przestępstw  z czego wykryto 1008 
uzyskując wykrywalność na poziomie 89,9%. Dane dotyczące wykrywalności 
ogólnej wskazują, że jes t ona praktycznie od kilku lat na bardzo wysokim poziomie 
i w  roku 2018 uległa wzrostowi - o 2,5 %  (najwyższa w  garnizonie mazowieckim). 
Powyższe dane wskazują, że w roku 2018 w  porównaniu do 2017 roku nastąpił 
wzrost przestępstw  stwierdzonych, co m a odzwierciedlenie we wskaźniku dynamiki 
wynoszącym  106,8%. N a powyższy wskaźnik głównie wpłynął wzrost ilościowy 
przestępstw  stwierdzonych dot. niealim entacji z 83 do 273, co dało dynamikę na 
poziom ie 328,9%. Nadm ienić należy, iż ilość spraw dotyczących niealimentacji 

z roku na rok drastycznie wzrosła, czego powodem  była zm iana przepisów karnych. 
W  2016 roku wszczęto 17 spraw, w  2017 roku było ju ż  155, natom iast w  2018 roku 
wszczęto i przeprowadzono 370 postępowań. W ymaga to bardzo dużego nakładu 
pracy policjantów  dochodzeniowo - śledczych. Stan bezpieczeństwa odzwierciedla 
również dynam ika przestępstw  wszczętych przez policjantów  KPP w  Sierpcu, która 
poza przestępstwami niealimentacji, wyniosła 85,3% i była najniższa w  garnizonie 
mazowieckim. Oznacza to, że na terenie podległym  nastąpił najwyższy spadek 
przestępstw  wszczętych, który wyniósł 568 postępowań, (w 2017 - 666 postępowań, 
w  2016 - 756 postępowań)
Mniej stwierdzono przestępstw  takich jak: kradzieże cudzej rzeczy, kradzież 
z w łam aniem, uszkodzenia mienia, posiadanie środków odurzających w  tym
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dealerka. W  podstawowych 7 kategoriach przestępstw kryminalnych nastąpił spadek 
z 171 do 117 przestępstw co dało dynamikę na poziomie 68,4%. Ilość przestępstw 
w  wybranych kategoriach w 2018r. kształtowała się następująco:
- uszkodzenia rzeczy -25 ,
- rozboje i wym uszenia - 7,
- kradzież z w łamaniem - 25,
- posiadanie środków odurzających - 26 ,
- przestępstw  gospodarczych - 406,
- przestępstw drogowych -150,
- prowadzenie pojazdu w  stanie nietrzeźwości - 129,
- uszczerbek na zdrowiu -10 ,
- kradzieży cudzej rzeczy - 46
- kradzież samochodu - 1,
- bójki i pobicia - 4,
- zgwałcenia - 0,
- narkotyki (dealerka) - 2.

Dążąc do ilościowego ograniczenia przestępczości ogólnej, a w  szczególności tej
0 charakterze kryminalnym, podejmowano działania zmierzające bezpośrednio do 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego Powiatu oraz spokoju i porządku 
publicznego w  zakresie szeroko rozumianej prewencji, a więc zapobiegania 
przestępczości i aspołecznych zachowań głównie takie jak:

- stałe analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku na podległym terenie dla 
potrzeb dyslokacji służb,
- kierowanie do służby zewnętrznej jak  największej ilości policjantów,
- efektywne planowanie tych służb i dyslokowanie policjantów w  miejsca najbardziej 
zagrożone,
- dostosowywanie taktyki pełnienia służby do występujących zagrożeń,

- precyzyjne określanie sposobu wykonywania konkretnych zadań przez policjantów
1 bieżące rozliczanie z ich wykonania,
- prowadzenie działań profilaktycznych, takich jak  apele o właściwe zabezpieczanie 
posiadanego mienia, montowanie monitoringów wizyjnych itd.

Najczęściej notowanymi przestępstwami kryminalnymi (poza niealimentacją) 
były kradzieże i kradzież z włamaniem, których odnotowano w  2018r. - 72 natomiast 
w  2017r. - 120.
Najczęstszym i obiektami działania sprawców, z których dokonywano kradzieży były 
zaparkowane pojazdy oraz pom ieszczenia gospodarcze położone na terenach 
wiejskich. Sprawcy kradnąc elektronarzędzia, paliwo i inne przedmioty 
pozostawione bez właściwego zabezpieczenia działali głównie nocą.
Nastąpił znaczący wzrost w  ujawnionych i stwierdzonych przestępstwach 
korupcyjnych z 10 w  roku 2017 na 47 w  roku 2018r., co dało dynamikę na poziomie 
470%. W  analizowanym okresie czasu, policjanci Komendy Powiatowej Policji 
w  Sierpcu w  wyniku realizowanych czynności ustalili ogółem 647 sprawców 
przestępstw, w  tym 71 sprawców przestępstw w  7 podstawowych kategoriach.
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Dodatkowym czynnikiem wpływającym na poczucie bezpieczeństwa m ieszkańców 
Sierpca i całego powiatu sierpeckiego jest ilość zaistniałych wykroczeń, 
skutkujących skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu lub nałożeniem m andatów 
karnych. W  okresie 2018 roku policjanci KPP Sierpcu ujawnili łącznie 10 036 
(o 385 mniej niż w  2017 roku) wykroczeń nakładając 4564 mandatów karnych 
(o 3595 m andatów karnych mniej niż w  2017 roku). Skierowaliśmy również 862 
wnioski o ukaranie do Sądu w trybie zwyczajnym i przyspieszonym (o 285 więcej 
niż w  2017 roku). Policjanci zastosowali 4370 pouczeń. Swój udział i to znaczący 
w  przestępczości m ają przestępstwa drogowe, w  tym: kierowanie w  stanie 

nietrzeźwości, gdzie zatrzymano 129 nietrzeźwych kierujących oraz niestosujących 
się do zakazu sądu - 33 kierujących. N a terenie całego powiatu w  2017 roku 
odnotowano 445 zdarzeń drogowych, w  tym 78 wypadków i 367 kolizji. 
W  7 śmiertelnych wypadkach drogowych zginęło łącznie 7 osób. Rannych zostało 
99 osób. W  analizowanym 2018 roku na terenie całego powiatu odnotowano łącznie 
474 zdarzenia drogowe, z czego 403 to kolizje, a 71 to wypadki drogowe, w  których 
śmierć poniosło 9 osób, a rannych zostało 77 osób. Jak w skazują powyższe dane 
ilość zdarzeń drogowych w  porównaniu do 2017r. zwiększyła się o 29 zdarzeń 
drogowych przy czym nastąpił spadek ilości wypadków drogowych o 7, w  których 

zginęło 9 osób tj. o 2 osoby więcej niż w  roku 2017.
Najczęściej sprawcami wypadków drogowych byli:
- kierujący samochodami osobowymi - 55 ,
- kieruj ący poj azdami j ednośladowymi - 5,
- kierujący samochodami ciężarowymi - 8,

- osoby piesze - 3,
- zw ierzęta - 0

W  dalszym ciągu tak jak  w latach ubiegłych głównymi przyczynami zaistniałych 

zdarzeń były:
- nadm ierna prędkość jazdy i niedostosowanie jej do panujących warunków ruchu

-24 zdarzenia,
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 18 zdarzeń,
- nieprawidłowe wyprzedzanie, wymijanie -1 4  zdarzeń,
- inne - 12 zdarzeń,

- piesi - 3 zdarzenia.

W  rozbiciu na poszczególne gminy powyższa sytuacja przedstawia się następująco:rozoiciu na poszczegom e gminy powyi 
niasto Sierpc - 16 wypadków (wzrost o 7 ), 
gmina Sierpc 
gmina Szczutowo 
gmina Rościszewo 
ąnina Zawidz 
gmina Gozdowo 
;mina M ochowo

- 15 wypadków (spadek o 9),
- 3 wypadki (spadek o 6 ) ,
- 3 wypadki (spadek o 5) ,
- 17 wypadków (wzrost o 7),
- 6 wypadków (0),
- 11 wypadki (spadek o 1)
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Jak wynika z powyższego zestawienia największy wzrost wypadków drogowych 

wystąpił na terenie gminy Zawidz oraz M iasta Sierpc.
W  rozbiciu na poszczególne drogi powyższa sytuacja przedstawia się następująco:

- droga krajowa nr 10, - 18 wypadków
- droga nr W  560 - 9 wypadków
- droga nr W  561 - 5 wypadków
- droga nr W  541 - 11 wypadków
- droga nr W  539 - 0 wypadków
- pozostałe (drogi powiatowe i gminne) - 28 wypadków.

Powyższe zestawienie wskazuje, iż najbardziej zagrożonymi są drogi krajowa nr 10 
i wojewódzka nr 560 oraz drogi powiatowe i gminne. Głównym czynnikiem 
mającym wpływ na ilość wypadków na tych drogach jest wzmożony ruch oraz brak 
przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez uczestników.

Niebezpieczeństwo w  ruchu drogowym stwarzają również nietrzeźwi piesi, którzy 
w nieoświetlonych i niedozwolonych m iejscach przechodzą przez jezdnię lub 
poruszają się niezgodnie z przepisami. Rejony te i m iejsca obejmujemy szczególnym 
nadzorem prowadząc działania prewencyjne, a w  uzasadnionych przypadkach 
stosujemy przewidziane prawem sankcje karne. W  monitorowaniu najbardziej 
zagrożonych miejsc na terenie miasta Sierpca pom aga nam  monitoring miejski, 
w  tym głównie kam era zamontowana w  rejonie tzw. „Złotego Rogu” . Jakość obrazu 
uzyskiwanego z zainstalowanych kam er po ich wymianie uległa znacznej poprawie. 
Problem spożywania alkoholu nie ogranicza się tylko do kierujących pojazdami, 
pieszych, lecz również osób w  parkach, skwerach i przy wiejskich sklepach. Alkohol 
spożywany jest również w  klatkach schodowych budynków mieszkalnych, które to 
m iejsca nie są objęte ustawowym zakazem. Alkohol spożywany w  nadmiernych 
ilościach jest również przyczyną wielu konfliktów rodzinnych czy sąsiedzkich. Stąd 
właśnie rodzą się nieporozumienia, kłótnie i przem oc domowa, która w  wielu 
przypadkach kończy się interwencją Policji. W  wielu przypadkach zmuszeni 
jesteśm y izolować sprawców przem ocy w  Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych 
KPP w  Sierpcu. Po stwierdzeniu przem ocy w  rodzinie sporządzana jest N iebieska 
Karta i przesyłana do Zespołów Interdyscyplinarnych, które pom agają ofiarom tej 
przemocy. Pomagając ofiarom przem ocy współpracujem y z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej.
W  2018 roku policjanci na terenie całego Powiatu Sierpeckiego przeprowadzili 
łącznie 4281 interwencji, w  tym 1360 interwencji domowych. W  trakcie interwencji 
domowych w  88 przypadkach stwierdzono przem oc w  rodzinie wdrażając procedurę 
Niebieskiej Karty. Każdą Niebieską Kartę przekazano do Zespołów 
Interdyscyplinarnych powołanych w  mieście Sierpcu oraz w  każdej gminie. 
Koordynator procedury Niebieskiej Karty KPP Sierpc, Kierownicy Posterunków 
Policji oraz dzielnicowi uczestniczą na bieżąco w  posiedzeniach tych Zespołów.
W  przestępczości ogólnej swój udział m ają również nieletni sprawcy czynów 
karalnych. W  2018r. ujawniono łącznie 17 nieletnich, którzy popełnili czyny karalne. 
Były to przestępstwa takie jak: w ypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym,
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kierowanie pojazdem mechanicznym w  stanie nietrzeźwości, posiadanie narkotyków, 
kradzież z włamaniem, groźby karalne, rozpowszechnianie bez zgody w izerunku 
nagiej osoby. Ponadto w 2018r. ujawniono 19 nieletnich, którzy popełnili łącznie 
21 wykroczeń tj. czynów świadczących o demoralizacji nieletniego. Sprawcami 
ujawnionych na terenie działania KPP w  Sierpcu czynów karalnych byli przede 
wszystkim chłopcy w  w ieku od 13 do 17 lat. W śród tych sprawców odnotowano 
osoby nieletnie, które wcześniej nie wchodziły w  konflikt z prawem. Nadal 
większość nieletnich to ci, wobec których Sąd Rodzinny podejmował ju ż  wcześniej 
środki wychowawcze i poprawcze. W  ram ach zapobiegania przestępczości 
i demoralizacji nieletnich na terenie szkół na bieżąco organizowano spotkania 
z uczniami, w  trakcie których omawiane były metody i formy postępowania ze 
sprawcami czynów karalnych. Uczniowie byli informowani o czekających ich 
konsekwencjach prawnych za popełnienie różnych czynów karalnych lub 

dopuszczenia się demoralizacji.
Jak w skazują powyższe dane problem przestępczości nieletnich, niedostosowanej 

społecznie młodzieży, nieletnich grup chuligańsko - przestępczych występuje 
również w  naszym Powiecie. Aby tem u przeciwdziałać, a przede wszystkim 
zapobiegać demoralizacji i przestępczości nieletnich w  bieżącym roku wspólnie ze 
Strażą M iejską w  Sierpcu był realizowany program prewencyjny pod nazwą „Patrol 
szkolny”, w  trakcie którego kontrolowano głównie rejony przyszkolne i dworzec 
PKS w  Sierpcu. Działania w  powyższym zakresie realizowaliśm y również w  ram ach 
akcji „Bezpieczne W akacje” i „Bezpieczne Ferie”, gdzie dzielnicowi przeprowadzili 
spotkania w  placówkach organizujących letni i zimowy wypoczynek oraz 
kontrolowali miejsca wypoczynku. O efektach powyższych działań na bieżąco 
inform owany jest Sąd Rodzinny i Nieletnich, gdzie skierowano 37 informacji, szkoła 
do której uczęszcza nieletni - 14 informacji. Intensywne działania Policji 
spowodowały, że można już  zauważyć coraz mniejszą liczbę dzieci i młodzieży 
szkolnej przebywającej na dworcach czy w  innych dostępnych publicznie rejonach 
m iasta w  czasie, kiedy powinni uczestniczyć w  zajęciach szkolnych. Zdarzają się 
nadal przypadki, że dochodzi do spożywania alkoholu przez osoby nieletnie. 
W  2018 roku ujawniliśm y 5 nieletnich będących pod wpływem alkoholu, natom iast 
nie ujawniono nieletnich będących pod działaniem środków odurzających.

Profilaktyka wśród dzieci i m łodzieży
W  celu eliminacji niedostosowania społecznego i promowania bezpiecznych 

zachowań wśród dzieci i młodzieży policjanci Komendy Powiatowej Policji 
w  Sierpcu uczestniczyli w  spotkaniach z dziećmi i m łodzieżą szkolną ze szkół 

w szystkich szczebli. N a spotkaniach w  szkołach uświadamialiśmy zebraną m łodzież 
o szkodliwości używania alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy, społecznych 
skutkach wypadków' drogowych. Zapoznawaliśmy również z przepisam i Ustawy 
o postępowaniu w  sprawach nieletnich i zadaniami Policji w  zakresie zapobiegania 
dem oralizacji i przestępczości w śród nieletnich. Do działań wykorzystywaliśmy 
dostępne prezentacje m ultim edialne o treściach profilaktycznych. Podczas
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prowadzonych prelekcji przywiązywaliśmy też dużą uwagę na Cyberzagrożenia 
i zasady bezpiecznego korzystania z intemetu. Podczas prowadzonych warsztatów 
edukacyjnych policjanci Komendy Powiatowej Policji w  Sierpcu omawiali nie tylko 
pozytywne wartości związane z korzystaniem z intemetu, ale również na podstawie 
obowiązujących przepisów wskazywali niewłaściwe zachowania osób 
korzystających z intemetu, z portali społecznościowych, a nawet z telefonów, które 
mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej również osoby 
nieletnie.

W ybrane działania Profilaktyczne
Zapobiegając przestępczości na podległym terenie Kom enda Powiatowa Policji 

uczestniczyła w  ogólnopolskich programach profilaktycznych oraz tworzyła 
i realizowała niżej wymienione własne programy i działania profilaktyczne. 
„Bezpieczna droga do szkoły 2018" wzorem ubiegłych lat, w  związku z nasileniem 
się m chu pojazdów i pieszych w  obrębie szkół wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 
sierpeccy policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi prowadzili działania pod 
hasłem „Bezpieczna droga do szkoły 2018”, które były realizowane na terenie całego 
powiatu sierpeckiego, w  ram ach ogólnopolskiej kam panii pod tym  samym hasłem. 
Prowadzone działania miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w  rejonie 
szkół oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze do szkoły i podczas 
powrotu ze szkoły do domu, a tym samym ograniczenie liczby zdarzeń drogowych 
z udziałem najmłodszych uczniów.

Równolegle z działaniami „Bezpieczna droga do szkoły” prowadzona była 
w  pierwszych dniach roku szkolnego akcja „Kierowco! Nie polujemy na zebrach” 
ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w  rejonach przejść 
dla pieszych. Warto również podkreślić, że Komenda Powiatowa Policji w  Sierpcu 
wzorem ubiegłych lat w  okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego 
zwracała się pism em do zarządców dróg, dyrektorów szkół oraz jednostek samorządu 
terytorialnego i mieszkańców powiatu sierpeckiego o dokonanie lustracji terenów 
przyszkolnych pod kątem  zgłaszania nieprawidłowości w  oznakowaniu w  rejonach 
szkół oraz przejść dla pieszych. Kampania „Bezpieczna droga do szkoły” to nie tylko 
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poruszającym się po polskich drogach, 
ale również edukacja w  szkołach podczas trwania całego roku szkolnego. W  trakcie 
spotkań z dziećmi szkół podstawowych prowadziliśmy pogadanki nie tylko 
dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach, ale także dotyczące 

bezpiecznych zachowań i unikania zagrożeń w  szkole, na podwórku, podczas 
wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, podczas wypoczynku letniego 
i zimowego, a także zasad bezpiecznego korzystania z  intem etu i zachowania 
ostrożności w  kontaktach z osobami obcymi.

Policjanci na festynach z okazji Dnia Dziecka
N a przełomie m aja i czerwca 2018 roku oraz w  okresie wakacji sierpeccy 

policjanci brali udział w  kilku festynach z okazji Dnia Dziecka organizowanych
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przez szkoły z terenu Powiatu Sierpeckiego, a także Zarządy sierpeckich osiedli 
mieszkaniowych na terenie Sierpca. Obecne na spotkaniach dzieci miały możliwość 
poczucia się jak  policjant, założenia policyjnej czapki, wzięcia w  rękę pałki 
i kajdanek, zrobienia zdjęcia na policyjnym  motocyklu, a także za kierownicą 
policyjnego radiowozu. Spotkania były doskonałą okazją do przypomnienia 

najmłodszym o podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach 
zarówno rowerem jak  i pieszo, stanowiących główne założenia realizowanego przez 
Komendę Powiatową Policji w  Sierpcu program u „Bezpieczny i N iechroniony” . 
W szyscy chętni, którzy docierali na festyny na swoich ulubionych jednośladach 
mogli oznakować swój rower oraz dowiedzieć się jak  skutecznie zabezpieczyć swój 
jednoślad przed kradzieżą. Podczas festynów nie zabrakło również ciekawych pytań 

od dzieci i ich rodziców, zarówno o pracę policjanta, ja k  i podstawowe zasady 
zachowania bezpieczeństwa w  różnych sytuacjach.

Kam panie „Dopalacze kradną życie” „Narkotyki Dopalacze nie tędy droga” 
w  Powiecie Sierpeckim.

Zjawisko nasilenia fali zatruć dopalaczami na terenie całego kraju oraz środkami 
chemicznymi nieznanego pochodzenia skłoniło funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Policji w  Sierpcu do podjęcia działań ukierunkowanych na 
poinform owanie dzieci, młodzieży, nauczycieli, ja k  również rodziców o szkodliwych 
skutkach zażywania dopalaczy, narkotyków, a także spożywania alkoholu. Pomimo, 
iż pierwsze komunikaty przestrzegające przed zażywaniem dopalaczy 
opublikowaliśmy już  w  lipcu 2015 roku za pośrednictwem lokalnej prasy oraz 
rozpoczęliśm y spotkania z dziećmi, młodzieżą, dyrektorami placówek szkolnych, 
nauczycielami, jak  również rodzicami w  2015 roku, to tematykę związaną 
z zagrożeniami wynikającymi z zażywania dopalaczy kontynuowaliśm y również 
w  2018 roku, podczas spotkań z dziećmi i m łodzieżą szkolną na terenie placówek 

oświatowych.

M łodzieżowe debaty i przedstawienia o narkotykach i dopalaczach
W  dniu 16 lutego 2018 roku w  Centrum Kultury i Sztuki w  Sierpcu, oraz w  dniu 

6 kw ietnia 2018 roku w  Gimnazjum M iejskim w  Sierpcu odbyły się międzyszkolne 
m łodzieżowe debaty adresowane dla uczniów wszystkich szkół z terenu powiatu 
sierpeckiego. Spotkania odbyły się w  ram ach kam panii „Narkotyki, dopalacze - nie 
tędy droga” prowadzonej przez Komendę W ojewódzką Policji z /s w  Radom iu oraz 
M azowieckie Kuratorium Oświaty w  Warszawie. Podczas debat uczniowie poprzez 
spektakle profilaktyczne „Życiorysy pisane narkotykam i”, wprowadzili w  tematykę 
spotkania związanego ze zjawiskiem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy oraz 
wspomnieniami osób dotkniętych tym  nałogiem. Przeprowadzono dyskusję na tem at 
zagrożeń wynikających z zażywania środków odurzających, substancji
psychotropowych i dopalaczy oraz odpowiedzialności karnej związanej
z naruszeniem  przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zebrani mogli 
podczas debat wysłuchać spostrzeżeń przedstawicieli sierpeckiej Poradni
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Psychologiczno-Pedagogicznej, Policji, ratownika medycznego Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w  Płocku oraz dwóch kobiet 
mających doświadczenia związane z niszczącym działaniem narkotyków we własnej 
rodzinie. Przeprowadzone debata miały na celu pokazać młodym ludziom, jakie 
zagrożenie dla życia i zdrowia wywołują środki odurzające i psychoaktywne, jakie są 
konsekwencje prawne oraz przybliżyć problematykę związaną z uzależnieniami.

„Bezpieczny i Niechroniony” oraz „Bezpieczny po zm roku”
W  związku ze zm ianą przepisów dotyczących osób pieszych, która miała miejsce 

w  II półroczu 2014 roku, policjanci KPP Sierpc w ram ach prelekcji wśród dzieci 
i młodzieży oraz bezpośrednich spotkań z pieszymi uczestnikami ruchu drogowego 

przypominali o obowiązku używania elementów odblaskowych podczas poruszania 
się pieszo po drogach, po zmroku poza obszarem zabudowanym. W  ramach działań 
policjanci przekazywali pozyskane wcześniej od jednostek samorządowych elementy 
odblaskowe, zarówno dzieciom, jak  i osobom pieszym. W  celu realizacji działań 
„Bezpieczny i N iechroniony” w 2018 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej 
Policji w  Sierpcu podczas spotkań z dziećmi i m łodzieżą przekazywali elementy 
odblaskowe celem poprawy ich widoczności, a tym  samym ich bezpieczeństwa, jak  
również przekazywali elementy odblaskowe kontrolowanym osobom pieszym. 
Oprócz prelekcji w  szkołach funkcjonariusze tutejszej jednostki Policji przypominali 
za pośrednictwem lokalnych m ediów o obowiązujących przepisach dotyczących 
ruchu pieszych. W ystosowany apel Komendanta Powiatowego Policji w  Sierpcu 
przypominający o obowiązku używania elementów odblaskowych przez osoby 
piesze, poruszające się po zm roku poza obszarem zabudowanym przekazany został 
sołtysom, aby w  formie okólnika zapoznali z apelem mieszkańców podległego terenu 
oraz proboszczom parafii celem odczytania uczestnikom m szy świętych.
„Jesteś widoczny, Jesteś bezpieczny” . W  2018 roku na terenie Szkół Podstawowych 
w  Goleszynie, Zawidzu oraz nr 2 i 3 w  Sierpcu policjanci KPP Sierpc włączyli się do 
działań promujących kampanię „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” adresowaną dla 
uczniów szkół podstawowych. Organizatorem imprezy był Urząd M arszałkowski 
W ojewództwa M azowieckiego w  Warszawie.
Policjanci wraz z przedstawicielami W ojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w  Płocku oraz przedstawicielami z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego w  Płocku omówili rodzaje zagrożeń, na jakie uczniowie są 
narażeni w  życiu codziennym i jak  się przed nimi chronić. Funkcjonariusze 
przedstawiali uczniom film, pt. "Tak, chcę być bezpieczny..." oraz informowali 
o skutkach nieodpowiedzialnych zachowań na drodze, przestrzegali przed 
nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem, kontaktem z nieznajomymi osobami, 
obcymi zwierzętami, a także omawiali skutki zażywania narkotyków czy dopalaczy. 
Gościem specjalnym imprezy był trzykrotny rajdowy M istrz Europy Kajetan 
Kajetanowicz, który omówił zasady bezpiecznego poruszania się po jezdni oraz 
zachęcał uczniów do noszenia elementów odblaskowych.
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„Kręci mnie bezpieczeństwo nad w odą”
W  trakcie działań „Bezpieczne Wakacje 2018” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo 

nad wodą” policjanci Komendy Powiatowej Policji w  Sierpcu czuwali nad 
bezpieczeństwem osób wypoczywających nad akwenem wodnym Jeziora 
Urszulewskiego, pełniąc służby z wykorzystaniem łodzi motorowej będącej na 
wyposażeniu KPP Sierpc. W  miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu 2018 roku policjanci 
z KPP w  Sierpcu pełnili łącznie 32 takie służby. W tym samym czasie pracę 
policjantów wspierali również ratownicy W OPR i OSP Szczutowo - co skutkowało 
tym, iż na terenie powiatu sierpeckiego nie doszło do utonięć wypoczywających na 
kąpieliskach zarówno strzeżonych, jak  i niestrzeżonych. W  okresie wakacji 
2018 roku przedstawiciele sierpeckiej Komendy Powiatowej Policji spotykali się 
z dziećmi i m łodzieżą wypoczywającą w  ram ach turnusów „Pogodnego lata” na 
terenie stanicy harcerskiej w  Słupi. Podczas prelekcji wypoczywająca m łodzież 
m iała okazję usystematyzować wiedzę z zakresu szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa podczas wakacji. Podczas spotkań funkcjonariusze sierpeckiej 
komendy zachęcali uczestników turnusu do korzystania wyłącznie z kąpielisk 
strzeżonych przez ratowników wodnych, które zapewniają bezpieczeństwo 
uczestnikom  kąpieli, jak  również zachęcali do przestrzegania regulam inu kąpieliska. 
Policjanci przestrzegali m łodych ludzi przed niebezpiecznymi zachowaniami nad 
wodą, które m ogą narazić innych na niebezpieczeństwo. Przypominali również, że 
kąpiele w  miejscach zabronionych oraz skoki do wody na tzw. „główkę” niosą ze 
sobą ryzyko nie tylko trwałego kalectwa, ale również utonięcia i takich zachowań 
należy unikać. Podczas spotkania funkcjonariusz przypom niał również o zasadach 
bezpiecznego poruszania się po drogach rowerem i pieszo, w  tym o obowiązku 
korzystania z elementów odblaskowych podczas poruszania się pieszo po zm roku po 
drogach poza obszarem zabudowanym. N ie były to jedyne spotkania przedstawicieli 
Policji z wypoczywającą młodzieżą. W  ram ach nadzoru nad uczestnikam i obozów 
harcerskich policjanci wraz ze strażakami i oraz przedstawicielami Sanepidu wraz 
z początkiem  wakacji dokonali lustracji terenu stanicy harcerskiej pod kątem 
bezpieczeństwa w  sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowej, w  tym drożności dróg 
ewakuacyjnych, łączności, przepisów przeciwpożarowych oraz warunków 
sanitarnych. Podczas wcześniejszych spotkań przedstawiciele służb przypom inali nie 

tylko o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz bezpiecznego 
zachowania na drogach, ale również omawiali zasady alarmowania w  sytuacji 
zagrożenia oraz przestrzegali przed niebezpiecznym dla życia i zdrowia ludzkiego 
działaniem dopalaczy, które wbrew powszechnej opinii, nie stanowią łagodniejszej 
wersji narkotyków, lecz niejednokrotnie są bardziej niebezpieczne dla zdrowia 
i życia.

Operacja Sierpc
W  dniu 28 kw ietnia 2018 roku w  godzinach 11.00-15.00 na terenach zielonych 

przy ulicy Paderewskiego w  Sierpcu odbył się piknik rekreacyjny pod nazwą 
„Operacja Sierpc 2018” upam iętniający 100-lecie odzyskania niepodległości.
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W  akcję, która m iała również na celu promowanie postaw patriotycznych 
i proobronnych - włączyli się także sierpeccy policjanci. Organizatorem pikniku był 
Burmistrz M iasta Sierpca oraz Rada M iejska Sierpca, natom iast współorganizatorami 
byli Wojsko Polskie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w  Płocku, Komenda 
Powiatowa Policji w  Sierpcu, Kom enda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w  Sierpcu, PERN, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku, Straż 
M iejska w  Sierpcu, Zespół Szkół nr 2 w  Sierpcu oraz Centrum Kultury i Sztuki 
w  Sierpcu. Piknik rozpoczął się od parady konnej ulicami miasta zaprezentowanej 
przez przedstawicielki Stowarzyszenia Jeździeckiego im. 4 Pułku Strzelców 
Konnych Ziemi Łęczyckiej, po czym oficjalnego otwarcia pikniku dokonał 
Burmistrz M iasta Sierpca Pan Jarosław Perzyński. Podczas czterogodzinnego 
pikniku na uczestników pikniku czekało szereg atrakcji. N a terenach zielonych, gdzie 
rozlokowane zostały służby mundurowe, można było zapoznać się ze sprzętem, 
uzbrojeniem i wyposażeniem różnorodnych formacji Sił Zbrojnych, sprzętem 
i wyposażeniem służb mundurowych Policji i Straży Pożarnej oraz wyposażeniem 
ratowników wodnych. Podczas pikniku dla dzieci zorganizowane zostały gry 
i zabawy, całość uświetniały występy artystyczne i pokazy, w  tym pokaz musztry 
kawaleryjskiej przedstawicieli Stowarzyszenia Jeździeckiego im. 4 Pułku Strzelców 
Konnych Ziemi Łęczyckiej. Zaprezentowany przez sierpecką Policję symulator jazdy 
motorowerem cieszył się największym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. 
Pod policyjnym namiotem można było uzyskać informację o warunkach naboru do 
służby w  Policji, przymierzyć strój policjanta zabezpieczającego imprezy masowe, 
oznakować swój ulubiony jednoślad oraz zapoznać się z pracą technika 
kryminalistyki. Podczas czterogodzinnego pikniku policjanci oznakowali 
42 rowery, które oznakowane niewątpliwie będą skutecznie odstraszały 
potencjalnych rabusiów7.

Eliminacje Powiatowe do XLI Ogólnopolskiego turnieju Bezpieczeństwa  
w  ruchu drogowym.

W  dniu 25 kwietnia 2018 roku na terenie Komendy Powiatowej Policji w  Sierpcu 
odbyły się eliminacje powiatowe do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w  Ruchu Drogowym. W  trakcie eliminacji wyłonione zostały szkoły, które będą 
reprezentowały Powiat Sierpecki podczas eliminacji rejonowych w  Gostyninie. 
K om enda Powiatowa Policji w  Sierpcu, Starostwo Powiatowe w  Sierpcu i Urząd 
M iasta Sierpca - to główni organizatorzy powiatowych eliminacji do 41. 

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w  Ruchu Drogowym, który przy 
gotowany we wcześniejszym okresie, został przeprowadzony w  dniu 25 kwietnia na 
terenie Komendy Powiatowej Policji w  Sierpcu. W  2018 roku o tytuł najlepszej 
drużyny w  kategorii szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu naszego 
powiatu w  eliminacjach powiatowych rywalizowało 6 szkół podstawowych 
i 2 szkoły gimnazjalne. Przeprowadzone eliminacje powiatowe wyłoniły dwie 
zwycięskie drużyny. Po ogłoszeniu wyników wszyscy uczestnicy eliminacji 
otrzymali dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę
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Sierpeckiego i Burm istrza M iasta Sierpca. Podczas eliminacji uczestnicy mieli 

możliwość zapoznania się z pracą policjantów oraz zwiedzenia budynku komendy.
W  dniu 2 czerwca w  rejonie Centrum Kultury i Sztuki w  Sierpcu odbyła się akcja 
„M otoSerce 2018” . Głównym organizatorem akcji było Sierpeckie Stowarzyszenie 
M otocyklistów "FG Szlif Sierpc". Organizowana ju ż  po raz kolejny akcja m iała 
zwrócić uwagę na brak krwi w  polskich szpitalach oraz propagować idee 
krwiodawstwa. Do szczytnej idei przyłączyli się również sierpeccy policjanci. 
Główną atrakcją była parada jednośladów, a nad bezpiecznym przejazdem kolumny 
ulicami m iasta czuwali policjanci z sierpeckiej drogówki. Uczestnicy akcji 
M otoSerce 2018 mogli podziwiać przejazd ulicam i m iasta kilkuset motocykli, 
skorzystać z przygotowanych atrakcji dla dzieci, posłuchać dobrej muzyki, a przede 
wszystkim przekazać dla potrzebujących swój największy dar, jakim  bezapelacyjnie 
pozostaje ludzka krew. Sierpeccy policjanci nie tylko czuwali nad bezpiecznym 
przebiegiem  projektu, ale również aktywnie w łączyli się w  szczytną ideę pomocy 
potrzebującym. W  tym  dniu policjanci promowali bezpieczną jazdę na motocyklu 
i m otorowerze udostępniając najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego symulator 
jazdy motorowerem. Podczas trwania imprezy sierpeccy policjanci w  ramach akcji 
„Dzielnicowy bliżej nas" zorganizowali i przeprowadzili konkurs dla dzieci szkół 
podstawowych z zakresu ruchu drogowego oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, 
narkomanii i nikotynizmowi. Zwycięzcy konkursu - wyłonieni przez jury  składające 
się z przedstawicieli KPP Sierpc oraz przedstawiciela rodziców - otrzymali 
atrakcyjne nagrody rzeczowe zakupione z funduszu Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problem ów Alkoholowych i Narkom anii w  Sierpcu, a wszyscy 
uczestnicy testu obdarowani zostali dodatkowo rowerowymi zestawami 
oświetleniowymi oraz opaskami odblaskowymi. Podczas kilkugodzinnej akcji 
policjanci znakowali rowery oraz rozdawali wszystkim zainteresowanym 
uczestnikom, zarówno dzieciom ja k  i dorosłym rowerowe zestawy oświetleniowe 
zakupione również ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkom anii w  Sierpcu.

„Bezpieczny senior” i „M azowiecka Akadem ia Seniora”
Z uwagi, iż osoby starsze stają się ofiaram i oszustw, wyłudzeń i kradzieży, 

policjanci KPP w  Sierpcu podejmowali działania związane z  bezpieczeństwem 
seniorów w  ram ach ogólnopolskiej kam panii społecznej „Bezpieczny Senior” oraz 

wojewódzkiej akcji „M azowiecka Akadem ia Seniora” . W  ramach kampanii 
w  m iesiącu marcu opracowano ulotkę przeznaczoną dla seniorów oraz osób 
zamieszkujących samotnie, zawierając w  jej treści informujące jak  nie stać się ofiarą 
oszustwa m etodą na wnuczka, jak  zabezpieczyć m ienie by nie zostać okradzionym, 
a także ja k  bezpiecznie poruszać się po drogach. W  treści ulotki zawarte zostały 
również num ery telefonów  alarmowych oraz telefon kontaktowy do dzielnicowego. 
Przygotowane w  ten sposób ulotki były doręczane seniorom przez dzielnicowych 
podczas odwiedzin posesji. W  ram ach kam panii jesienią 2018 roku opracowany 
został również apel do mieszkańców terenów wiejskich, w  tym również zawierający

30



przestrogi dla seniorów z terenów wiejskich i przekazany w  formie okólnika do 
sołtysów celem zapoznania społeczności wiejskiej z zagrożeniami z jakim i m ogą się 
spotkać w okresie zimowym oraz w codziennym życiu. Podczas indywidualnych 
spotkań z seniorami w  ramach odwiedzin posesji funkcjonariusze przedstawili 
sposoby działania oszustów m.in. m etodą „na wnuczka” czy pracownika socjalnego. 
N a przykładach omawiali, w  jaki sposób każda osoba, nie tylko senior powinna się 
zachować, aby uniknąć oszustwa. Policjanci przypominali również o zasadzie 
ograniczonego zaufania w stosunku do obcych nieznanych osób i zachowaniu 
szczególnej ostrożności przy wpuszczaniu takich osób do mieszkania. W  trakcie 
robienia zakupów można paść ofiarą kradzieży portfela z pieniędzmi, dlatego też 
omówiono ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa. W  związku ze zbliżającym się 
okresem zimowym funkcjonariusze apelowali do seniorów, aby zwracali uwagę na 
osoby bezdomne i nietrzeźwe narażone na zamarznięcie i poinformowali o takich 
sytuacjach Policję oraz służby ratunkowe. Funkcjonariusze przypomnieli również 
aby w  tym trudnym okresie opieką objąć szczególnie osoby schorowane 
i m ieszkające samotnie. Podczas spotkań policjanci omawiali najczęstsze przyczyny 
wypadków drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, 
jak  również przypomnieli o obowiązku używania elementów odblaskowych podczas 
poruszania się poboczem pieszo po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Stop włamaniom.
W  2018 roku w dalszym ciągu dzielnicowym i policjantom Komendy Powiatowej 

Policji w  Sierpcu zlecano zadania mające na celu ograniczyć tę kategorię 
przestępstw. W  ram ach służb obchodowych i patrolowych w oparciu o własną 
analizę miejsc najbardziej zagrożonych, jak  i ogólną analizę KPP Sierpc, docierali do 
obiektów i placówek zagrożonych przestępstwami kradzieży z włamaniem w  swoich 
rejonach służbowych. W  ram ach rozmów z właścicielami lub zarządcami obiektów 
pouczali o sposobie zachowania się w  przypadku zaistnienia przestępstwa napadu, 
kradzieży, w  tym niezwłocznego zawiadom ienia Policji oraz zabezpieczenia miejsca 
do czasu przybycia policjantów. W  rozmowach dzielnicowi wskazywali na potrzebę 
unowocześnienia monitoringu, jako elementu wpływającego na skuteczną 
identyfikację sprawców. Dzielnicowi KPP w  Sierpcu w  ram ach kampanii „Stop 
w łam aniom ” podczas pełnionych służb przypominali właścicielom firm oraz 
placówek handlowych, stacji paliw, banków o m ożliwych sposobach zabezpieczenia 
m ienia przed różnymi zdarzeniami przestępczymi, jak  również przekazywali rady 
oparte na policyjnym doświadczeniu podnoszące bezpieczeństwo i nie wymagające 
przy tym wkładu finansowego. W  ram ach kampanii „Stop włam aniom” w lokalnej 
prasie, a także na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w  Sierpcu, 
ukazywały się apele i artykuły zawierające wskazówki i porady jak  nie stać się ofiarą 
przestępstwa oraz co zrobić w  przypadku jego zaistnienia. Komunikaty i apele Policji 
przestrzegające przed zdarzeniami przestępczymi ukazywały się również 
w lokalnych mass-mediach w okresach poprzedzających ważne święta kościelne czy
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państwowe, w  okresach wypoczynku zimowego i letniego dzieci, jak  też w  czasie 
długich weekendów.

Krajowa M apa Zagrożeń Bezpieczeństwa Aplikacja Krajowa M apa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa została wprowadzona we wrześniu 2016 roku, jako kontynuacja 
debat publicznych organizowanych przez Policję. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy 
m ają m ożliwość za pośrednictwem intem etu zgłaszać zagrożenia bezpieczeństwa, 
które w  ich odczuciu występują w  m iejscu ich zamieszkania. W celu promocji 
Krajowej M apy Zagrożeń Bezpieczeństwa w  Komendzie Powiatowej Policji 
w  Sierpcu podjęto następujące przedsięwzięcia:
- informację o przedmiotowym programie zamieszczono na stronie internetowej KPP 
Sierpc oraz profilu Bezpieczny Niechroniony KPP Sierpc na platformie facebook. 
Obecnie dzielnicowi, profilaktycy oraz policjanci ruchu drogowego na bieżąco 
w  trakcie odbywanych spotkań i kontaktów ze społeczeństwem, przekazują 
informacje o założeniach programu i zachęcają do korzystania z aplikacji w  sytuacji 
dostrzeżenia zagrożenia bezpieczeństwa w  miejscu zamieszkania.
W  2018 roku na terenie całego Powiatu Sierpeckiego na Krajową M apę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa naniesionych zostało łącznie 363 zagrożenia, z czego 
potw ierdzonych zostało 187 zagrożeń, niepotwierdzonych 170 zagrożeń oraz 
6 uznane jako żart lub pomyłka. Najczęściej nanoszonymi zagrożeniami przez 
obywateli były: przekroczenie dozwolonej prędkości - 147 naniesione zagrożenia, 
spożywanie alkoholu w  m iejscu objętym zakazem - 58 naniesionych zagrożeń, 
nieprawidłowe parkowanie - 35 naniesionych zagrożeń oraz nieprawidłowa 
infrastruktura drogowa - 25 zagrożeń.

Aplikacja M oja Komenda M inisterstwo Spraw W ewnętrznych i Administracji 
uruchom iło nową wersje bezpłatnej aplikacji mobilnej „M oja Kom enda”, dzięki 
której w  łatwy sposób m ożna odnaleźć dzielnicowego, który opiekuje się danym 
rejonem. Aplikacja um ożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w  Polsce. Aby to 
zrobić wystarczy wpisać dane własnego miejsca zam ieszkania a aplikacja pokaże 
nam  dane kontaktowe dzielnicowego opiekującego się danym rejonem. Istnieje 
również możliwość dzięki aplikacji na znalezienie najbliższej jednostki Policji oraz 
dzięki nawigacji zostanie wskazana najkrótsza trasa dotarcia.

W spółpraca z samorządami
Skutecznie zapobiegać przestępczości oraz aspołecznym zachowaniom, a więc 

realizować zadania wpisane do Program u Razem Bezpieczniej nie jesteśm y w  stanie 
bez aktywnej współpracy z m ieszkańcami i lokalnymi samorządami. W spółpraca 
z  Samorządami naszym zdaniem układa się w  sposób prawidłowy. Samorządy 
wspierają finansowo nasze działania profilaktyczne oraz przekazują środki finansowe 
na dodatkowe służby policjantów, dzięki czemu w 2018 roku zrealizowano 31 służb 
sfinansowanych przez Urząd M iasta Sierpc, 12 służb sfinansowanych przez Urząd 
Gminy Sierpc, 12 służb sfinansowanych przez Urząd Gminy Gozdowo, 31 służb 
sfinansowanych przez Urząd Gminy M ochowo, 22 służby sfinansowane przez Urząd 
Gminy w  Szczutowie. Ponadto wsparcie Samorządów pozwala na zakup
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i sukcesywną wymianę radiowozów oraz innych niezbędnych do służby 

przedmiotów.

XI. Stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń 
Powiatu Sierpeckiego w roku 2018
1. Zestawienie ilości pożarów w stosunku do obiektów, w  których powstały 

w  latach 2017/2018 r.
Rodzaj obiektu Ilość pożarów

2017 2018

Obiekty użyteczności publicznej i zbiorowego 

zamieszkania

0 7

Obiekty mieszkalne 28 28

Obiekty produkcyjne 4 5

Obiekty magazynowe 1 0

Środki transportu 11 14

Lasy 1 12

Uprawy, rolnictwo 20 56

Inne 35 54

Razem 99 177

2. Działalność KP PSP Sierpc w  zakresie nadzoru nad przestrzeganiem  
przepisów o ochronie przeciwpożarowej na terenie powiatu.

W  roku 2018 skontrolowano 92 obiekty zakwalifikowane do kategorii zagrożenia 
ludzi. Prowadzono akcję kontroli obiektów związanych z zimowym i letnim 
wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Kontrolowano między innymi wybrane budynki 
szkolne i przedszkolne, obiekty zamieszkania zbiorowego, restauracje, sklepy ZL I, 
kościoły, obiekty administracyjno - biurowe, obiekty mieszkalne oraz obiekty 
przeznaczone dla przebywania w  nich osób o ograniczonej zdolności poruszania się 
(w  tym szpital oraz placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w  podeszłym wieku).

W  związku z akcją ..Lato w  mieście 2018" oraz ..Bezpieczne wakacje 2018”, 
przeprowadzono lustrację wybranych obiektów, związanych z trwającym w  nich 
wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Przeprowadzono akcję kontroli obiektów 
i urządzeń ważnych dla bezpieczeństwa publicznego. Przeprowadzono akcję kontroli 
sklepów zajm ujących się dystrybucją pirotechniki na terenie m iasta Sierpc. 
Prowadzono nadzór nad przeprowadzaniem w  obiektach zobowiązanych, 
praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji (PSE).

3. Obiekty produkcyjno-magazynowe (PM).
W  2018 r. skontrolowano ogółem 100 obiektów przemysłowych, produkcyjno - 

magazynowych oraz instalacji poza budynkami. Kontrolowano między innymi
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obiekty, w  których są magazynowane lub składowane towary zakwalifikowane jako 
substancje niebezpieczne oraz przeprowadzono kontrolę w wybranych zakładach 
przetwórczych. Kontrolowano wielkopowierzchniowe obiekty m agazynowe 
i produkcyjno - magazynowe.

Kontrolowano sieci wodociągowe przeciwpożarowe w mieście Sierpc oraz 

w  największych m iejscowościach Powiatu Sierpeckiego. Przeprowadzono kontrole 
w  zakładach utylizacji odpadów.

4. Lasy.
W  2018 r. przeprowadzono kontrolę 7 leśnictw zlokalizowanych na terenie 

Powiatu Sierpeckiego (w tym  terenów leśnych, nad gospodarką leśną których, nadzór 

sprawuje Starosta). Kontrolowano ośrodki wypoczynkowe znajdujące się na terenach 
leśnych. Ponadto kontrolowano stan pasów ppoż. zlokalizowanych przy torach 
kolejowych przebiegających przez tereny leśne, jak  również skontrolowano 
10 obiektów gospodarstw rolnych.

5. Zakłady stwarzające zagrożenie dla ludzi i środowiska w  tym Zakłady  

Zwiększonego Ryzyka.
W  2018 r. skontrolowano ogółem 7 obiektów stwarzające zagrożenie dla ludzi 

i środowiska.

6. Odbiory obiektów.
Dokonano odbioru 16 obiektów, zajmując stanowisko w  sprawie ich eksploatacji. 
Prowadzono bieżący nadzór nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych.

7. Działania pokontrolne.
Łącznie w  toku czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono 

383 nieprawidłowości. W ydano 27 decyzji administracyjnych nakazujących 
usunięcie usterek. Część nieprawidłowości usunięto w  czasie czynności, ponadto 
w  zw iązku ze stwierdzonymi niedociągnięciami występowano do innych organów 
i instytucji 30 razy.

8. Popularyzacja ochrony ppoż. wśród ludności.
Popularyzowano przepisy ppoż. w śród m łodzieży szkół podstawowych i średnich 

oraz gimnazjów, poprzez przeprowadzenie eliminacji gminnych i powiatowych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „M łodzież zapobiega 
pożarom ” . W  związku z OTW P przekazano do U G  i poszczególnych szkół m ateriały 
edukacyjne dotyczące ochrony ppoż. w  wersji elektronicznej przed rozpoczęciem 
turnieju. Ponadto dla finalistów- OTW P szczebla powiatowego, przygotowano płyty 
CD z kom pletem  m ateriałów dotyczącym ochrony ppoż.
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9. W  ramach akcji „Bezpieczne ferie 2018“.
1) wspólnie z przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 
w  Sierpcu oraz przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w  Sierpcu, 
przeprowadzono pogadankę dla młodzieży i opiekunów przebywających na obozie 
sportowym zorganizowanym na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżewie.
2) z przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Sierpcu 
przeprowadzono pogadankę dla młodzieży i wychowawców wypoczynku 
uczestniczących w  zajęciach w ram ach akcji „Zima w mieście 2018”, 
zorganizowanej na terenie Centrum Kultury i Sztuki w  Sierpcu,
3) wspólnie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w  Sierpcu oraz 
z przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w  Sierpcu, 

została przeprowadzona pogadanka dla uczniów Gimnazjum w  Gozdowie, która 
została przeprowadzona w  trakcie „festynu profilaktycznego”.
4) z udziałem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w  Sierpcu oraz 
z przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w  Sierpcu, 
została przeprowadzona pogadanka dla młodzieży i opiekunów przebywającej na 
terenie Stanicy Harcerskiej „Nasz Dom" w' Słupi Komendy Hufca ZHP Sierpc (obóz 

harcerski).
5) zostały przeprowadzone pogadanki dla młodzieży i opiekunów przebywającej na 
terenie Stanicy Harcerskiej „Nasz Dom ” w Słupi Komendy Hufca ZHP Sierpc 
(I, II i III turnus „Pogodnego lata”) oraz przeprowadzono pogadankę dla młodzieży 
i opiekunów przebywających na obozie sportowym zorganizowanym na terenie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w  Jeżewie.
6) została przeprowadzona pogadanka dla młodzieży uczestniczącej w  zajęciach 
w  ram ach akcji „Lato w  mieście 2018”, zorganizowanej przez Centrum Kultury 
i Sztuki w  Sierpcu.

10. W  ramach programu ..Bezpieczeństwo pożarowe w  obiektach szkolnych”.
Przeprowadzono pogadankę dla uczniów klas pierwszych przebywających 
w  Internacie Zespołu Szkół N r 1 w Sierpcu oraz przeprowadzono pogadanki dla 
uczniów klas IV Zespołu Szkól nr 1 w  Sierpcu.

11. W  ramach akcji „Bezpieczeństwo pożarowe w  domu i szkole - NIE dla 
czadu”.
Przeprowadzono pogadankę dla uczniów7 klas III Gimnazjum w Gozdowie.

12. W  ramach akcji „Bezpieczeństwo pożarowe na terenach wiejskich”, została 
przeprowadzona prelekcja na temat zagrożeń pożarowych występujących na 
terenach wiejskich.
Prelekcję przeprowadzono w  trakcie debaty społecznej dotyczącej stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Gozdowo, zorganizowanej 
przez Komendę Powiatową Policji w  Sierpcu. Debata odbyła się w  trakcie sesji Rady 
Gminy Gozdowo.
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13. W  ramach popularyzacji zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
funkcjonariusze Kom endy Powiatowej PSP przeprowadzili 46 akcji, w  tym:
pokazy sprzętu będącego na wyposażeniu KP PSP w  Sierpcu, pogadanki, debata 
społeczna oraz wycieczki do KP PSP w  Sierpcu. Uczestnikami ww. akcji były 
zarówno dzieci, ja k  i dorośli, łącznie około 5000 osób.

14. Działalność KP PSP Sierpc w  zakresie nadzoru nad przestrzeganiem  

przepisów o ochronie przeciw pożarowej na terenie powiatu.
W  2018 roku na terenie Powiatu Sierpeckiego funkcjonowało 62 Ochotnicze 

Straże Pożarne (OSP) w  tym  1 OSP (Bronoszewice), która reaktywowała swoją 
działalność po przeszło 20 latach zawieszenia swojej działalności. Spośród 
wszystkich OSP mających swoje siedziby na terenie Powiatu Sierpeckiego, 12 OSP 
włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego /KSRG/. Dnia 
1 m aja 2018 roku, do KSRG włączona została OSP Gójsk gm. Szczutowo. N a koniec 
2018 roku na 12 OSP włączonych do KSRG: 8 z nich to OSP typu „ S I”, czyli 
posiadają na  swoim wyposażeniu jeden samochód pożarniczy, a 4 to OSP typu „S2”, 
czyli posiadają na swoim wyposażeniu 2 samochody pożarnicze. Są to Ochotnicza 
Straż Pożarna: Gozdowo, Szczutowo, Zawidz i Chwały.

XII. Stan bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Sierpeckim
I. Jakość w ody przeznaczonej do spożycia w  roku 2018 .

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w  Sierpcu obejmuje nadzorem 
Powiat Sierpecki, w  którego skład wchodzą miasto Sierpc oraz gminy: Gozdowo, 
M ochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo i Zawidz.
N adzorowany teren obejmuje ok. 52355 osób zam ieszkujących w  Powiecie 
Sierpeckim z czego ok. 18 000 osób m ieszka w  Sierpcu, zaś ok. 34 355 na wsi.

1. Jakość wody
Woda przeznaczona do zaopatrzenia ludności w  Powiecie Sierpeckim ujm owana 

jest z ujęć głębinowych. Powiatowa Stacja Sanitam o-Epidem ilogiczna w  Sierpcu 
swoim nadzorem  obejmuje 15 wodociągów, z czego jeden wodociąg zlokalizowany 
jest w  mieście Sierpc, pozostałe zaś to wodociągi m ieszczące się na terenach 
wiejskich. N adzór nad jakością w ody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
sprawowany był na podstawie rozporządzenia M inistra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w  sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2294). W szystkie wodociągi otrzymały pozytywne oceny roczne na 
podstawie w yników z badań wody przeprowadzonych w  ram ach nadzoru sanitarnego 
oraz w  ram ach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa 
wodociągowe.
• pobrano w  ram ach nadzoru sanitarnego 121 próbek w ody do spożycia,
• na obiektach w odnych przeprowadzono 14 kontroli,
• pobrano 63 próbki wody na zlecenie.
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Ocena jakości wody w kąpieliskach opartych na wodach powierzchniowych  
i basenach

N a terenie Powiatu Sierpeckiego w  2018 r. nadzorem objęte było jedno miejsce 
okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli pod nazwą Stanica Harcerska „Nasz Dom” 
w  Słupi. Jakość wody podczas trwania sezonu kąpielowego spełniała warunki 
Rozporządzenia M inistra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w  sprawie prowadzenia 
nadzoru nad jakością wody w  kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1602).

N a terenie Powiatu znajdują się dwa baseny nadzorowane przez Powiatową 
Stację Sanitarno Epidemiologiczną. Nadzór sanitarny nad basenem mieszczącym się 
w  Sierpcu przy ul. Sucharskiego 2 prowadziła Wojewódzka Stacja Sanitarno 
Epidemiologiczna w  Warszawie. PS SE w Sierpcu pełni nadzór nad basenem 
zlokalizowanym w  Sierpcu przy Hotelu Skansen Conference&Spa ul. Narutowicza 
64. Jakość wody na danym basenie nie budziła zastrzeżeń. N a podstawie uzyskanych 
wyników badań wody wydano 20 bieżących ocen jakości wody oraz 1 roczną.

II. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej
1. Domy Pomocy Społecznej oraz inne placówki zapewniające całodobową opiekę 
nad osobami niepełnosprawnymi, w  podeszłym wieku oraz przewlekle chorymi. 
N a terenie Powiatu Sierpeckiego znajduje się jeden Dom Pomocy Społecznej 
w  Szczutowie przy ulicy 3 M aja 116, nad którym nadzór sprawuje W SSE 
w  Warszawie. Podobnie jes t w  przypadku Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Sierpc przy ul. J. Słowackiego 32.
PS SE w Sierpcu swoim nadzorem obejmuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kolczyn 
44, 09-213 Gozdowo. W  placówce świadczone są usługi medyczne w  zakresie opieki 
długoterminowej, udzielane są całodobowe, stacjonarne świadczenia zdrowotne. 
Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Przygotowany on jest na 
przyjęcie 68 pacjentów. K ontrola w  maju 2018 r. nie wykazała żadnych 
nieprawidłowości. Stan sanitamo-techniczny nie budził zastrzeżeń.

2. Dworce.

Nadzorem  sanitarnym objęty był dotychczas jeden dworzec PKS w  Sierpcu przy 
ul. Konstytucji 3 Maja. W  2018 roku został on zamknięty.

r

3. Środki transportu.
W  2018 r. skontrolowano tabor samochodowy PKS w Sierpcu, autobusy prywatnych 
firm oraz autobusy przeznaczone do przewozu dzieci w  roku szkolnym, których 
właścicielami są Urzędy Gmin. Stan sanitarny pojazdów nie budził zastrzeżeń. 
Ponadto skontrolowano 5 środków transportu do przewozu szczątków ludzkich 
należących do firmy P.P.H.U. „M alinowscy”, 2 samochody do przewozu bielizny 
firmy "HOLLYWOOD TEXTILE SERYICE" oraz karetki Wojewódzkiej Stacji
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Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w  Płocku Oddział w  Sierpcu- stan 
sanitarny kontrolowanych pojazdów dobry.

4. Ustępy publicznie i toalety ogólnodostępne.
N a terenie Powiatu Sierpeckiego nadzorem objęty jest jeden ustęp publiczny na 
targowisku miejskim w Sierpcu. Stan sanitarno - techniczny podczas 
przeprowadzonej kontroli nie budził zastrzeżeń.
Nadzorem sanitamo-tęchnicznym objętych jest również 15 toalet ogólnodostępnych 
na stacjach paliw. Zgodnie ze standaryzacją skontrolowano 4 obiekty, stan sanitamo- 
techniczny jest dobry i ulega polepszeniu.

5. Hotele i inne obiekty świadczące usługi hotelarskie.
W  ewidencji Stacji znajduje się jeden hotel tj. Hotel Skansen Conference& Spa 

w  Sierpcu oraz 9 obiektów świadczących usługi hotelarskie. N a terenie Powiatu 
znajduje się także jeden ośrodek wypoczynkowy (Bledzewo), Stanica H arcerska 
„Nasz D om ” w  Słupi oraz Stowarzyszenie Użytkowników D ziałek Letniskowych 
w  Szczutowie. Zgodnie ze standaryzacją w  2018 r. skontrolowanych zostało 
8 obiektów. Stan sanitarno- techniczny oraz sanitamo-porządkowy oceniono jako 
dobry. Podczas kontroli zwracano uwagę m.in. na stan sanitarny pom ieszczeń 
mieszkalnych, sanitariatów i zaplecza, sposób postępowania z bielizną czystą 
i brudną, procedury utrzym ania czystości czy stosowane środki dezynfekcyjne. Stan 
sanitarny bazy noclegowej z roku na rok poprawia się poprzez modernizację pokoi 
oraz wym ianę wyposażenia wnętrz.

6. Zakłady ftyzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej.
N adzorem  sanitarnym objęte są w  sumie 82 zakłady. Zgodnie ze standaryzacją 

w  2018 r. skontrolowano 59 obiektów. Podczas kontroli oceniano warunki sanitamo- 
techniczne i sanitamo-porządkowe pom ieszczeń oraz wyposażenia, sposób 
postępowania z odpadami, narzędziami oraz bielizną.
Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości. W szystkie zakłady 
podłączone są do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Odpady kom unalne 
składowane są w  pojemnikach, których wywozem  zajm ują się wyspecjalizowane 
firmy. W szystkie pom ieszczenia zakładów posiadają wentylacje grawitacyjną. 
W  większości zakładów stosuje się już  jedynie bieliznę jednorazowego użytku, 
w  przypadku stosowania także bielizny wielorazowego użytku pranie jej odbywa się 
we w łasnym  zakresie, poza zakładem. Do wykonywania zabiegów używ a się 
narzędzi i urządzeń sprawnych technicznie, czystych i dezynfekowanych. Sposób 
prowadzonej dezynfekcji nie budził zastrzeżeń, a środki dezynfekcyjne posiadały 
aktualne term iny ważności. W  wielu zakładach prowadzi się dezynfekcję za pom ocą 
sterylizatorów kulkowych bądź m yjek ultradźwiękowych. W łaściciele zakładów 
m ają także podpisane um owy na sterylizację narzędzi z ośrodkami zdrowia bądź 
gabinetami stomatologicznymi. Zakłady w  których stosuje się narzędzia powodujące

(
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naruszenie ciągłości tkanek, m ają podpisane umowy na odbiór odpadów 
niebezpiecznych przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na ich odbiór

1 przekazanie do utylizacji.

7. Piaskownice
N a terenie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Sierpcu 

nadzorem sanitamo-technicznym objęte są place zabaw dla dzieci z piaskownicami. 
W  sezonie letnim skontrolowano jeden plac zabaw. Stan sanitamo-techniczny był 
dobry. P iasek został wymieniony, plac został zabezpieczony przed dostępem 

zwierząt.

8. Cmentarze i domy przedpogrzebowe
N a terenie Powiatu Sierpeckiego znajduje się 18 cmentarzy, 6 domów 

przedpogrzebowych i jedno prosektorium przyszpitalne. W  2018 r. skontrolowanych 
zostało 6 cmentarzy, 1 dom przedpogrzebowy i prosektorium. Skontrolowane 
cmentarze utrzymane były w  dobrym stanie sanitamo-porządkowym. N a terenie 
cmentarzy wyprowadzone są punkty poboru wody, teren jest w  całości ogrodzony 
a główne alejki utwardzone. N a terenie cmentarzy znajdują się też boksy lub 
kontenery do składowania odpadów komunalnych, które odbierane są przez 
specjalistyczne firmy. Dom przedpogrzebowy w  Sierpcu znajduje się w  wydzielonej 
części prosektorium. Stan sanitarny całego zakładu podczas kontroli nie budził 
zastrzeżeń. Do przechowywania zwłok wydzielone jest oddzielne pomieszczenie 
z urządzeniami chłodniczymi. Okna wyposażone są w  moskitiery przeciw owadom. 
Zakład prowadzi właściwą gospodarkę odpadami niebezpiecznymi. Odpady 
medyczne powstałe podczas sekcji zabierane są przez służby szpitalne i zgodnie 
z podpisana um ową przechowywane do utylizacji.

9. Podsumowanie
N a terenie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Sierpcu 

nadzorowane obiekty ulegają poprawie. Duży wpływ na poprawę warunków m a duża 
konkurencja zwłaszcza w  obiektach noclegowych, stacjach paliw, zakładach 
fryzjerskich i kosmetycznych. W  kontrolowanych obiektach nie m a problem u 
z egzekwowaniem od właścicieli/zarządców poprawy warunków sanitamo- 
technicznych.

Działalność kontrolno - represyjna Sekcji Eligieny Komunalnej za 2018 rok 
Planowano kontroli - 177, wykonano - 171 
Pobrano 184 próbek wody do badań laboratoryjnych.
Wystawiono: 48 decyzji administracyjnych, 2 postanowienia, 3 decyzje płatnicze,
2 opinie, 15 ocen jakości wody w wodociągach za 2018 r., 20 bieżących ocen jakości 
wody basenowej, 1 roczną ocenę jakości wody basenowej, 2 oceny jakości wody 
w  m iejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.
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SEKCJA EPIDEM IOLOGII
I. Sytuacja epidemiologiczna w  zakresie wybranych chorób zakaźnych.

W  roku 2018 do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Sierpcu 
zgłoszono 322 przypadki chorób zakaźnych i zakażeń, które zgodnie z ustawą
0 zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlegały 
obowiązkowi zgłaszania. Z powodu zgłoszonych chorób hospitalizowano 102 osoby. 
Odnotowano także 5 przypadków zgonów, których przyczyną były zakażenia lub 
choroby zakaźne.
W bieżącym okresie sprawozdawczym, podobnie ja k  w  latach poprzednich, nie 
wystąpiły przypadki zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne takie jak: 
cholera, dur brzuszny, dury rzekome, gorączki krwotoczne, poliomyelitis oraz 
wścieklizna u  ludzi. Ocena sytuacji epidemiologicznej w  zakresie chorób zakaźnych 
w  Powiecie Sierpeckim została sporządzona w  oparciu o te choroby zakaźne, których 
wystąpienie skutkuje przeprowadzeniem dochodzenia epidemiologicznego. 
W  związku z powyższym  w  2018 roku analizą zostało objętych 137 jednostek
1 zespołów chorobowych, które stanowiły problem  epidemiologiczny i były 
m onitorowane w  ram ach ustawowej działalności inspekcji.

1. Zatrucia i zakażenia pokarmowe wywołane przez biologiczne czynniki 
chorobotwórcze.

Zatrucia i zakażenia pokarmowe to grupa różnorodnych pod względem 
etiologicznym i klinicznym chorób, których występowanie jest wykładnikiem 
higieny spożywanych potraw  i wymaga czujności oraz podejm owania działań 
zapobiegawczych. W  roku 2018 opracowano 8 bakteryjnych zatruć i zakażeń 
pokarmowych. Nadal dominującym czynnikiem etiologicznym wywołującym 
objawy chorobowe były pałeczki z rodzaju Salmonella, w śród nich dominował 
serotyp Enteritidis. W  wyniku przeprowadzonych w  związku z tym i zachorowaniami 
dochodzeń epidemiologicznych nie ustalono jednoznacznie źródła zakażenia. 
W szystkie zgłoszone w  2018 r. zatrucia i zakażenia pokarmowe miały charakter 
indywidualny, ognisk zakażeń przenoszonych drogą pokarm ową - nie rejestrowano.

2. Zakażenia krwiopochodne.
Zachorowalność na wirusowe zapalenie wątroby w  Powiecie Sierpeckim 

utrzym uje się od kilku ju ż  lat na bezpiecznym poziomie i nie stanowi większego 
problem u epidemiologicznego. W  roku 2018 zanotowano 8 przypadków wirusowego 
zapalenia wątroby typu B i C. N ie zgłoszono zachorowań o przebiegu ostrym oraz 
spowodowanych wirusem typu A. W szystkie zgłoszone przypadki z objawami 
wirusowego zapalenia wątroby, to zachorowania przewlekłe, nabyte w  przeszłości. 
Obserwowany spadek zakażeń wywołanych wirusami hepatotropowymi typu B i C 
to efekt wdrażania i utrzym ywania wysokich standardów higieniczno-sanitarnych 
wykonywanych świadczeń zdrowotnych i zabiegów medycznych przebiegających 
z naruszeniem  ciągłości tkanek oraz w  przypadku zakażeń wywołanych wirusem 
typu B - prowadzonych od w ielu lat obowiązkowych szczepień ochronnych.
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3. Choroby zakaźne objęte programem obowiązkowych szczepień ochronnych.
W  tej grupie chorób zakaźnych obserwowana była nadal cykliczna zmienność 

zapadalności związana z sezonowością ich występowania lub kontynuacją 
wcześniejszych trendów. Spośród chorób zakaźnych objętych programem 
obowiązkowych szczepień ochronnych szczegółowemu opracowaniu podlegają 
zachorowania na krztusiec. W  roku 2018 podobnie jak  w  roku poprzednim utrzymuje 
się na tym samym niskim poziomie liczba zachorowań na ww. jednostkę chorobową 
oraz świnkę (po 2 przypadki). N ie odnotowano natomiast zachorowań na różyczkę. 
Tendencja ta może być spowodowana wprowadzeniem do kalendarza szczepień 
drugiego szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce w  10 roku życia lub może 
być też wynikiem cyklicznej zmienności liczby zachorowań na te choroby, albowiem 
podlegają one wahaniom epidemiologicznym co pewien czas.

4. Bakteryjne choroby inwazyjne
Zakażenia inwazyjne wywołują poważne w  skutkach zespoły objawów 

chorobowych, które występują najczęściej pod postacią posocznicy. Czynnikami 
etiologicznymi są tu  najczęściej meningokoki, pneumokoki oraz bakterie 
Hemophilus influenzae. W  okresie sprawozdawczym odnotowano 2 posocznice, za 
które odpowiedzialne były Streptococcus pneumoniae. Liczba tych zachorowań jest 
stosunkowo niska w  znacznej mierze dzięki dostępności szczepionek przeciwko tym 
patogenom. W śród zakażeń inwazyjnych wywołanych przez Streptococcus pyognes 
nadal największy udział m ają paciorkowce ropotwórcze, przeciwko którym nie 
prowadzi się szczepień ochronnych. Najczęściej występującą postacią kliniczną tych 
zakażeń jest róża - odnotowano 9 przypadków zachorowań.

5. Choroby odzwierzęce.
5.1. Borelioza
Zapadalność na boreliozę w  porównaniu z rokiem ubiegłym utrzym ywała się na 
niskim poziomie. Zarejestrowano 4 zachorowania. U  większości chorych rozpoznano 
wczesną fazę choroby przebiegająca pod postacią rum ienia wędrującego. Podobnie 
jak  w  latach ubiegłych, w  roku 2018 nie zarejestrowano żadnego przypadku 
wirusowego, odkleszczowego zapalenia m ózgu lub opon mózgowo- rdzeniowych.
5.2. Styczność i narażenie na wściekliznę.
W  2018 roku opracowano 70 wywiadów epidemiologicznych przeprowadzanych 
w  związku z pokąsaniami osób przez zwierzęta domowe lub dziko żyjące. 
W  8 przypadkach, w  związku z brakiem możliwości poddania zwierząt podejrzanych 
o wściekliznę obserwacji lekarsko-weterynaryjnej, osoby pokąsane zostały 
zakwalifikowane do szczepień przeciwko wściekliźnie. D la porównania w roku 2017 
pokąsanych przez zwierzęta było 85 osób, w  4 przypadkach podjęto szczepienia 
przeciwko wściekliźnie.
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II. Nadzór nad realizacją szczepień ochronnych
W  2018 roku szczepienia ochronne na terenie Powiatu Sierpeckiego wykonywano 

w  18 punktach szczepień, które realizują obowiązkowy program szczepień 
ochronnych obejmujący grupę dzieci i m łodzieży do 19 roku życia, jak  również 
szczepienia zalecane - niefinansowane ze środków znajdujących się w  budżecie 
M inistra Zdrowia. W  ram ach PSO objętych nadzorem było 9 876 dzieci młodzieży. 
Uodpornienie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w  Polsce wykonywane jest na 
drodze realizacji Programu Szczepień Ochronnych ogłaszanych corocznie w  formie 
kom unikatu przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
Szczepienia są najskuteczniejszą m etodą ochrony przed w ielom a groźnymi 

chorobami zakaźnymi. Odporność wytworzona po podaniu szczepionek może być 
długotrwała nawet do końca życia lub m ożna ją  odnowić poprzez szczepienie 
tzw. „przypom inające” . W  objętych nadzorem 18 punktach szczepień 
przeprowadzono 27 kontroli. W  trakcie kontroli zwracano uwagę na realizację 
Program u Szczepień Ochronnych, dokumentację medyczną, stan zaszczepienia 
dzieci i młodzieży w  ram ach obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych 
oraz transport i przechowywanie szczepionek. Sprawdzano także wyposażenie 
punktów  szczepień, prowadzenie poszczególnych rejestrów. W  większości placówek 
pom iar tem peratur prowadzony jest w  sposób ciągły za pom ocą elektronicznego 
rejestratora temperatur. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w  Sierpcu 
pośredniczy w  przekazywaniu szczepionek refundowanych przez M inisterstwo 
Zdrowia placówkom medycznym wykonującym szczepienia ochronne. W  2018 roku 
szczepionki do placówek POZ przekazano 310 razy. Łącznie rozdysponowano 
7941 szczepionek, w  tym 160 szczepionek 10-dawkowych. W  2018 roku 
zarejestrowano 3 łagodne niepożądane odczyny poszczepienne. Przed wyjazdem  do 
różnych krajów  świata osobom zainteresowanym udzielano informacji na tem at 
szczepień obowiązkowych i zalecanych.
N a terenie Powiatu Sierpeckiego szczepienia przeciwko różnym chorobom 
zakaźnym  w  poszczególnych grupach wiekowych realizowane były na bardzo 
wysokim  poziomie. Uzyskanie wysokiego odsetka osób zaszczepionych powyżej 
95% przeciwko danej chorobie zakaźnej zm niejsza ryzyko epidemicznego szerzenia 
się tej choroby w  populacji i świadczy o osiągnięciu tzw. odporności 
zbiorowiskowej. Podobnie jak  w  latach ubiegłych zauważalne je s t duże 
zainteresowanie szczepieniami zalecanymi u dzieci. Rodzice kupowali głównie 
szczepionki przeciwko pneumokokom, ospie wietrznej, rotawirusom 
i m eningokokom . Także duża grupa rodziców kupuje dla swoich dzieci szczepionki 
skojarzone pięcio lub sześcioskładnikowe, które zabezpieczają przed kilkom a 
chorobami w  jednym  zastrzyku, co zm niejsza liczbę wkłuć. Dorośli w  ramach 
szczepień zalecanych zabezpieczali się przed zachorowaniem poprzez szczepienia 
przeciwko wirusowem u zapaleniu wątroby typu B, grypie sezonowej i rzadziej 
przeciwko pneumokokom. W  ram ach akcji „W iosna bez pneum okoków” wiele dzieci 
z roczników  2016 i 2015 zostało zaszczepionych bezpłatnie przeciwko
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pneumokokom. Dzieci z grup ryzyka były szczepione przeciwko ospie wietrznej 

i przeciwko pneumokokom.
W  Powiecie Sierpeckim stan zaszczepienia dzieci i m łodzieży utrzymuje się na 
przestrzeni wielu lat na wysokim poziomie. Szczepienia prowadzone są prawidłowo, 
informacje dotyczące szczepień dokumentowane są w  kartach uodpornienia 

i książeczkach zdrowia.

XIII. Ochrona środowiska
Realizując w  2018r. zadania z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska będące 

w  kompetencji Starosty poprzez udzielanie wszelkiego rodzaju, zezwoleń, pozwoleń 
i wydawanie decyzji należy ogólnie stwierdzić, że w stosunku do lat ubiegłych 
wzrosła em isja zanieczyszczeń do środowiska. W zrost ten wynika z rozwoju 
zakładów przem ysłowych zlokalizowanych głównie na terenie Sierpca, ze 
zwiększonej ilości poruszających się po drodze pojazdów oraz sytuacji ekonomicznej 
i świadomości ekologicznej mieszkańców.

Analizując wydane decyzje, wyniki badań przeprowadzone przez jednostki 
uprawnione oraz posiadane opracowania dokonano oceny stanu środowiska 
w  dziewięciu obszarach.

1. Zmiany w  zakresie jakości powietrza
Zgodnie z przepisami Prawa ochrona środowiska (art. 89) Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska (W IOŚ) co roku dokonuje oceny poziomu substancji 
w  powietrzu w poszczególnych strefach za rok poprzedni a następnie dokonuje 
klasyfikacji stref dla każdej substancji odrębnie. N a podstawie rocznych ocen jakości 
powietrza prowadzonych przez WIOS w  Warszawie stwierdza się, że 
w  analizowanym okresie stan jakości powietrza w  Powiecie Sierpeckim utrzymuje 
się na podobnym poziomie. Dopuszczalne poziomy stężeń zanieczyszczeń powietrza 
w  zakresie pyłu zawieszonego PM  10 i PM  2,5 oraz benzo[a]pirenu są przekroczone 
i stąd teren Powiatu Sierpeckiego jak  i cała strefa mazowiecka otrzymał klasę C, 
natom iast w  przypadku pozostałych badanych zanieczyszczeń nie występują 
przekroczenia i klasyfikowany jest jako klasa A. Natom iast emisja zanieczyszczeń 
w  przypadku gazów wzrosła w  zakresie wszystkich substancji. W  2018r. wydano 
jedno pozwolenie zintegrowane dla Cargill Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
Oddział w  Sierpcu ul. Browarna 3, który emituje gazy i pyły. Poziomy stężeń pyłu 
zależą również od wielkości emisji pochodzącej z kotłowni opalanych węglem 
kam iennym i komunikacji oraz warunków rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.

W  celu poprawy jakości powietrza działania w  2018r. ograniczały się do 
modernizacji nawierzchni dróg, zwiększenia ilości przyłączy gazowych i poprawy 
edukacji ekologicznej m ieszkańców powiatu. 2

2. Ocena klim atu akustycznego i źródła hałasu
Stan klim atu akustycznego związany jest z rozwojem społeczno- 

gospodarczym. W związku z intensywnym rozwojem infrastruktury transportowej
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oraz stale wzrastającej liczby pojazdów ogólnie uległ pogorszeniu klimat akustyczny. 
N a klim at akustyczny Powiatu Sierpeckiego wpływa emisja hałasu ze źródeł 
komunikacyjnych oraz w  mniejszym stopniu ze źródeł przem ysłowych i związanych 
z działalnością usługową. Stan środowiska akustycznego oceniany jest w  oparciu 
o prowadzone badania uciążliwości akustycznej poszczególnych źródeł hałasu. N a 
obszarze Powiatu Sierpeckiego w  2018r. nie były wykonywane badania hałasu

r

w  ram ach m onitoringu prowadzonego przez WIOS. M ając na uwadze dane z lat 
ubiegłych najbardziej uciążliwy dla m ieszkańców był hałas pochodzący z  drogi nr 10 
w  m iejscowości Gójsk z uwagi na usytuowanie budynków m ieszkalnych blisko tej 
drogi. Analizując posiadane dane należy stwierdzić, że istniejące zakłady 
dotrzym ywały obowiązujących norm w  zakresie emisji hałasu i nie występowała 
potrzeba prowadzenia działań naprawczych. W  przypadku zaś ograniczenia hałasu 
drogowego działania zarówno powiatu jak  i gmin skierowane były na modernizację 
dróg oraz na rozwiązania w  organizacji ruchu.

3. Zm iany w  zakresie oddziaływania prom ieniowania elektromagnetycznego
Ocenę oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko przeprowadza 

się na podstawie badań m onitoringowych w  ram ach Państwowego M onitoringu
r  r

Środowiska oraz informacji o źródłach em itujących pola. W  2018r. WIOS nie 
wykonywał pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych na terenie powiatu, 
natom iast przeprowadzone pom iaiy w  2017r. wykazały, że występujące 
w  środowisku poziomy pól elektromagnetycznych nie zostały przekroczone. 
Głównym źródłem promieniowania w  Powiecie Sierpeckim jest Radiowo- 
Telewizyjne Centrum Nadawcze zlokalizowane w  Rachocinie. Badania 
przeprowadzone na terenie obiektu przez Instytut M edycyny Pracy w  Łodzi 
wykazały występowanie pola elektromagnetycznego o gęstości strumienia energii 
0,015 W /m2 (norma 01 W /m2) i natężeniu mniejszym od 3,1 V/m (norma 7 V/m) 
jednak obiekty te spełniają wymagania w  zakresie ochrony środowiska i ludzi przed 
prom ieniowaniem  elektromagnetycznym niejonizującym. Ponadto wszystkie 

pozostałe obiekty emitujące pola elektromagnetyczne np.: bazy telefonii 
komórkowych, linie elektroenergetyczne nie w ykazują przekroczeń i nie stanowią 
uciążliwości w  miejscach dostępnych dla ludności czy też przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową. 4

4. Ocena jakości wód powierzchniowych i podziem nych
M onitoring rzek przeprowadzony przez WIOS w  Warszawie wykazał zły stan 

badanych wód powierzchniowych rzecznych i w śród badanych wód wszystkie 
charakteryzuje umiarkowany stan ekologiczny, natom iast ogólny stan wód określa się 
jako zły. N a stan wód rzecznych wpływają głównie ścieki odprowadzane z  zakładów 
przem ysłowych np. OSM  Sierpc, oczyszczalni miejskiej oraz w ody opadowe z dróg, 
a także spływ wód zanieczyszczonych z gruntów rolnych. Oprócz ścieków 
odprowadzanych zorganizowanym i systemami kanalizacyjnymi duże znaczenie na 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych m a nieuregulowana gospodarka ściekowa.
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Należy jednak nadmienić, że wszyscy uprawnieni odprowadzający ścieki i wody 
opadowe do wód rzecznych nie przekraczają dopuszczalnych wskaźników 

zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach.
N a terenie Powiatu Sierpeckiego znajdują się trzy jeziora: Szczutowskie 

i Urszulewskie objęte monitoringiem prowadzonym przez WIOS oraz jezioro 
Bledzewskie. Prowadzone od lat badania stanu jakości wód jezior wykazały brak 
czystych jezior. Pod względem stanu ekologicznego są to zbiorniki o słabym i złym 

stanie.
W  obrębie Powiatu Sierpeckiego występują dwa poziomy wodonośne 

czwartorzędowy i trzeciorzędowy. Mając na uwadze lokalizację takich zakładów jak  
Carlsberg Supply Company Polska sp. SA Oddział Browar Kasztelan w  Sierpcu czy 
P.P.H.U.iT.” MARTER” Góreccy sp. j. zlokalizowane na terenie M iasta Sierpc 
oczywistym jest, że stan wód podziemnych na naszym terenie je s t dobry. 
Z posiadanych danych wynika, że w  2018r. przybyło kilka studni głębinowych 

głównie dla potrzeb działalności rolniczej.

5.Gospodarka wodno-ściekowa
Gospodarka wodna jest silnie związana z  działalnością człowieka, a woda 

pobierana jest na cele komunalne oraz przemysłowe. Do celów przem ysłowych 
i zaopatrzenia ludności pobierana jest woda podziemna, natom iast wody 
powierzchniowe wykorzystywane są na potrzeby rolnictwa i leśnictwa. Należy 
zaznaczyć, że wody pobierane do celów przem ysłowych prawie w  całości 
wykorzystywane są w  przemyśle spożywczym np. produkcja piwa (Carlsberg), wód 
mineralnych (MARTER), produkcja wyrobów m leczarskich ( Okręgowa Spółdzielnia 
M leczarska) oraz uboju zwierząt (Zakłady M ięsne OLEW NIK). Struktura 
wykorzystanej wody w  2017r. przedstawia się następująco:

1. Przemysł -1 7 0 4  dam3
2. Eksploatacja sieci wodociągowej -  2509,2 dam3
3. Rolnictwo i leśnictwo -  826 d a m 3
W  2018r. nastąpił wzrost ilości zużycia wody w sektorze przem ysłowym 

i rolnictwie. W  zakresie gospodarki ściekowej z ogólnej ilości emitowanych ścieków 
ponad 80 % stanowią ścieki komunalne odprowadzane przez M iejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w  Sierpcu. Zakład odprowadza ścieki 
socjalno-bytowe z obiektów mieszkalnych i usługowych oraz ścieki technologiczne 
z głównych zakładów zlokalizowanych w  mieście m.in. Carlsberg, ZM  Olewnik oraz 
spółek Hollywood. Udział ścieków przem ysłowych wynosi ok 30% ogółu 
odprowadzanych ścieków komunalnych z miasta. Do sierpienicy odprowadzana jest 
też duża ilość ścieków przem ysłowych z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w  Sierpcu. Pozostałe zakłady odprowadzające ścieki do wód powierzchniowych lub 
ziemi em itują ścieki w  m ałych ilościach. Przepustowość tych oczyszczalni jest 
zwykle znacznie większa niż ilość doprowadzanych ścieków. Przyczyną 
niedociążenia oczyszczalni je st zbyt krótka sieć kanalizacyjna, która zwiększa się 
z roku na rok. W zrost długości sieci kanalizacyjnej jest jednak niewspółmierny do
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potrzeb w  tym zakresie. Należy zauważyć, że w  2018r. zm niejszyła się ilość 
zbiorników bezodpływowych, a zwiększyła się ilość przydom owych oczyszczalni 
ścieków.

6. Zasoby geologiczne

Pow iat Sierpecki położony jest w  zachodniej części N iecki Mazowieckiej 
stanowiącej strukturalne zagłębienie w  utworach kredowych. Osady kredowe 
przykryte są osadami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi: piaski, iły, gliny. 
Budowa geologiczna i techtonika zasadniczo rzutują na występowanie surowców 
mineralnych. N a terenie Powiatu Sierpeckiego największe znaczenie użytkowe m ają 
piaski oraz surowce ilaste. Są to jednak surowce o znaczeniu lokalnym. Surowce te 
stosowane są w  różnych dziedzinach budownictwa i drogownictwa w zależności od 
ich własności technologicznych. Z roku na rok przybywa złóż kopalin. W  2018r. na 
terenie Powiatu Sierpeckiego wygaszono 1 koncesję na wydobywanie kopalin, 
natom iast udzielono 2 koncesje nowe i na dzień 31.12.2018r. na terenie powiatu 
funkcjonowało 20 złóż, na których prowadzone było wydobycie.

7 .0cena  jakości gleb
W  Powiecie Sierpeckim dominują gleby użytkowane rolniczo. W  dnach dolin 

wykształciły się m ady i gleby bagienne. Gleby bagienne piaszczysto-mułowe zajmują 
dno.doliny Sierpienicy i są wykorzystywane jako łąki. N a terenie powiatu dominują 
gleby głównie IV klasy bonitacyjnej. N a pozostałym obszarze są to gleby słabe 
- klasy V  i VI. Użytki zielone klasy V i VI stanowią ok 80% ich ogólnego obszaru. 
Głównie w ystępują gleby bielicowe i brunatne, a w  obniżeniach terenu czarne ziemie. 
Gleby Powiatu Sierpeckiego są zakwaszone w  ok 40%. W  2018r. na terenie Powiatu 
nie zaobserwowano wyraźnych zmian w  jakości gleb. W prawdzie na terenie Powiatu 
Sierpeckiego nie jes t prowadzony m onitoring zanieczyszczenia gleb, ale nie 
stwierdzono również terenów, na których występowałyby przekroczenia standardów 
jakości gleby. Zanieczyszczenia gleb występują w  wyniku zdarzeń losowych, 
po których następuje przywracanie do stanu poprzedniego poprzez usunięcie 
zanieczyszczonej gleby i nawiezienie nowej spełniającej określone wymagania 
poparte badaniam i tych gleb. W  2018r. Starosta Sierpecki nie prowadził postępowań 
adm inistracyjnym w  tym  zakresie.

N a terenie Powiatu znajdują się również osuwiska i tereny zagrożone 
przem ieszczaniem  się mas ziemnych. W  Powiecie Sierpeckim zinwentaryzowano 
w  2012r. wszystkie osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi, głównie są to 
tereny nadrzeczne w  gminie M ochowo, Sierpc, Rościszewo i m iasto Sierpc. Zgodnie 
z zaleceniem  prowadzi się monitoring obserwacyjny tych terenów i nie stwierdzono 
zagrożeń w  tym  zakresie.

8. Gospodarka odpadami
N a wzrost i rodzaj wytwarzanych odpadów w pływ a kilka czynników w  tym 

poziom życia mieszkańców, rodzaj przem ysłu oraz świadomość mieszkańców. N ie da
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się ukryć, że wraz ze wzrostem poziomu życia mieszkańców wzrasta ilość 
wytwarzanych odpadów w  tym odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych. 
W ytwarzane odpady w  wyniku działalności gospodarczej oraz w  związku 
z bytowaniem człowieka są jedną z istotniejszych przyczyn zagrożenia środowiska 

wpływających negatywnie na wszystkie jego komponenty. Z roku na rok zwiększa 
się ilość segregowanych odpadów nie mniej jednak jest jeszcze wiele do zrobienia 
w  tym  zakresie. Największą ilość odpadów zebrano w  mieście Sierpc, natomiast 
najmniejszą w gminie Rościszewo. Trzeba podkreślić, że w  2018r. zebrano więcej 
odpadów komunalnych wytworzonych przez jednego mieszkańca niż w  roku 
poprzednim, a poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania został osiągnięty we wszystkich 
gminach Powiatu Sierpeckiego. Nie segregowane odpady komunalne były w  całości 
unieszkodliwiane na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w  miejscowościach Rachocin, gm. Sierpc i Kobiem iki, powiat płocki. W  celu 
podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców zwłaszcza dzieci i m łodzieży 
zarówno Powiat jak  i Gminy organizowały konkursy, apele, pogadanki.

9. Zasoby przyrody i grunty leśne
N a terenie Powiatu Sierpeckiego występują 33 pomniki przyrody, 2 obszary 

chronionego krajobrazu: „Przyrzecze Skrwy Prawej” „Równina Raciążska”, 
3 zespoły przyrodniczo krajobrazowe: Jezioro Urszulewskie, Jezioro Bledzewskie 
i Jezioro Szczutowskie i 124 użytki ekologiczne. W  roku 2018r. nie ustanawiano na 
terenie Powiatu nowych form ochrony przyrody. N a terenie Powiatu Sierpeckiego 
grunty leśne w  2018r. zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków zajmowały 11 881 
ha w  tym  4 825 ha należące do osób fizycznych. Lesistość Powiatu wynosi 13,7 %, 
a najbardziej zalesioną gminą jest gmina Szczutowo. Ze względu na typy siedliskowe 
dominuje Bór świeży a głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna 
z dębem szypułkowym i bezszypułkowym. Należy zauważyć, że w  roku 2018 
przybyło powierzchni leśnej o 24 ha i zwiększenie to wynika ze zmian 
dokonywanych na wniosek osób fizycznych, w  związku z przekształceniem 
zalesionych gruntów z dofinansowaniem ze środków pochodzących z A RiM R oraz 
w  w yniku przeprowadzonej modernizacji gruntów.

XIV. Edukacja
Przyjęty przez Radę Powiatu Plan Operacyjny na lata 2014-2020 na pierwszym 
m iejscu wym ienia edukację. W  ram ach realizacji tych zadań przez Zarząd Powiatu 
Plan Operacyjny wym ienia trzy cele ogólne do realizacji w  każdym roku t.j.:
1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej i zapewnienie równego 
dostępu do dobrej jakości edukacji ponadgimnazjalnej,
2. Poprawa dostępności i i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie 
umiejętności kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy,
3. Zwiększenie dopasowania systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy 
m. innymi poprzez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz

47



utworzenie i rozwijanie systemów uczenia się przez praktyczną naukę zawodu 
realizowaną w  ścisłej współpracy z pracodawcami.

Struktura szkół i placówek oświatowych w roku 2018
1. Liceum Ogólnokształcące im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu - 
kierunki kształcenia - oddziały z rozszerzeniami:
- Historia, wos/ język polski, język obcy;

- Historia, język polski, język obcy;
- M atematyka, fizyka, informatyka;

- M atematyka, biologia, chemia;

- Biologia, ch em ia , język obcy;

- M atematyka, geografia , język obcy;

- Biologia, wos, język obcy;

- Biologia, chemia, język obcy;

Liczba uczniów w  LO im. m jra H. Sucharskiego -  242, liczba oddziałów 10.

2. Zespół Szkół N r 1 im. gen. Jose de San M artin w  Sierpcu - zawody i kierunki 
kształcenia;
1/ T echnikum ;
- technik elektronik,
- technik mechanik,
- technik budownictwa,
- technik ochrony środowiska,
- technik in form atyk ,
- technik m echanizacji rolnictwa,
- technik pojazdów samochodowych.
2/ Liceum Ogólnokształcące;
- klasa opiekuńczo medyczna z elementami ratownictwa/ innowacja/ - biologia 
i chemia,
- klasa policyjna / innowacja/ - język polski, historia, wos,
- klasa dziennikarsko lingwistyczna - j. Polski, historia, język obcy,
3/ Szkoła Policealna dla D orosłych/ 2 letnia,
4/ Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych ,
5/ Branżow a Szkoła I-go stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej - 
ślusarz, betoniarz- zbrojarz , m echanik pojazdów samochodowych, stolarz.
Liczba uczniów w  ZS nr 1 - 770, liczba oddziałów 27.

3. Zespół Szkół N r 2 im. Zygm unta W olskiego w  Sierpcu;
1/ Technikum;
- technik ekonomista,
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- technik informatyk,
- technik handlowiec,
- technik spedytor,
- technik obsługi turystycznej
- technik grafiki mi poligrafii cyfrowej,
- technik cyfrowych procesów graficznych,
2/ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,
3/ Liceum Ogólnokształcące - klasa strażacka / innowacja/ z rozszerzeniami- chemia, 
matematyka, język obcy, klasa pedagogiczno-psychologiczna, język polski, biologia, 

język obcy.
4/ Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej - 
kucharz, lakiernik, wędliniarz, piekarz, cukiernik, ślusarz, stolarz, elektryk, 
elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, 
krawiec, fryzjer, murarz-tynkarz, m onter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych,elektromechanik poj azdów samochodowych.
Liczba uczniów w ZS nr 2 -  457, liczba oddziałów 20.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w  Sierpcu;
1/ Przedszkole Specjalne,
2/ Szkoła Podstawowa Specjalna,
3/ Powiatowe Gimnazjum Specjalne,
4/ Branżowa Szkoła I-go Stopnia Specjalna z oddziałami Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej w  zawodach: piekarz, kucharz, mechanik pojazdów 
samochodowych, stolarz, krawiec, cukiernik, fryzjer.
5/ Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
Liczba uczniów w SOS W  - 79; liczba oddziałów 11+2 grupy wychowawcze.

5. Centrum Kształcenia Praktycznego.
Liczba uczniów 229. Są to uczniowie ZS nr 1 ZS nr 2 oraz uczniowie SOSW 
w  Sierpcu.
6. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w  Sierpcu.
7. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w  Sierpcu.
Ogólna liczba nauczycieli zatrudnionych w  szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Sierpecki -  238. Liczba wynika z zawartych stosunków pracy.

W yniki egzaminów zewnętrznych (wyniki na podstawie danych przekazanych  
przez OKE w  Warszawie)

Wyniki egzaminu gimnazjalnego -SOSW -  wyniki procentowe

Szkoła Arkusz Część

humanistyczna

Część matematyczno- 

przyrodnicza

Język obcy

Powiatowe Niepełnosprawnego J. polski Historia i Matematyka Przedmioty Niemiecki
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Gimnazjum

Specjalne

w stopniu lekkim w o s przyrodnicze podstawowy

70,0% 81,0% 62,50% 75,0% 75,5%

Średni wynik w woj. mazowieckim 5 9 % 6 7 % 4 5 % 5 9 % 5 2 %

Średni wynik w powiecie 

sierpeckim

6 2 % 5 1 % 45 % 4 9 % 4 6 %

Wyniki egzaminów maturalnych w powiecie sierpeckim (sesja w maju, 
w czerwcu i sierpniu 2018 r.)
Zdawalność w kraju: 88% (maj, czerwiec, sierpień 2018 r.), 

w liceach -  90 %, w technikach -  79 % 

w województwie mazowieckim -  ogółem 87 %, 

w liceach ogólnokształcących -  91%,

technikach -  78 %
Zdawalność egzaminu maturalnego. Sesja wiosenna i poprawkowa

Szkoła Typ szkoły Przystąpiło Świadectwo

maturalne

otrzymało

Zdawalność 

w %

Zdawalność 

w szkole

w %

LO Liceum

ogólnokształcące

108 105 97,25% 97,25 %

ZS Nr 1 Technikum 56 53 94,6 % 96,7 %

Liceum

ogólnokształcące

96 94 97,9%

ZS Nr 2 Technikum 49 48 98% 94,9 %

Liceum

ogólnokształcące

30 27 90%

Powiat Ogółem- szkoły, 

dla których 

organem 

prowadzącym 

jest powiat 

sierpecki

339 327 96,46 %

Zdawalność egzaminów obowiązkowych w woj. mazowieckim
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Przedmiot 

obowiązkowy 

na maturze

Liceum Technikum Ogółem w woj. 
mazowieckim

Zdawalność 

w %

[91%)

Średni wynik 

arkusza
podstawowego i 
rozszerzonego

w woj. maz %

Zdawalność w

%

[78 %)

Średni wynik arkusza 

podstawowego i 
rozszerzonego

w woj. maz

Zdawalność w %

(87%)

Język polski 97,8 % 60,15%-P 96% 50% -P, 37% -R 97,2%

Matematyka 88,9 % 63,59 %-P 75% 46 %-P, 135 R 85,3%

Język angielski 97% 79,76%-P 93% 64%-P, 44% - R 95,7 %

Język niemiecki 97,9 % 78,07%-P 92% 52%-P, 38% - R 95,2 %

Język rosyjski 89,6 % 63,69%-P 91% 52%-P, 42% - R 87,9 %

Biologia 39,11% -R - 12 % -R

Chemia 43,27%-R 13 %-R

Fizyka 50,17%-R 20 %-R -

Geografia 40,09 %-R - 23 %-R -

Historia 40.47%-R 18 %-R

Informatyka 48,67%-R 25 %-R

w o s 34,92%-R 15 %-R

Filozofia 50,17%-R 20 %-R

O gółem  do egzam inu  m aturalnego  w  szkołach, d la  k tó rych  organem  

p row adzącym  je s t P ow ia t S ierpecki w  części p isem nej/ustnej w  roku  2018 

p rzystąp iło  339 osób. Ś w iadectw a do jrzałości o trzym ało  -  327 osób, co 

stanow i 9 6 ,4 6 % .

W zrost zdaw alności o 1,59 %  w  porów nan iu  z  rok iem  2016/2017.

Wyniki z egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie ses je: styczeń-luty i czerwiec- lipiec 2018 r. _________
Szkoła Typ szkoły Liczba 

uczniów, 
którzy 
przystąpili 
do egzaminu

Zdało egzamin Zdawalność w % Zdawalność w 
szkołach ogółem w %

ZS Nr 1 Technikum 272 231 84,93 82,51%

Szkoła branżowa I 
stopnia/ ZSZ

31 19 61,29
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ZS Nr 2 Technikum 176 97 55,11 56,22%

Szkoła branżowa ] 
stopnia/ ZSZ

9 7 77,78

sosw Szkoła branżowa ł 
stopnia/ ZSZ

2 2 100 100%

Powiat sierpecki Razem 490 356 72,65 72,65%

Szczegółowe informacje dotyczące zdawalności egzaminu maturalnego i kwalifikacji 
w  zawodzie znajdują się w  sprawozdaniu z  realizacji zadań oświatowych w  Powiecie 
Sierpeckim za rok szkolny 2017/2018.

Uczestnictwo uczniów w  konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych  
o zasięgu rejonowym, wojewódzkim , ogólnopolskim____________________________
Zajęcie miejsca Nazwa olimpiady, konkursu- szkoła

Zasięg ogólnopolski

laureat XLIV Olimpiada Historyczna -LO

laureat (indeks Politechniki 

Gdańskiej)

XXII Konkurs Chemiczny „Wygraj indeks” - LO

laureat (indeks Instytutu 

Europeistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego)

Konkurs „Europa -  społeczeństwo, gospodarka, polityka, kultura”- LO

laureat Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund- LO

finalista (indeks 

Politechniki Warszawskiej 

Filia w Płocku)

XXV Konkurs Chemiczny im. I. Łukasiewicza -

Miejsce I - Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Kartka wielkanocna”- OPP 

XVI Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Tradycje wielkanocne”- OPP

Miejsce II XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Tradycje wielkanocne” - 

OPP

II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc -  ZS Nr 1

finalista -  10 uczniów Konkurs Matematyczny „Wygraj indeks” Politechniki Gdańskiej -LO

III miejsce XXVII Ogólnopolski Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży 

Młodzi Twórcy Literatury „Skrzydła mi rosną u ramion” - LO

III miejsce -  etap okręgowy

XXVI Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK- LO
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wyróżnienie Ogólnopolski Konkurs z Języka Niemieckiego Weltsprachen Abitur - 

LO

wyróżnienie Ogólnopolski Festiwal „(Pod)różne historie”- LO

Zasięg wojewódzki/okręgowy

finalista -  5 uczniów Konkurs Matematyczny „CONTINUUM” - LO

(indeksy Politechniki 

Warszawskiej Filia w 

Płocku)

Nagroda Specjalna XV Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety- LO

I miejsce Konkurs ornitologiczny „Ptaki gatunków drapieżnych”- LO

II miejsce Konkurs ornitologiczny „Ptaki gatunków drapieżnych”- LO

II miejsce Mazowiecki Konkurs Historyczny „Historia i znaczenie Munduru 

Polskiego w XX wieku”- LO

III miejsce Konkurs ornitologiczny „Ptaki gatunków drapieżnych”- LO

wyróżnienie Warszawski Konkurs „Mistrz Gramatyki Języka Niemieckiego”- LO

wyróżnienie XV Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety

Zasięg regionalny

finalista XVII Konkurs Matematyczny „GAMMA” -  5 uczniów- LO

I miejsce Konkurs plastyczny „Inżynieria środowiska, czyli...”- LO

Konkurs plastyczny „Przyroda -  Twój Przyjaciel”- LO

II miejsce IX Konkurs Języka Niemieckiego „EXPERT”- LO

Konkurs plastyczny „Przyroda -  Twój Przyjaciel”- LO

III miejsce Konkurs plastyczny „Przyroda -  Twój Przyjaciel”- LO

W  szkołach; Liceum Ogólnokształcące, ZS N r 1 , ZS N r 2, SOS-W  w roku 2018 
funkcjonowały biblioteki szkolne. Celem ich działalności była i je s t nadal 
popularyzacja książki i krzewienie pasji czytelniczych. Dzięki działalności tych 
bibliotek uczniowie i nauczyciele oraz pozostali pracownicy m ieli do dyspozycji; 
wystawy tematyczne (literackie, malarskie, fotograficzne, lekcje biblioteczne, akcje 
środowiskowe i ogólnopolskie), Cała Polska czyta dzieciom, Narodowe Czytanie, 
Uwolnij książkę, Upoluj na książkę, Randka w  ciemno z książką, spotkania 
z przedstawicielami lokalnych mediów, współpracę z darczyńcami, spotkania 
autorskie itp. wydarzenia kulturalne.
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W  roku 2018 realizowano n/w  projekty współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w  ram ach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1) LO - Wyższe kompetencje, droga do sukcesu,
2) ZS N r 1 - Szkoła Kluczowych Kompetencji, M echanik w  Hiszpanii,
3) ZS N r 2 - M istrzowie kompetencji, Zawodowa Praktyka dla Ekonomika 2.
Ponadto korzystano z dotacji celowych na wyposażenie gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej w  sprzęt i aparaturę medyczną oraz na zakup książek do bibliotek 
szkolnych.

XV. Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz 
aktywizacja zawodowa i wykorzystanie środków Funduszu Pracy na 
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

N a koniec 2018 roku zarejestrowanych było 3106 osób bezrobotnych 
oraz 20 osób poszukujących pracy. W  porównaniu do końca roku 2017 liczba 
bezrobotnych zm niejszyła się o 146 osób, tj. 4,5%. W  strukturze bezrobotnych 
największą grupę stanowiły osoby zamieszkujące tereny wiejskie -  2151, tj. 69,3% 
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Osób pozostających w  ewidencji łącznie przez 
okres ponad 12 m iesięcy w  okresie ostatnich 2 lat (długotrwale bezrobotnych) było 
1968 -  63,4% ogółu zarejestrowanych. Liczna grupa wśród ogółu bezrobotnych 
to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, podstawowym i gim nazjalnym 
-  54,3% zarejestrowanych. Osoby do 30 roku życia (929) stanowiły 29,9%, osoby 
powyżej 50 roku życia (713) -  23%, osoby bez kwalifikacji zawodowych (683) -  
22%, bezrobotni bez doświadczenia zawodowego (841) -  27,1%, bezrobotni 
dotychczas niepracujący (560) -  18%, osoby niepełnosprawne (159) -  5,1%, kobiety, 
które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka (661) -  21,3%, osoby posiadające co 
najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (607) -  19,5% ogółu zarejestrowanych. 
N a koniec 2018 roku spośród zarejestrowanych bezrobotnych prawo do zasiłku 
posiadało tylko 481 osób. W skaźnik osób z prawem do zasiłku wynosił 15,5% i uległ 
zw iększeniu o 1,5% w  stosunku do roku poprzedniego. Bezrobotni bez praw a do 
zasiłku stanowili 84,5 % ogółu zarejestrowanych. W  okresie od stycznia do grudnia 
2018 zarejestrowało się ogółem 3486 osób, w  tym 722 osoby z prawem  do zasiłku, 
którzy stanowili 20,7% ogółu zarejestrowanych w 2018 roku. N atom iast z ewidencji 
wyłączono 3632 osoby, z tego w  związku z podjęciem  pracy 1947 osób, tj. 53,6% 
ogółu wyrejestrowanych. W  porównaniu do 2017 roku w skaźnik osób bezrobotnych 
wyłączonych z ewidencji w  związku z podjęciem  pracy uległ zmniejszeniu o 1,5%. 
Z tytułu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy lub innej 
formy pom ocy oraz przerwania z własnej w iny szkolenia, stażu, realizacji 
indywidualnego planu działania lub innej formy pom ocy zostało wyrejestrowanych 
96 osób, tj. 2,6%  ogółu wyrejestrowanych, z tytułu niestawienia się w  wyznaczonym 
term inie w  celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 
proponowanej przez urząd lub w  innym celu wynikającym z ustawy o prom ocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w  tym  potwierdzenia gotowości do podjęcia 
pracy, zostało wyrejestrowanych 509 osób, tj. 14% ogółu wyrejestrowanych.
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Ze statusu bezrobotnego dobrowolnie zrezygnowały 203 osoby, tj. 5,6% ogółu 
wyrejestrowanych. Średnio miesięcznie rejestrowano 291 osób bezrobotnych. 
Zwiększone rejestracje bezrobotnych przypadają w  miesiącu marcu, kwietniu 
i listopadzie. W  m iesiącu marcu zarejestrowano 354 osoby, w miesiącu kwietniu - 
336 natom iast w  m iesiącu listopadzie 371 osób. Z uruchomionej od 27.05.2013r. 
elektronicznej usługi rejestracji osób ubiegających się o zarejestrowanie, jako 
bezrobotny albo poszukujący pracy w  2018 roku skorzystało 557 osób, w  tym  528 
osób dokonało wstępnej rejestracji (elektronicznej rezerwacji term inu wizyty 
w  urzędzie) i 29 osób dokonało pełnej rejestracji, jako osoby bezrobotnej. 
W  porównaniu do 2017 roku, liczba osób rejestrujących się przez Internet 
zm niejszyła się o 2 osoby. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku -  160 osób 
bezrobotnych z prawem do zasiłku podjęło z  własnej inicjatywy zatrudnienie i nabyło 
prawo do dodatku aktywizacyjnego. Z powodu niespełniania warunków do 
przyznania prawa do dodatku aktywizacyjnego, 4 osobom odmówiono jego 
przyznania. Realizacja zadań w  zakresie świadczeń określonych ustawą wymaga 
załatwienia spraw w  formie decyzji administracyjnych. Wydano łącznie 8.578 decyzji 
orzekających o statusie zarejestrowanych osób (uznanie, odmowa uznania za osobę 
bezrobotną, utrata statusu) oraz o świadczeniach (przyznanie, odmowa, utrata, 
wstrzymanie, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, rozłożenie na raty 
orzeczonego zwrotu). Od wydanych decyzji wpłynęły 24 odwołania. Dwie decyzje 
zostały uchylone przez Wojewodę M azowieckiego. Zwrot nienależnie pobranych 
świadczeń orzeczono dla 52 osób, w  tym dla 20 osób zwrot nienależnie pobranego 
zasiłku dla bezrobotnych, dla 22 osób zwrot badań lekarskich, dla 9 osób zwrot 
kosztów stażu -  kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do m iejsca 
odbywania u pracodawcy stażu oraz badań lekarskich i dla 1 osoby zwrot 
stypendium. W  wypełnianiu obowiązku terminowej wypłaty należnych bezrobotnym 
świadczeń pieniężnych sporządza się średnio miesięcznie listy wypłat dla 809 osób. 
Realizowano również zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne jak  i ich członkowie rodziny, zostały zgłoszone do ubezpieczenia 
zdrowotnego lub społecznego zgodnie z obowiązującymi przepisam i w  tym zakresie, 
zaś osoby wyłączone z ewidencji -  wyrejestrowane z  ubezpieczeń. Zgłoszenia 
do ubezpieczeń i zmiany w  ubezpieczeniu osób zarejestrowanych oraz ich członków 
rodziny przekazywano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą elektroniczną. 
Dokonano licznych wyjaśnień do ZUS-u odnośnie pobranych świadczeń przez 
bezrobotnych (okresy pobierania zasiłku pokrywały się z okresem zatrudnienia 
-  przeprowadzono postępowanie w  sprawie ustalenia należnie lub nienależnie 
pobranego zasiłku) oraz okresów podlegania do ubezpieczenia zdrowotnego 
i społecznego osób pozostających w  ewidencji bezrobotnych. Związane było to 
z ustalaniem przez ZUS prawa do emerytury lub renty bądź z prowadzoną przez 
ZUS weryfikacją dokumentów zgłoszeniowych. D la 324 osób sporządzono 
zestawienia okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu
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zdrowotnem u celem uporządkowania okresów podlegania ubezpieczeniom 
bezpośrednio na koncie ubezpieczonego zarejestrowanego jako osoba bezrobotna.

W  związku z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczącą 
udostępniania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiatowym i wojewódzkim 
urzędom pracy wykazu osób ubezpieczonych, celem realizacji przez urzędy pracy 
zadań określonych w  przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy w  zakresie podejm owania decyzji o przyznaniu statusu, prawa do świadczeń 
oraz utraty statusu - od stycznia do grudnia 2018 otrzymano z ZUS 
12 elektronicznych raportów, w  których wykazano zbieg tytułów do ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych. Weryfikacji zgłoszeń do ubezpieczeń dokonano dla 
677 osób. Zweryfikowano dokumenty znajdujące się w  aktach bezrobotnych oraz 
komputerowej bazy danych systemu SYRIUSZ. W  stosunku do 206 osób, które nie 
zgłosiły podjęcia pracy, działalności gospodarczej oraz innych okoliczności 
powodujących utratę statusu, a z informacji ZUS wynikało, iż podlegają 
ubezpieczeniom również z innego tytułu niż osoby bezrobotne, zostało wszczęte 
postępowanie wyjaśniające celem ustalenia statusu bezrobotnego, w  wyniku czego 
187 osób utraciło status osoby bezrobotnej, w  tym 11 osób utraciło status i prawo do 
zasiłku. Z powodu podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik lub osoba 
wykonująca umowę zlecenia, status bezrobotnego utraciło 169 osób, 7 osób 
z powodu podjęcia działalności gospodarczej, 5 osób z powodu pobierania świadczeń 
z  opieki społecznej, 1 osoba z  powodu odbywania okresowej służby 
wojskowej/żołnierz niezawodowy w  służbie czynnej, 2 osoby z powodu pobierania 
renty z tytułu niezdolności do pracy, 1 osoba z powodu nabycia emerytury oraz 
2 osoby z powodu podlegania ubezpieczeniom z tytułu pobierania stypendium 
w  okresie stażu/szkolenia organizowanego przez inny podm iot niż Powiatowy Urząd 
Pracy. Bardzo ważną czynnością w  procesie obsługi osób zarejestrowanych było 
wydawanie zaświadczeń potw ierdzających ich status, rodzaj i wysokość należnych 
świadczeń oraz udzielanie odpowiedzi na pism a i wnioski o udostępnienie danych 
ze zbioru danych osobowych. Wydano 1105 zaświadczeń celem przedłożenia 
w szkołach, zakładach pracy, ZUS, KRUS, ośrodkach pomocy społecznej i innych 
instytucjach. Udzielono 509 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych ze zbioru 
danych osobowych wpływające od Komornika Sądowego, Policji, Ośrodków 
Pomocy Społecznej, PCPR, KRUS-u i ZUS-u, w  tym 25 odpowiedzi zostało 
udzielonych w  formie elektronicznej sytemu SĘPI na w niosek o udostępnienie 
danych ze zbioru danych osobowych Ośrodków Pomocy Społecznej. W ażną rolę 
w  procesie ograniczania bezrobocia i neutralizacji jego  skutków odgrywają usługi 
rynku pracy, w  tym  w szczególności pośrednictwo pracy. Podstawowym zadaniem 
pośrednictw a pracy jest udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym 
pracy w  uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w  pozyskaniu 
pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, a także pozyskiwanie 
i upowszechnianie ofert pracy. Pośrednicy pracy zatrudnieni w  Urzędzie w  okresie od 
01.01.2018r. do 31.12.2018r. odbyli 30006 rozm ów z osobami bezrobotnymi 
i poszukującym i pracy. M iesięcznie pośrednicy utrzym ują bezpośredni kontakt
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z niemalże 2500 osobami, średnio na jednego pracownika w  miesiącu przypadała 
obsługa 277 osób. Podczas w izyt pośrednicy pracy szczegółowo analizują informacje 
dotyczące osób zarejestrowanych oraz ich aktualną sytuację, ustalają profil pomocy 
dla osoby bezrobotnej, opracowują indywidualny plan działania i przedstawiają 

propozycję odpowiedniej pracy lub innej formy aktywizacji. W  przypadku braku 
odpowiedniej propozycji, informują o sytuacji na lokalnym rynku pracy i o innych 
krajowych lub zagranicznych ofertach pracy, będących w  dyspozycji Urzędu lub 
zamieszczonych w  internetowej bazie ofert pracy, inform ują o możliwościach 
samodzielnego poszukiwania pracy lub proponują możliwość skorzystania z innych 
usług rynku pracy, w  szczególności z pomocy oferowanej przez doradcę 
zawodowego. Klientom Urzędu udostępniany jest również kom puter z dostępem do 
Internetu, dzięki czemu bezrobotni i poszukujący pracy m ają możliwość zapoznania 
się z ofertami znajdującymi się w  Centralnej Bazie Ofert Pracy lub skorzystania 
z innych źródeł umożliwiających znalezienie zatrudnienia. W okresie 
sprawozdawczym zostało zgłoszonych 1272 wolnych miejsc pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej, z tego 840 to subsydiowane m iejsca pracy, 
432 zgłoszone przez pracodawców. Przeciętnie w  m iesiącu Urząd dysponował 
106 wolnymi miejscami pracy co oznacza, że na jedno stanowisko pracy przypadało 
średnio ponad 29 wolnych miejsc pracy. Propozycję pracy przedstawiono 
480 osobom bezrobotnym, z czego 179 podjęło zatrudnienie. Ponadto 968 osobom 
przedstawiono propozycję stażu, 591 bezrobotnych skorzystało z tej formy 
aktywizacji. Efektywność pośrednictwa pracy liczona jako stosunek ofert 
zrealizowanych do liczby ofert pozyskanych wynosi 63%. Zgłaszane oferty pracy są 
wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu w  miejscu ogólnie dostępnym dla 
zainteresowanych. Są one umieszczane także na stronie internetowej
www.pup-sierpc.pl. na bieżąco aktualizowane oraz przesyłane i włączane do 
Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP), która jes t dostępna również na naszej stronie 
internetowej. Najczęściej powtarzają się oferty na stanowiska: doradca klienta, 
sprzedawca, handlowiec, pracownik biurowy, robotnik budowlany i pracownik 

gospodarczy. Oferty na stanowisko pracownika administracyjnego, handlowca 
i robotnika gospodarczego to przede wszystkim propozycje odbycia stażu 
u pracodawcy. W  okresie sprawozdawczym pośrednik pracy odbył 88 wizyt 
u  pracodawców. Kontakty te miały na celu promowanie pośrednictwa pracy 
i instrum entów rynku pracy, pozyskanie informacji o aktualnych i przyszłych 
potrzebach kadrowych firm. Pośrednik pracy pozyskał do współpracy 158 nowych 
pracodawców, którzy w  2018 roku byli zainteresowani skorzystaniem 
z instrum entów i usług oferowanych przez PUP w  Sierpcu.

W  okresie 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r. zorganizowano 3 giełdy pracy, w  której 
wzięło udział 49 osób spełniających wym agania określone przez pracodawców. 
W  wyniku rekrutacji i dużego zainteresowania ofertami wśród osób bezrobotnych, 
łącznie zatrudnienie znalazły 4 osoby. W  procesie realizacji zadań poradnictwa 
zawodowego wykorzystywano zarówno indywidualne jak  też grupowe formy 
poradnictwa. Z tej formy pomocy skorzystało 175 osób, w  tym z porad
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indywidualnych 121 osób, a porad grupowych 54 osoby w  7 grupach. Ponadto 
udzielono 42 osobom informacji zawodowej, w  tym:
- indywidualnej -  42 osobom,
- grupowej - 54 osobom w 7grupach.

Indywidualnym Planem Działania (IPD), który jest opracowany wspólnie przez 
osobę bezrobotną i doradcę zawodowego lub pośrednika pracy zostało objętych 
3519 osób. Zgodnie z wnioskami składanymi przez pracodawców Urząd złożył 
i uzyskał środki z Funduszu Pracy w  wysokości 146.900 zł. na realizację zadań 
związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym. Przyznany limit środków został 
rozdysponowany wśród 16 pracodawców. Łączna kwota wykorzystanych środków 
z KFS opiewa na kwotę 143. 198 zł. W  okresie sprawozdawczym zarejestrowano 
33 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz 182 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

N a podstawie decyzji M inistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
12 kw ietnia 2018r. limit środków przyznany wg algorytmu na finansowanie 
program ów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej w  2018 roku w  Powiecie Sierpeckim został ustalony 
w  wysokości 2.442.370,84 zł. M ając na względzie ograniczenie bezrobocia 
i łagodzenie jego  skutków w Powiecie Sierpeckim - Powiatowy Urząd Pracy 
pozyskał środki na realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy:
- 2.619.019,11 zł - „Aktywizacja osób m łodych pozostających bez pracy w  Powiecie 
Sierpeckim (III)” w  ram ach działania 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających 
bez pracy na regionalnym rynku pracy  Programu Operacyjnego W iedza Edukacja 
Rozwój 2014 -2020,
- 1.964.910,05 zł - „Aktywizacja osób w  wieku 30 lat i powyżej pozostających bez 

pracy w  Powiecie Sierpeckim (II)” w  ram ach działania 8.1 Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych przez PUP  Regionalnego Program u Operacyjnego W ojewództwa 
M azowieckiego na lata 2014-2020.

Dzięki dodatkowym środkom osoby bezrobotne uzyskały m ożliwość nabycia 
praktycznych umiejętności do wykonywania pracy po odbyciu stażu, nabyły nowe 
lub uzupełniły posiadane ju ż  kwalifikacje zawodowe oraz zostały utworzone nowe 
podm ioty gospodarcze przez osoby, które otrzymały środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. N a realizację nowego instrumentu rynku pracy - 
refundacji części kosztów  poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia uzyskaliśmy środki 
w  wysokości 1.082.200 zł. Trzykrotnie wystąpiono również o środki z „rezerwy 
M inistra” . Pomimo dużych obwarowań dotyczących efektywności program ów oraz 
niskiego kosztu doprowadzenia do zatrudnienia uczestników program ów pozyskano 
środki w  wysokości:

- 24.000 zł -  na realizację program u staży w  placówkach Agencji 
Restrukturyzacji i M odernizacji Rolnictwa,
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- 848.000 zł -  na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
w regionach wysokiego bezrobocia (I),

- 222.500 zł - na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
w regionach wysokiego bezrobocia (II).

Łączny limit środków dla Powiatu Sierpeckiego w  2018 roku na finansowanie 
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu wynosi 9.203.000 zł.

Mając na uwadze racjonalną gospodarkę środkami Funduszu Pracy limit 
środków został podzielony na finansowanie poszczególnych form. W  sposób ciągły 
analizowane było wydatkowanie i zaangażowanie środków „algorytmu”, 
co umożliwiło dokonywanie zmian powyższego podziału w  trakcie roku. 
Prowadzona była również analiza wydatkowania i zaangażowania środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, środków pozyskanych w  ramach „rezerwy 
M inistra” oraz przyznanych refundacje wynagrodzenia bezrobotnych do 30 roku 
życia. Podejmowane działania miały na celu zabezpieczenie wydatkowania środków 
w roku budżetowym oraz maksymalne wykorzystanie posiadanych funduszy.

W  2018 roku zaangażowano środki w  wysokości 9.188.147zł. 
Zaangażowanie środków przedstawia się następująco:

• szkolenia -  47.934 zł,
• roboty publiczne -  862.932 zł,
• staże -  4.484.740 zł,
• środki na podjęcie działalności gospodarczej -  2.384.500 zł,
• bon na zasiedlenie -  315.000 zł,
• refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 

składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia -  
1.082.117 zł,

• refundacja części wynagrodzenia ( spółdzielnia socjalna) -  10.924 zł.
W  ram ach realizowanych program ów środki zostały wydatkowane na poziomie 

99,84%. Środki Funduszu Pracy pozwoliły zaktywizować łącznie 975 osób 
bezrobotnych poprzez zastosowanie instrumentów rynku pracy. Jedną z  form 
aktywizacji zawodowej są szkolenia. W  okresie sprawozdawczym uruchomiono 
57 szkoleń przeprowadzonych na wniosek osób uprawnionych, w  tym:
- 55 w  ram ach „algorytmu”,
- 2 w  ram ach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających 
bez pracy w  Powiecie Sierpeckim (II)” RPO WM.

Organizacja robót publicznych to działania podejmowane wspólnie 
z samorządami. M ają one na celu aktywizację zawodową bezrobotnych znajdujących 
się w  szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zgłoszone przez samorządy wnioski 
dotyczyły głównie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, takich jak  remont dróg, 
budowa chodników oraz porządkowanie terenów publicznych. Ponadto spółki wodne 
organizowały roboty publiczne dla bezrobotnych do wykonywania prac związanych 
z utrzym aniem  i w łaściwą eksploatacją urządzeń wodno -  melioracyjnych.
W  okresie sprawozdawczym w ram ach w/w formy zaktywizowanych zostało 
107 bezrobotnych.
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W ażną rolę w  aktywizacji zawodowej bezrobotnych pełnią staże. To forma 
przeciwdziałania bezrobociu pozwalająca nabyć umiejętności praktyczne, która 
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno w śród pracodawców, jak  
również bezrobotnych.
W  2018 roku zorganizowano łącznie 591 miejsc odbywania stażu, z czego:
- 83 w  ram ach „algorytmu”,
- 215 w  ramach projektu „Aktywizacja osób m łodych pozostających bez pracy 

w  powiecie sierpeckim (III)” Programu Operacyjnego W iedza Edukacja Rozwój,
- 130 w  ram ach projektu „Aktywizacja osób w  wieku 30 lat i powyżej pozostających 

bez pracy w  Powiecie Sierpeckim (II)” RPO WM,
- 3 w  ram ach program u staży w  placówkach Agencji Restrukturyzacji M odernizacji 

Rolnictwa, finansowanego z „Rezerwy M inistra”,
- 100 w  ram ach program u aktywizacji zawodowej bezrobotnych w  regionach 

wysokiego bezrobocia, finansowanego z „rezerwy M inistra”(I),
- 60 w  ram ach program u aktywizacji zawodowej bezrobotnych w  regionach 

wysokiego bezrobocia, finansowanego z „rezerwy M inistra”(II).
Inną formą aktywnego działania, jaką podejm ował U rząd było udzielanie 

bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przy pomocy środków 
finansowych powstało 109 nowych podm iotów gospodarczych, w  tym:
-1  w ram ach „algorytm u”,
- 55 w  ram ach projektu „Aktywizacja osób m łodych pozostających bez pracy 

w  powiecie sierpeckim (III)” w  ram ach POW ER,
- 44 w  ram ach projektu „Aktywizacja osób w  wieku 30 lat i powyżej pozostających 

bez pracy w  powiecie sierpeckim (II)” RPO WM,
- 5 w  ram ach program u aktywizacji zawodowej bezrobotnych w  regionach 

wysokiego bezrobocia, finansowanego z „rezerwy M inistra”(I),
- 4 w  ram ach program u aktywizacji zawodowej bezrobotnych w  regionach 

wysokiego bezrobocia, finansowanego z „rezerwy M inistra”(II).
Refundacja kosztów  wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanych bezrobotnych to pom oc dla pracodawców planujących zatrudnienie 
pracownika. W  2018 roku nie zawarto um ów dotyczących realizacji w /w  formy, nie 
mniej jednak w  wyniku dokierowań zaktywizowano 31 osób. Bezrobotni do 30 roku 
życia, którzy zadeklarowali gotowość podjęcia zatrudniania w  odległości co najmniej 
80 km od m iejsca dotychczasowego zamieszkania, otrzymali bony na zasiedlenie. 
Z tej form y pom ocy skorzystało 46 osób. W  ram ach refundacji części kosztów 
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
bezrobotnych do 30 roku życia zaktywizowane zostały 34 osoby (dokierowania). 
Ponadto w  2018 roku Powiatowy Urząd Pracy otrzymał na podstawie Uchwały Rady 
Powiatu w  Sierpcu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
N iepełnosprawnych w  wysokości 40.000 zł, które zostały przeznaczone na 
dofinansowanie osobie niepełnosprawnej podjęcia działalności gospodarczej. 
Realizacja zadań budżetowych dokonywana była zgodnie z  planem finansowym na 
2018 rok.
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W  roku 2018 Urząd dysponował budżetem w  wysokości 2.277.030 zł, w  tym:

- wydatki na wynagrodzenie i składki - 2.046.621 zł
- wydatki zadań statutowych - 227 846 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia - 2 563 zł
Realizacja planu za 2018 rok 2.241.434 zł przedstawiała się następująco:

•  wydatki na wynagrodzenie i składki 2.011.786 zł co stanowi 98,29% realizacji 

planu rocznego,

•  wydatki zadań statutowych 227.086 zł co stanowi 99,66% realizacji planu 

rocznego,
•  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 2.562 zł co stanowi 99,96% 

realizacji planu rocznego.
W  ramach ochrony zdrowia składki na ubezpieczenia zdrowotne osób 

bezrobotnych bez prawa do zasiłku stanowią planowaną kwotę 1 .986.179 zł. 

Realizacja planu za 2018 r. wynosi 1.986.179 zł co stanowi 100% realizacji planu.
Roczny plan finansowy wydatkowania środków Funduszu Pracy opiewa na kwotę 

9.709.900 zł, z czego:
- aktywne formy stanowią kwotę - 3.536.870,84 zł
- art.150 f  Ref. wynagrodzenia bezrobotnych do 30 roku życia -  1.082.200 zł
- inne fakultatywne wydatki - 360.000 zł
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 146.900 zł 

Realizacja planu za 2018 rok przedstawia się następująco:

• na aktywne formy aktywizacji bezrobotnych wydatkowano kwotę 

3.528.047,58 zł co stanowi 99,75% realizacji planu
- refundacja wynagrodzenia bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150f)

wydatkowano -  1.082.117,00 zł co stanowi 100% realizacji planu

• na inne fakultatywne zadania wydatkowano kwotę 235.959 zł co stanowi 
65,54% realizacji planu

•  na Krajowy Fundusz Szkoleniowy wydatkowano kwotę 143.198 zł co stanowi 

97,47% realizacji planu
Ponadto w  roku 2018 realizowane były 2 projekty EFS:

• Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój na kwotę 2.619.019,11 zł,

•  Regionalny Program Operacyjny W ojewództwa M azowieckiego 
na kwotę 1.964.910,05 zł.

W  ram ach projektów w  2018 r. wydatkowano środki 4.577.983 zł na:

•  Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój -  2.616.994,39 zł

•  Regionalny Program Operacyjny W ojewództwa M azowieckiego -  
1.960.988,61 zł

W  2018 r. dokonano również wypłaty świadczeń obligatoryjnych na kwotę 
4.769.076 zł i są to:
na zasiłki dla bezrobotnych - 4.553.356 zł 
na dodatki aktywizacyjne - 215.720 zł.
Łączny budżet środków Powiatowego Urzędu Pracy w  2018 roku zakładał kwotę
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18.742.185 zł

Jego wykonanie za 2018 rok wyniosło 18.563.993,58zł co stanowi 99,04% 
wykonania planu.

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku w Urzędzie zatrudnionych było 
42 osoby. W śród zatrudnionej kadry pracowniczej wykształcenie wyższe posiada 
39 osób, policealne 1 osoba, średnie ogólne 1 osoba, zasadnicze zawodowe 1 osoba. 
W ewnętrzną organizację, zadania kom órek organizacyjnych oraz tryb pracy 
Powiatowego Urzędu Pracy w  Sierpcu na 31 grudnia 2018 roku określa Regulamin 
Organizacyjny nadany U chwałą Zarządu Powiatu nr 926.173.2014 z 27 czerwca 
2014 r. oraz Uchwałami nr 207.44.2015 Zarządu Powiatu w  Sierpcu z dnia 
11 grudnia 2015 r. i nr 303.63.2016 z dnia 16 czerwca 2016 zmieniającymi uchwałę 
w  sprawie uchwalenia Regulam inu Organizacyjnego. Zgodnie z obowiązkiem 
nałożonym  ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotni 
i poszukujący pracy oraz pracodawcy współpracujący z PUP zostali objęci stałą, 
indywidualną opieką pracowników tut. Urzędu, którym na m ocy przepisów prawa 
obowiązującego od 27 m aja 2014 roku została powierzona funkcja doradcy klienta. 
N a 31 grudnia 2018 r. funkcję tę pełniło 10 pracowników na stanowiskach 
kluczowych (pośrednik pracy i doradca zawodowy).W  ram ach opieki doradczej 
pracownicy ustalają indywidualnie potrzeby każdego klienta, warunki współpracy 
oraz realizują zadania związane z udzieleniem klientowi pomocy. W  procesie stałego 
odnawiania, doskonalenia i rozwijania swoich kwalifikacji zawodowych 
38 pracowników uczestniczyło w  pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego 
(szkolenia, seminaria, konferencje). Obejmowały one różnorodną tematykę 
m.in. z zakresu: realizacji ustawy o prom ocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
zagadnień prawnych, RODO, informatyki, zagadnień finansowo-księgowych, 
problem atyki EFS. Urząd systematycznie zabiega o bezpieczeństwo dostępu do 
przetwarzanych danych oraz o zabezpieczenia antywirusowe. Polepsza i wzbogaca 
infrastrukturę informatyczną. Każda stacja robocza w  PUP posiada zainstalowane 
aktualne oprogramowanie antywirusowe. W  ram ach planowanych wydatków ze 
środków Funduszu Pracy na systemy IT w  2018 roku zakupiono m.in. 4 komputery 

Ali in One, 3 monitory, 2 drukarki, urządzenie wielofunkcyjne. W  celu zapewnienia 
sprawnej obsługi elektronicznej rejestracji osób bezrobotnych w  systemie Syriusz, 
wysyłki deklaracji rozliczeniowych do U rzędu Skarbowego, wysyłki zaświadczeń do 
systemu SĘPI oraz dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS, zakupiono podpisy 
kwalifikowane dla 6 pracowników. Według stanu na 31 grudnia 2018r. do podpisu 
elektronicznego jest upoważnionych 12 pracowników PUP.

Od 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w  Sierpcu podłączony jest pod wortal 
publicznych służb zatrudnienia. W szystkie niezbędne informacje w  zakresie 
realizowanych zadań prezentowane są na stronie internetowej Urzędu i na bieżąco 
aktualizowane. W  ram ach informacji dla klientów U rzędu udostępniano niezbędne 
m ateriały w  postaci ulotek i broszur. W  2018 roku JMS Audyt Sp. z o.o. Warszawa, 
ul. M ajolikowa 27/35 przeprowadziła w  PUP audyt wewnętrzny w  zakresie
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systemów zarządzania i kontroli nad środkami finansowymi oraz wstępnej oceny 
celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania kontroli wydatków. 
Ponadto w  2018 roku PUP był poddany kontroli zewnętrznej:

- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. M łynarska 16 w  zakresie 
sprawdzenia zgodności realizacji projektu nr RPM A.08.01.00-14-7662/17 
w  odniesieniu do założeń wniosku o dofinansowanie projektu oraz w  oparciu 
o umowę o dofinansowanie projektu, sprawdzenie osiągniętych przez 
Beneficjenta celów (rezultatów) zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz weryfikacja obszarów projektu.
- M azowieckiego Urzędu W ojewódzkiego w  Warszawie Delegatura Placówka 
Zam iejscowa w Płocku ul. Kolegialna 15 w  przedmiocie kontroli sprawdzającej 
w  zakresie prawidłowości wydawania decyzji w  trybie art. Kodeksu 

postępowania administracyjnego.
Powiatowy Urząd Pracy ściśle współpracuje przy realizacji zadań 

z Powiatową Radą Rynku Pracy, która w  2018 roku zaopiniowała m.in. podział 
środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, wnioski 
o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 
ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kierunki kształcenia w  szkołach 
ponadgimnazjalnych Powiatu Sierpeckiego, wnioski o umorzenie nienależnie 
pobranych świadczeń.

XVI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU
W  roku 2018 Rada Powiatu Sierpeckiego realizując swoje kompetencje organu 

stanowiąco - kontrolnego, określone w art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511/ podjęła 73 uchwały, 
w  tym  57 uchwał Rada Powiatu podjęła w V kadencji i 16 uchwał w  VI kadencji. 
D la ułatwienia wykonanie uchwał Zarząd Powiatu przedstawia w  układzie 
tem atycznym  w  podziale na uchwały o;
1) charakterze ustrojowo organizacyjnym ,
2) charakterze finansowym,
3) uchwały dotyczące realizacji zadań wymienionych w  art. 4 ust. 1 ustawy 
o samorządzie powiatowym.

W ykonanie tych uchwał podjętych w  roku 2018 przedstawia się następująco;
1. Uchwały ustrojowo organizacyjne podjęte w  sprawach:
1) przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Wicestarosty 
Sierpeckiego -  U chwała N r 283.XLVII.2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku,
2) wyboru Wicestarosty Sierpeckiego -  Uchwała N r 283.XLVII.2018 z dnia 
9 stycznia 2018 roku,
3) zm ian w  Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego -  Uchwała 
N r 322.LII.2018 z dnia 30 m aja 2018 roku,
4) wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Sierpeckiego - Uchwała N r 1.1.2018 
z dnia 22 listopada 2018 roku,
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5) wyboru W iceprzewodniczących Rady Powiatu Sierpeckiego - U chwała 

N r 2.1.2018 z dnia 22 listopada 2018 roku.
6) wyboru Starosty Sierpeckiego -  Uchwała N r 3.1.2018 z dnia 22 listopada 2018 

roku,
7) wyboru członków Zarządu Powiatu w  Sierpcu -  U chwała N r 4.1.2018 z dnia 

22 listopada 2018 roku,
8) powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu -  Uchwała N r 8.II.2018 z dnia 

4 grudnia 2018 roku.
9) Statutu Powiatu Sierpeckiego — U chwała N r 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 

roku.
10) zatw ierdzenia Planu pracy Rady Powiatu w  Sierpcu -  Uchwała 

N r 291.XLVIII.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku,
11) zm ian w  K omisji Spraw Społecznych -  Uchwała N r 321.LII.2018 z dnia 30 m aja 

2018 roku,
12) zm ian w  Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego -  Uchwała 

N r 322.LII.2018 z dnia 30 m aja 2018 roku,
. 13) zm ian Statutu Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała N r 334.LVI.2018 z dnia 

16 października 2018 roku,
14) delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
w  Powiecie Sierpeckim -  Uchwała N r 13.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku,

Uchwały te zostały wykonane przez Przewodniczącego Rady Powiatu. Zgodnie 
z art. 43 ustawy o samorządzie powiatowym akty prawa m iejscowego 
Przewodniczący Rady Powiatu skierował do ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym 
W ojewództwa M azowieckiego. Uchwalenie nowego Statutu związane było 
z koniecznością dostosowania zapisów Statutu do zm ian w  ustawie o samorządzie 
powiatowym  od nowej kadencji dotyczących transm isji i utrwalania za pom ocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk transm isji z Sesji , udostępniania nagrań na 
BIP-ie, i na stronie internetowej powiatu, prowadzenia głosowań przy pom ocy 
urządzeń do głosowania, obligatoryjnego powołania Komisji Skarg, W niosków 
i Petycji, wprowadzenia obowiązku sporządzania raportu o stanie powiatu , instytucji 
wotum zaufania i wyelim inowania zapisów sprzecznych z obowiązującym prawem  
samorządowym.

2. Uchwały finansowe podjęte w  sprawach:
1) udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków -  Kościół parafialny w  Łukom iu pw. św Katarzyny drewniany z 1761 
rozbudowany około 1881 r oraz dzwonnica drewniana 1872r. -  U chw ała 
N r 315.LII.2018 z dnia 30 m aja 2018 roku,
2) udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków -  Zespół Klasztorny należący do opactwa Sióstr Benedyktynek w  Sierpcu 
w  skład którego wchodzą: Kościół pw. W niebowzięcia NM P murowany klasztor
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Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 r i dzwonnica z końca XVIII w. -  Uchwała 
N r 289.XLVIII.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego - Uchwała 
N r 288.XLVIII.208 z dnia 25 stycznia 2018 r.
4) zmiany w  Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała N r 294.XLIX.2018 z dnia 
22 lutego 2018 roku,
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego - Uchwała 
N r 307.L.208 z dnia 29 marca 2018 r.
6) zmiany w  Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała Nr 308.L.2018 z dnia
29 marca 2018 roku,
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego - Uchwała 
Nr 309.LI.208 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
8) zm iany w Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała N r 310.LI.2018 z dnia 
27 kwietnia 2018 roku,
9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego - Uchwała 
N r 309.LI.208 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
10) zm iany w  Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała N r 310.LI.2018 z dnia 
27 kwietnia 2018 roku,
11) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 
rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2017 -  Uchwała 
N r 311 .LII.2018 z dnia 30 m aja 2018 roku,
12) udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok -  
Uchwała N r 3 12.LII.2018 z dnia 30 m aja 2018 roku,
13) zm iany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego - Uchwała 
N r 313.LII.208 z dnia 30 m aja 2018 r.
14) zmiany w  Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała N r 314.LII.2018 z dnia
30 m aja 2018 roku,
15) udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków -  Zespół Klasztorny należący do Opactwa Benedyktynów w Sierpcu 
w  skład którego wchodzą kościół pw. W niebowzięcia NMP, murowany klasztor 
Opactwa Sióstr benedyktynek z 1720r i dzwonnica z końca XVIII wieku -  Uchwała 
N r 315.L II.2018 z dnia 30 m aja 2018 r.,
16) zm iany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego - Uchwała 
N r 324.LIV.208 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
17) zm iany w  Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała N r 325.LIV.2018 z dnia 
29 czerwca 2018r.,
18) zm iany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego - Uchwała 
N r 331.LV.208 z dnia 6 września2018 r.
19) zm iany w  Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała N r 332.LV.2018 z dnia 
6 w rześnia 2018r.,
20) zm iany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego - Uchwała 
N r 339.LVI.208 z dnia 16 października 2018 r.
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21) zmiany w  Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała N r 340.LVI.2018 z dnia 

16 października 2018r.,
22) zmiany w  Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  U chwała N r 342.LVII.2018 z dnia 
16 listopada 2018r.,
23) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego - Uchwała 
N r 324.LIV.208 z dnia 29 czerwca 2018 r.
24) zmiany w  Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała N r 6.II.2018 z dnia 
4 grudnia 2018r.,
25) zm iany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego - Uchwała 

N r 16.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.,
26) zmiany w  Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała N r 17.IV.2018 z dnia
28 grudnia 2018r.,
27) wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 
2018 roku oraz określenia planu finansowego i term inu dokonywania tych wydatków
-  U chw ała N r 18.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.,
28) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 
2019-2035 -  Uchwała N r 19.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.,
29) uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok -  Uchwała N r 20.IV.2018 

dnia 28 grudnia 2018 r.
Uchwały te wykonane zostały przez Zarząd Powiatu zgodnie z  art. 32 ust. 2pkt 4 
ustawy o samorządzie powiatowym. Szczegółowe informacje w zakresie ich 
wykonania zawiera Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok 
2018 oraz sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego samorządowej 
instytucji kultury/ biblioteki publicznej/ za rok 2018.

3. Pozostałe Uchwały Rady Powiatu podjęte w  sprawach wynikających z art. 4 
ust. 1 ustawy o sam orządzie powiatowym:
- z  zakresu pomocy społecznej:
1) zmiany w  sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na 
realizację zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w  2018 roku- 
U chwała N r 5.11.2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku,

2) przyjęcia Powiatowego program u działań na rzecz osób niepełnosprawnych na 
lata 2019-2023 -  Uchwała N r 13.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.,
3) uchwalenia Powiatowego program u pieczy zastępczej na lata 2018-2020 -  
U chwała N r 285.XLVIII.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.,
4) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności PCPR w  Sierpcu za rok 2017 oraz 
w ykazu potrzeb w  zakresie pomocy społecznej -  U chw ała N r 299.L.2018 z dnia
29 m arca 2019 r.,
5) w  sprawie podziału środków PFRON  przyznanych Powiatowi na realizację zadań 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w  2018 roku -  Uchwała N r 300.L.2018 
z dnia 29 m arca 2018 r.
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6) zmian w  sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację 
zadań zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w  2018 roku -  Uchwała 
N r 329.LV.2018 z dnia 6 września 2018 r.

- z zakresu edukacji publicznej, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi:
1) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami 
pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkam i organizacyjnymi -  
Uchwała N r 9.III.2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku,
2) zm ieniająca uchwałę w  sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZZOZ oraz 
zwołania jej pierwszego posiedzenia -  Uchwała N r 11.111.2018 z dnia 17 grudnia 

2018 roku,
3) zatwierdzenia sprawozdania o przychodach kosztach i wyniku finansowym 
SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2018 roku -  Uchwała N r 12.IV.2018 z dnia
28 grudnia 2018 roku,
4) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 
oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania -  Uchwała N r 286.XLVIII.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.,
5) zmiany w  sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZZOZ w  Sierpcu oraz 
zwołania jej pierwszego posiedzenia -  Uchwała Nr 287.XLVIII.2018,
6) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora SPZZOZ w  Sierpcu -  Uchwała N r 292.XLIX.2018 z dnia 22 lutego 
2018 r.,
7) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w  poszczególnych okresach roku szkolnego udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla 
nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze -  Uchwała N r 301.L.2018 z dnia
29 m arca 2018 r.,

8) Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki- uchwała N r 302.L.2018 z dnia
29 marca 2018 r.,
9) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
w  zakresie pracy dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki -  
Uchwała N r 303.L.2018 z dnia 29 m arca 2019 roku,

10) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w  Sierpcu za 2017 rok -  Uchwała N r 306.L.2018 z dnia 29 marca 
2018 r.,
11) zatwierdzenia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 
SPZZOZ w  Sierpcu za IV kwartał 2017 roku -  Uchwala N r 316.LII.2018 z dnia
30 m aja 2018 r.,

12) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZZOZ w  Sierpcu za 2017 rok -  
Uchwała N r 317.LII.2018 z dnia 30 m aja 2018 r.,
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13) zatwierdzenia sprawozdania z  działalności SPZZOZ w  Sierpcu za 2017 rok -  
Uchwała N r 318.LII.2018 z dnia 30 m aja 2018 r.,
14) zatwierdzenia sprawozdania o przychodach kosztach i wyniku finansowego 
SPZZOZ w  Sierpcu za I kwartał 2018 roku -  Uchwała N r 327.LV.2018 z dnia 
6 w rześnia 2018 r.,
15) dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZZOZ w  Sierpcu -  
Uchwala N r 328.LV.2018 z dnia 6 września 2018 roku,

16) zatwierdzenia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 
SPZZOZ w  Sierpcu za II kwartał 2018 roku -  Uchwala N r 335.LVI.2018 z dnia 
16 października 2018 roku,

- z zakresu gospodarki nieruchomościami,
1) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania 
um ów najm u na czas określony dłuższy niż 3 lata części pom ieszczeń w  budynku 
szkoły na nieruchomości oddanej w  trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego 
w  Sierpcu -  Uchwała N r 290.XLVIII.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.,
2) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania 
um ów najm u na czas określony dłuższy niż 3 lata części pom ieszczeń w  budynku 
szkoły na nieruchomości oddanej w  trwały zarząd Krytej Pływalni w  Sierpcu -  
Uchwała N r 305.L.2018 dnia 29 m arca 2018 r.,
3) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania 
um ów  najm u na czas określony dłuższy niż 3 lata części pom ieszczeń w  budynku 
szkoły na nieruchomości oddanej w  trwały zarząd CKP w  Sierpcu -  Uchwała 
N r 319.LII.2018 dnia 30 m aja 2018 r.,
4) wyrażenia zgody na oddanie w  użytkowanie nieruchomości stanowiących 
w łasność Powiatu Sierpeckiego -  U chwała N r 330.LV.2018 z dnia 6 wrzenia 
2018 r ,
5) wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w  Sierpcu na wydzierżawienie
powierzchni w  budynku SPZZOZ w  Sierpcu -  Uchwała N r 336.LVI.2018 z dnia 

16 października 2018 r.,
6) wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wydzierżawienie
nieruchom ości będących w  użytkowaniu SPZZOZ w  Sierpcu -  Uchwała 
N r 337.LVI.2018 z dnia 16 października 2018 r.,
7) poręczenia spłaty kredytu bankowego dla SPZZOZ w  Sierpcu -  Uchwała 
N r 338.LVI.2018 z dnia 16 października 2018 r.,
8) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania 
um ów  najm u na czas określony dłuższy niż 3 lata części pom ieszczeń w  budynku 

szkoły na nieruchomości oddanej w  trwały zarząd CKP w  Sierpcu -  Uchwała 
N r 339.LVI.2018 dnia 16 października 2018 r.

W szystkie podjęte uchwały przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w  celu ich 
wykonania są przekazywane do Naczelników W ydziałów odpowiadających
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merytorycznie za realizację danego zadania objętego regulacją prawną ,bądź w  celu 
przekazania Dyrektorowi jednostki organizacyjnej do realizacji.

O fakcie przekazania tego zadania Dyrektorowi jednostki organizacyjnej 
Naczelnik Wydziału zawiadamia Biuro Rady i Zarządu.

O sposobie wykonania zadania Dyrektor jednostki organizacyjnej zawiadamia 
Naczelnika Wydziału nadzorującego na bieżąco działalność tej jednostki. Naczelnik 
Wydziału dokonuje zestawienia realizacji tych uchwał, które przedkłada Zarządowi 

Powiatu w  zależności od potrzeb nie rzadziej jak  raz na rok.

- z zakresu komunikacji i transportu
1) ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi 
i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym -  Uchwała N r 10.III.2018 z dnia 

17 grudnia 2018 roku,

Uchwała ta  przekazana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu do publikacji 
w  Dzienniku Urzędowym W ojewództwa M azowieckiego i jest realizowana w  roku 

2019.

XVII. Realizacja zadań administracyjnych
Analiza sprawozdań z programu działania Starostwa Powiatowego 

w  Sierpcu za rok 2018
N a podstawie § 6 ust.4 Zarządzenia N r ON. 120.2.2014 r. Starosty Sierpeckiego 

z dnia 9 stycznia 2014 roku w  sprawie określenia szczegółowych zasad planowania, 
programowania i sprawozdawczości Starostwa Powiatowego w  Sierpcu -  Zarząd 
Powiatu przestawia wnioski z analizy załączonych sprawozdań poszczególnych 
wydziałów z Programu D ziałania Starostwa Powiatowego w  Sierpcu za rok 2018;

1. W ydział Oświaty i Zdrowia -  realizowano 39 zadań z czego;
1) 38 zadań wykonano w  terminie,
2) 1 zadanie zrealizowano niezgodnie z terminem (kontrola rozliczenia dotacji 
w  Liceum  Ogólnokształcącym PUL). Termin realizacji kontroli dotyczącej 
rozliczenia dotacji w  finansowej w  Leonium w  uzgodnieniu ze Skarbnikiem 
przesunięto i odstąpiono od kontroli.

Ponadto w  roku 2018 wydane zostały 4 decyzje (akty mianowania), dokonano 
jednego wpisu do ewidencji stowarzyszeń i dokonano 1 wykreślenia z ewidencji 

stowarzyszeń.

2. Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej -  realizowano 17 zadań 
z czego ;
1) 14 zadań wykonano w  terminie,
2) zadanie 13 i 14 nie realizowano z uwagi na brak uzasadnienia merytorycznego ich 
realizacji.

69



3) w  zadaniu 15 -tym zgodnie z jego zapisem przygotowano dokumenty do 
przekazania do archiwum. Z uwagi na brak miejsca w  archiwum przejściowo są 
przechowywane na stanowisku.

Ponadto w  roku sprawozdawczym załatwiano 329 spraw z czego wszystkie 
wymagały załatwienia w  drodze decyzji administracyjnej. Odwołań od decyzji nie 
wniesiono.

3. W ydział Geodezji i Gospodarki Gruntami -  realizował 13 zadań. W szystkie 
zostały wykonane w  terminie. W  roku 2018 załatwiano 332 sprawy z czego 
255 wymagało podjęcia decyzji administracyjnych. Ilość odwołań od decyzji do SKO 
w  Płocku -  7 z czego wszystkie zostały utrzym ane w  mocy. Ilość decyzji 
ostatecznych zaskarżonych do W SA/ NSA -  3, utrzym ano w  m ocy 3. Ponadto jedna 
w  trakcie rozpatrywania zaskarżenia.

4. W ydział Kom unikacji i Transportu -  realizowano 12 zadań. W szystkie zadania 
wykonano w  terminie. W  roku 2018 załatwiono 18687 spraw z czego 18680 
wymagało załatwienia w  drodze decyzji administracyjnej. Ilość odwołań 6, 
utrzym ano w  m ocy 6.

5. W ydział Rolnictwa i Środowiska - realizowano 17 zadań. Spośród tych 
17 zadań - 16 zrealizowano w  terminie, natom iast jednego zadania dotyczącego 
organizacji konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej nie zrealizowano z powodu 
braku przyznania dotacji z  W FOSiGW  na ten cel. W  związku z tym  niejako 
zamiennie przeprowadzono konkurs wiedzy ekologicznej w  dniu 25.08.2018 roku 
podczas M azowieckich Dni Integracji Osób Niepełnosprawnych. W  roku objętym 
sprawozdaniem ogółem wpłynęło do W ydziału 926 spraw do załatwienia, z  czego 
76 wym agało załatwienia w  formie decyzji administracyjnej. Ilość odwołań od 
decyzji -1, utrzymano w  m ocy decyzję w  wyniku odwołania, skargi do W SA/NSA -  
1 w  tym jedna w  trakcie rozpatrywania.

6. W ydział Architektury i Budownictwa -  w  roku sprawozdawczym realizowano 
10 podstawowych zadań. W szystkie zadania wykonano w  terminie. Do W ydziału 
w  roku 2018 wpłynęło 1658 spraw, z czego 603 sprawy wymagały załatwienia 
w  formie decyzji, wniesiono 5 odwołań z czego 2 decyzje utrzymano mocy, dwie 
uchylono i przekazano do powtórnego załatwienia zaś 1 decyzję uchylono. W  trakcie 
rozpatrywania jest 1 skarga do WSA.

7. W ydział Organizacji i Nadzoru -  W  trakcie minionego roku Wydział realizował 
13 zadań kierunkowych. W szystkie zadania wykonane zostały w  term inie 
zaplanowanym. Do W ydziału wpłynęło 6 spraw, które wymagały załatwienia 
w  formie decyzji adm inistracyjnej. Dotyczyły one sprowadzenia zwłok z zagranicy. 
Decyzje te wydane zostały w  terminie. Żadnych odwołań ani też skarg nie wniesiono.
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8. Samodzielne Stanowisko d/s Promocji i Rozwoju Powiatu- w  roku 
sprawozdawczym realizowano 22 zadania . W szystkie zadania wykonano w  terminie. 
Ponadto zrealizowano 9 zadań dodatkowo nie objętych programem działania 
a wynikającym z potrzeb oddolnych, które zostały wymienione w załączniku do 

sprawozdania.

9. Biuro Rady i Zarządu Powiatu - na rok sprawozdawczy zaplanowano 15 zadań 
kierunkowych, z czego wszystkie zadania zrealizowano w terminie. W  jednym  
przypadku- w  sposób uzasadniony przesunięto term in realizacji zadania na koniec 

marca 2018 roku.

lO.Samodzielne Stanowisko ds. kadr i płac- w roku sprawozdawczym 2018 
zaplanowano do wykonania 27 zadań. W szystkie zadania wykonane zostały 
terminowo i w  pełnym zakresie.

11. Rzecznik Praw Konsumenta -  w  roku 2018 zaplanowano do wykonania 
6 działań. W szystkie zaplanowane działania zostały wykonane w  terminie.

Podsumowanie:
W szystkie sprawozdania zostały złożone zgodnie z Zarządzeniem Starosty, swoim 
zakresem i treścią odpowiadały jego wymogom. Po analizie przedłożonych 
sprawozdań z realizacji zadań Wydziałów, Referatu i Samodzielnych Stanowisk 
Pracy stwierdzam, że generalnie zadania Starostwa Powiatowego w  Sierpcu za rok 
2018 realizowane były zgodnie z planami działania tych kom órek oraz z należytą 
starannością. Bardzo sporadyczne przypadki niewykonania danego działania lub jego 
przesunięcia co do term inu wykonania m ają uzasadnienie finansowe, bądź prawno - 
organizacyjne. Takie przypadki były na bieżąco monitorowane przez Naczelników 
Wydziałów, lub Kierownika Referatu przekazywane do Sekretarza Powiatu 
odpowiedzialnego za funkcjonowanie Urzędu.

Ponadto do sprawozdań z programów działania, wydziały czy też inne komórki 
wewnętrzne złożyły zestawienie liczbowe ilości załatwianych spraw, wydanych 
i uchylonych decyzji administracyjnych, ilości spraw skargowych w  W SA/ NSA.

Rok Liczba wydanych 

decyzji

administracyjnych

Liczba uchylonych 

decyzji

W skaźnik w  %

2013 15 406 1 0,00649

2014 16 165 1 w  części 0,00618
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2015 17 751 3 0,01690

2016 20 467 5 0,02442

2017 19 552 1 0,0051

2018 19 995 3 0,010

Powyższa tabela zawiera zestawienia liczbowe porównywalne do m inionych lat. 
W ynika z nich, że w  m inionych roku komórki wewnętrzne Starostwa Powiatowego 
załatwiały ogółem 21 606 spraw, z czego 19 995 spraw załatwiano w  formie decyzji 
administracyjnych. W  19 przypadkach strona wniosła odwołanie od decyzji. 
Uchylone zostały w  wyniku odwołania 3 decyzje, pozostałe 16 decyzji zostało 
utrzym anych w  mocy. W niesione zostały też 3 skargi do W SA oraz 1 skarga do 
NSA. A naliza porównawcza nie wykazuje żadnych tendencji spadkowych co do 
jakości, terminowości i zgodności z prawem  funkcjonowania Starostwa 
Powiatowego.

W  roku 2018 w  Starostwie Powiatowym było przeprowadzonych 5 kontroli 
zew nętrznych , 4 audyty , kontrole w  jednostkach organizacyjnych prowadzone przez 
Naczelników i pracowników W ydziałów oraz Sekretarz Powiatu. Ponadto w  ram ach 
wykonywania codziennych zadań w  poszczególnych komórkach Naczelnicy 
W ydziałów i Kierownicy Referatów prowadzili stałą kontrolę funkcjonalną. 
Prowadzone kontrole również potwierdziły należyte, term inowe i zgodne z prawem 
wykonywanie zadań publicznych w  roku 2018.

Podsum owując zarówno przedłożone sprawozdania jak  i zestawienia wszystkich 
zadań i decyzji administracyjnych jednoznacznie w skazują na wysoką jakość 
realizacji zadań administracyjnych , przestrzeganie przepisów kpa oraz procedur 
szczególnych przy ich załatwianiu . Potw ierdzają to również analizy porównawcze 
do lat poprzednich.

XVIII. PODSUMOWANIE
Raport o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2018 przedstawia stan Powiatu na 

dzień 31.12.2018 roku. Opracowanie zawiera informację o stanie realizacji strategii, 
programów, polityk oraz zadań wynikających z ustaw  i rozporządzeń, aktów prawa 
m iejscowego , Zarządzeń Starosty Sierpeckiego oraz podpisanych porozumień.
Jest on podsum owaniem  działalności Zarządu Powiatu w  roku poprzednim 2018.

Jest to z  pewnością rodzaj szczególnego podsumowania, ponieważ jego autorem 
jest inny skład personalny Zarządu Powiatu od tego, którego działalność jest 
oceniana. W ynika to z faktu, że rok 2018 był rokiem  przełom owym  dla kończącej 
się piątej kadencji i rozpoczynającej się szóstej kadencji samorządu powiatowego.

Raport o stanie powiatu za rok 2018 m a szczególny charakter również z tego 
powodu, ponieważ jest on w  historii samorządu powiatowego opracowywany po raz
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pierwszy. Procedowanie nad nim będzie źródłem nowych doświadczeń Zarządu 
Powiatu i Rady Powiatu, które z pewnością wykorzystane zostaną w  latach 

następnych.
Założeniem ustawodawcy przy jego wprowadzeniu było zwiększenie kontroli 

Rady Powiatu, radnych oraz zapewnienie partycypacji mieszkańcom Powiatu 
Sierpeckiego w  ocenie działalności Zarządu Powiatu. Z  racji tej, że Rada Powiatu 
m a obowiązek prawny jego rozpatrzenia na Sesji Rady na której przyjmowane będzie 
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 i udzielane Zarządowi Powiatu 
absolutorium z tego tytułu - raport powinien stanowić uzupełnienie sprawozdania 
finansowego i nie powinien powielać jego treści. Jest to więc dokument, który 
będzie przygotowywany corocznie przez organ wykonawczy -  czyli Zarząd Powiatu, 
zawierający podsumowanie działalności tego organu w roku poprzednim, 
rozpatrywany na podstawie art. 12 pkt 6a u.s.p. , którego skutkiem jest ocena pracy 
organu wykonawczego wyrażająca się w  udzieleniu lub nieudzieleniu wotum 
zaufania.

Raport jest więc formą wykonywania przez organ stanowiący funkcji 
kontrolnej oraz elementem partycypacji społecznej wyrażającej się w  art. 30a ust.6, 
ust. 7 u.s.p., który gwarantuje mieszkańcom udział w  debacie nad raportem. Udział 
m ieszkańca w  debacie musi być poprzedzony zgłoszeniem popartym podpisami co 
najmniej 150 mieszkańców, dokonanym na piśmie do Przewodniczącego Rady 
Powiatu. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu Rada Powiatu 
przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania. 
Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady. N iepodjęcie uchwały o udzieleniu 
Zarządowi Powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały 
o nieudzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Ponieważ zgodnie z art. 30a ust. 4 u.s.p. raport o stanie powiatu rozpatrywany 
jest w  pierwszej kolejności na Sesji, na której Rada Powiatu rozpatruje sprawozdanie 
finansowe za rok miniony i podejmuje uchwałę o udzieleniu lub nieudzieleniu 
absolutorium z tego tytułu, udzielenie bądź nieudzielenie wotum zaufania nie ma 
żadnego skutku prawnego na procedowanie rozpatrzenia przez Radę Powiatu  
sprawozdania finansowego za rok miniony i udzielenia z  tego tytułu 
absolutorium Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu.

Przyjęcie przez ustawodawcę takich rozwiązań prawnych potwierdza tezę, że 
instytucja absolutorium jest instytucją prawa finansowego, odrębną od raportu 
o stanie powiatu, który w  połączeniu z udzielanym wotum zaufania stanowi 
procedurę merytorycznej oceny działalności Zarządu Powiatu, jako organu 
wykonawczego Rady. W  związku z tym  raport powinien dotyczyć wyłącznie spraw 
związanych z zadaniami Zarządu Powiatu, jako organu wykonawczego Rady, 
natom iast nie powinien zawierać treści przewidzianych prawem  dla sprawozdania 
finansowego.
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Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie 
Powiatu Sierpeckiego za rok 2018.

W związku z planowaną debatą nad Raportem o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 
2018 informuje, ze na podstawie art. 30 a ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym , 
mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w tej debacie, składa do Przewodniczącego Rady 
Powiatu Sierpeckiego pisemne zgłoszenie , poparte podpisami co najmniej 150 osób. 
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 26 czerwca 2019 roku do godz. 15.30 w 
Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ulicy Świętokrzyska 2A.

Popieram zabranie głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2018 
przez...............................................................................................................................................

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy zgłoszenie).

Lp.
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