
UCHWAŁA Nr 282.XLIX.2022 
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 30 czerwca 2022r.

w sprawie rozpatrzenia Raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego i udzieleniu 
wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Sierpeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) uchwala się co następuje;

§ 1. Po przeprowadzeniu debaty nad przedstawionym przez Zarząd Powiatu 
Raportem o stanie Powiatu Sierpeckiego w roku 2021 oraz w wyniku jego 
rozpatrzenia, udziela się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego wotum zaufania z tego 
tytułu.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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„Praca ma to do siebie, że przede wszystkim łączy ludzi -  i na 
tym polega jej siła społeczna, siła budowania wspólnoty.....
JAN PAWEŁ II

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Sierpeckiego,
oddajemy Państwu „Raport o stanie Powiatu Sierpeckiego w roku 2021 

Raport o stanie Powiatu Sierpeckiego zawiera podsumowanie działalności Zarządu 
Powiatu Sierpeckiego w roku 2021, a w szczególności realizacji polityk, programów, 
strategii i uchwał. Zawarte zostały też w nim podstawowe informacje o Powiecie 
Sierpeckim takie jak: położenie, wielkość, demografia a także charakterystyka 
samorządu.

Realizując w roku 2021 politykę zrównoważonego rozwoju, racjonalnie 
gospodarując dostępnymi środkami, kierowaliśmy pozyskane fundusze zewnętrzne 
i krajowe oraz środki z budżetu Powiatu na wykonywanie inwestycji 
w infrastrukturze powiatowej i realizację programów społecznych dotyczących 
ochrony zdrowia, oświaty czy też ochrony środowiska.

Zrealizowaliśmy nowe inwestycje drogowe, konsekwentnie wyposażaliśmy 
w nowoczesny sprzęt i modernizowaliśmy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, inwestowaliśmy w edukację wspierając rozwój naszych 
szkół ponadpodstawowych. Przedmiotem naszej szczególnej troski były też problemy 
lokalnego rynku pracy i pomocy społecznej, inwestowaliśmy w kapitał ludzki, 
obejmując wsparciem młodych ludzi oraz osoby starsze i osoby bezrobotne.

W roku sprawozdawczym dokonaliśmy kupna nieruchomości zabudowanej 
w Sierpcu przy ulicy Kopernika 8 (po siedzibie LOK-u). Inwestycja ta pozwoli na 
konsolidację w jednym miejscu i podniesienie standardu usług publicznych oraz 
usprawni obsługę Mieszkańców Powiatu. Posiadamy opracowaną dokumentację 
projektowo kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę dotyczącą rozbudowy, 
nadbudowy i adaptacji pomieszczeń na ten cel. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
zewnętrzne tego zadania w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład”.

Naszym podstawowym zadaniem było i nadal pozostaje zaspokajanie potrzeb 
Mieszkańców Powiatu Sierpeckiego w zakresie świadczonych usług publicznych, na 
jak  najwyższym poziomie. Wymaga to od nas codziennego stawiania czoła różnym 
wyzwaniom, które przynosi dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość oraz szukania 
najlepszych rozwiązań dla pojawiających się problemów. Przedmiotem naszej 
szczególnej troski w minionym roku było zapewnienie dostępności do wszystkich 
procedur medycznych dla Mieszkańców naszej społeczności w okresie kolejnych fa l 
epidemii i rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2. W ramach działań 
antykryzysowych związanych z wojną w Ukrainie, zarówno w roku 2021 jak  
i obecnym, podejmujemy wielokierunkowe działania związane z godnym przyjęciem 
uchodźców wojennych z Ukrainy.
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Za efektywną realizację zadań na rzecz społeczności lokalnej, dziękuję 
Zarządowi Powiatu, Kierownictwu i pracownikom Starostwa Powiatowego, 
jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.

W ramach partnerstwa publiczno prawnego współpracowaliśmy
z Burmistrzem m. Sierpc i Wójtami Gmin Powiatu Sierpeckiego, z  Wojewodą 
Mazowieckim, z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, administracją rządową 
i samorządową, partnerami społeczno-gospodarczymi, organizacjami
pozarządowymi oraz Mieszkańcami, którzy w codziennych kontaktach 
i prowadzonych rozmowach, wskazywali nam na potrzebę realizacji wielu projektów 
oraz inspirowali do dalszej pracy

Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękujemy i deklarujemy gotowość do 
dalszej pracy na rzecz budowania i rozwoju wspólnoty samorządowej Powiatu 
Sierpeckiego.

Zapraszamy do lektury,, Raportu o stanie Powiatu za rok 2021 ”.

CZŁONEK ZARZĄDU
I-I

Sławomir Grzegorz Krystek

CZŁONEK ZARZĄDU
I-I

Marek Piotr Chyliński

CZŁONEK ZARZĄDU
I-I

Dariusz Mieczysław Twardowski

STAROSTA SIERPECKI
I-I

WICESTAROSTA
I-I

Andrzej Sławomir Cześnik Sławomir Paweł Olejniczak
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RAPORT O STANIE
POWIATU SIERPECKIEGO W ROKU 2021

Na podstawie art. 30 a ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
0 samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528), Zarząd Powiatu 
w Sierpcu przedstawia raport o stanie Powiatu Sierpeckiego w roku 2021.

I. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
REALIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD POWIATU W ROKU 2021.

W powiecie sierpeckim w 2021 roku obowiązywały następujące dokumenty 
strategiczne:
1. Strategia Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą do końca roku 2020,
2. Plan Operacyjny Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020,
3. Program Ochrony Środowiska Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022,
4. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2013 -2023,
5. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023,
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 na lata 2021-2025,
9. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie,
10. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

Należy nadmienić, że aktualnie trwają pracę nad doprowadzeniem do 
uchwalenia przez Radę Powiatu Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu na 
lata 2021-2027. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 551.11.2021 z dnia 29 października 
2021 roku przyjęty został projekt tej strategii, przekazany do konsultacji społecznych
1 zaopiniowania przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska.

11. FINANSE POWIATU

Budżet powiatu na 2021 rok zakładał:

1. Dochody / wpływy/ w kwocie - 79 247 644 ,00 zł w tym:
- dochody bieżące - 72 550 030 ,00 zł,
- dochody majątkowe - 6 697 614 ,00 zł,

2. Wydatki - 88 448 053,00 zł w tym:
- wydatki bieżące - 68 109 334,00 zł,
- wydatki majątkowe - 20 338 719,00 zł,

Dochody wykonano w wysokości 81 190 461,12 zł, co stanowi 102,45 % 
planowanych dochodów.
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Dochody bieżące wykonano w wysokości 73 404 360,93 zł, natomiast dochody 
majątkowe w wysokości 7 786 100,19 zł.
Wydatki wykonano w wysokości 84 598 377,48 zł co stanowi 95, 65 % 
planowanych wydatków.
Wydatki bieżące wykonano w wysokości 65 358 554,41 zł, natomiast majątkowe 
w wysokości 19 239 823,07 zł.
Różnica w wykonaniu dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu 
w kwocie: 3.407.916,36 zł, który został pokryty niewykorzystanymi środkami 
pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających 
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 
z udziałem tych środków.
Plan przychodów: 9.200.409,00 zł, wykonanie: 15.981.574,94 zł
Plan rozchodów 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.__________________________________

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły -  1575,47 zł natomiast 
wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły -  1641.60 zł.
*  Liczba mieszkańców Powiatu Sierpeckiego na 31.12.2020 r. wyniosła: 51.534.

III. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW, PROJEKTÓW 
I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Realizacja programów, projektów i zadań inwestycyjnych w roku 2021.

Nazwa zadania Okres
realiz
acji

Wydatki
ogółem

Wydatki w rozbiciu 
na poszczególne 
źródła finansowania

Cel realizacji projektu. 
Uwagi

1 2 3 4 5

Wydatki majątkowe

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 3 767W 
Bożewo -  Rempin.

Rok
2021

244.547,00 zł Inwestycja finansowana 
-dotacja Gminy 
Mochowo:
122.273,00 zł, 
środki własne powiatu: 
122. 274,00 zł;

Projekt realizował Zarząd 
Dróg Powiatowych 
w Sierpcu zwany dalej 
„ZDP w Sierpcu”

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3730W 
Ligowo -  Osiek.

Rok
2021

172.357,44 Finansowanie po 50 % 
przez Powiat i Gminę 
Mochowo tj. po 
86.178,72 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu.

Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej wraz z 
projektem organizacji 
ruchu na przebudowę 
drogi powiatowej nr 
3720W Mochowo 
Gozdowo,

Rok
2021

29.250,00 zł Inwestycja 
finansowana: 
15.000,00zł -  dotacja z 
Gminy Mochowo, - 

-14.250,00zł -środki 
własne powiatu Projekt realizował ZDP 

w Sierpcu.
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Przebudowa mostu nr 
JNI 31001094 w m. 
Mieszczk w ciągu drogi 
powiatowej nr 3 725W 
Pawłowo - Mieszczk 
wraz z drogami 
dojazdowymi.

Rok
2021

3.706.984,OOzł. -2.475.751,00 zł- 
środki z Budżetu 
Państwa;

- 147.409,00 zł- dotacja 
z Gminy Sierpc,

-1.083.824,00 zł- środki 
własne powiatu)

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu.

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 375IW 
Kisielewo 
Dziembakowo 
Gorzewo.

Rok
2021

181.661,90zł., - 90.830,95 zł- dotacja z 
Gminy Sierpc,

- 90.830,95 zł- środki 
własne powiatu)

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu.

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3742W 
Goleszyn -  
Dziembakowo -  
Borkowo -  Zgagowo w 
m. Borkowo Kość.

Rok
2021

67.416,92zł. Inwestycja finansowana 
po 50% Powiat oraz 
Gmina Sierpc) tj. po 
-33.708,46 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu.

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3 73 3 W 
Piastowo - B ledzewo 
w miejscowości 
Bledzewo gmina 
Sierpc, powiat 
Sierpecki.

Rok
2021

494.368,64zł - 245.000,OOzł-
Województwo
Mazowieckie;

pozostała kwota po 
50% Powiat oraz 
Gmina Sierpc tj. po 
124.684.32 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3739W 
Rościszewo -  
Jaworowo.

Rok
2021

211.373,04zł, Inwestycja finansowana 
po 50% Powiat oraz 
Gmina Rościszewo tj. 
po
- 105.686,52 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3713W 
Rościszewo -  Łukomie.

Rok
2021

223.804,90zł, Inwestycja finansowana 
po 50% Powiat oraz 
Gmina Rościszewo tj. 
po
- 111.902,45 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 374IW 
Lelice - Rogienice - 
Grąbiec - Rzeszotary -  
Zawady.

Rok
2021

153.750,OOzł, Inwestycja finansowana 
po 50% Powiat oraz 
Gmina Rościszewo tj. 
po
- 76.875,00 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 374IW 
Lelice - Rogienice - 
Grąbiec - Rzeszotary -  
Zawady
w miejscowości 
Rzeszotary -  Stara 
Wieś.

Rok
2021

36.013,79zł; Inwestycja finansowana 
po 50% Powiat oraz 
Gmina Rościszewo tj. 
po
- 18.006,89 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2995 W 
Giżyno - Tłubice -  
Słupia.

Rok
2021

538.865,OOzł, Inwestycja finansowana 
po 50% Powiat oraz 
Gmina Zawidz tj. po 
- 269.432,50 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

6



Przebudowa drogi 
powiatowej nr3747W  
Jeżewo -  Młotkowo.

Rok
2021

77.567,OOzł, ■Inwestycja finansowana 
po 50% Powiat oraz 
Gmina Zawidz tj. po 
- 38.783,50 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Przebudowa drogi 
powiatowej nr3743W  
Zawidz - Osiek - 
Włostybory - 
(Koziebrody).

Rok
2021

102.435,OOzł, Inwestycja finansowana 
po 50% Powiat oraz 
Gmina Zawidz tj. po 
-51.217,50 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3 722W 
Gójsk - Agnieszkowo - 
granica województwa..

Rok
2021

231.000,OOzł, Inwestycja finansowana 
po 50% Powiat oraz 
Gmina Szczutowo tj po 
- 115.500,00 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Przebudowa drogi 
powiatowej nr3707W  
Łukomie - Dziki Bór.

Rok
2021

228.731,OOzł; Inwestycja finansowana 
po 50% Powiat oraz 
Gmina Szczutowo tj. po 
- 114.365,50 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 3716W 
Szczutowo -  Dąbkowa 
Szczechowo.

Rok
2021

50.184,OOzł Inwestycja finansowana 
po 50% Powiat oraz 
Gmina Szczutowo tj. po 
- 25.092,00 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej wraz z 
projektem organizacji 
ruchu na przebudowę 
drogi powiatowej nr 
3719W (Czumsk 
D uży) - granica 
województwa - droga 
(Gójsk - Szczutowo) na 
odcinku Szczutowo - 
granica województwa.

Rok
2021

30.000,OOzł, Inwestycja 
finansowana po 50% 
Powiat oraz Gmina 
Szczutowo tj. po 
- 15.000,00 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej na 
przebudowę mostu nr 
JNI 31001106 w m. 
Majki Duże w ciągu 
drogi powiatowej nr 
3758W Lelice-M ajki - 
Słupia wraz z drogami 
dojazdowymi.

Rok
2021

149.937,OOzł Inwestycja
finansowana:
- 75.000,OOzł -  środki 
powiatu,
pozostała kwota po 
50% Gmina Gozdowo 
oraz Gmina Zawidz tj. 
po
- 37.468,50 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Opracowanie projektu 
stałej organizacji ruchu 
na przebudowę mostu 
nr JNI 31001106 w m. 
Majki Duże w ciągu 
drogi powiatowej nr 
3758W Lelice - Majki - 
Słupia wraz z drogami 
dojazdowymi.

Rok
2021

29.950,50zł Inwestycja
finansowana:
- 15.000,OOzł- środki 
powiatu,
po 50% Gmina 

Gozdowo oraz Gmina 
Zawidz tj. po
- 7.475,25 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu
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Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej na 
przebudowę mostu nr 
JM  31001109 w m. 
Bożewo w ciągu drogi 
powiatowej nr 2999W 
Sikórz - Mochowo 
wraz z drogami 
dojazdowymi.

Rok
2021

149.937,00zł Inwestycja finansowana 
po 50% Powiat oraz 
Gmina Mochowo tj. po 
- 74.968,50 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Opracowanie projektu 
stałej organizacji ruchu 
na przebudowę mostu 
nr JM  31001109 w m. 
Bożewo w ciągu drogi 
powiatowej nr 2999W 
Sikórz - Mochowo 
wraz z drogami 
dojazdowymi.

Rok
2021

29.950,OOzł Inwestycja 
finansowana po 50% 
Powiat oraz Gmina 
Mochowo tj. po 
- 14.975,00 zł

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej wraz z 
projektem stałej 
organizacji ruchu na 
przebudowę drogi 
powiatowej nr 3742W 
Goleszyn 
Dziembakowo 
Borkowo - Zgagowo.

Rok
2021

69.000,OOzł Inwestycja
finansowana:
-21.700,00 zł- dotacja z 
Gminy Zawidz;

- 13.300,00 zł dotacja z 
Gminy Rościszewo,

- 3 4.000,OOzł -  środki 
własne powiatu.

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej wraz z 
projektem stałej 
organizacji ruchu na 
przebudowę dróg 
powiatowych nr 3 709W 
Szczutowo - Blizno - 
Białasy - Troska i nr 
3710W Łukomie -  
Białasy.

Rok
2021

140.000,OOzł, Inwestycja
finansowana:
- 46.500,00 zł- dotacja 
z Gminy Szczutowo,

- 23.500,00 zł dotacja z 
Gminy Rościszewo,

- 70.000,OOzł -  środki 
własne powiatu

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3760W 
Bonisław - Gozdowo w 
ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Rok
2021

2.132.087,OOzł, Inwestycja
finansowana:

- 1.048.492,00 zł- 
środki z Budżetu 
Państwa,

- 436.000,00 zł- 
dotacjaz Gminy 
Gozdowo,

- 647.595,OOzł -  środki 
własne powiatu.

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu
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Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej na 
przebudowę drogi 
powiatowej nr 3719W 
(Czumsk D uży) - 
granica województwa - 
droga (Gójsk -  
Szczutowo).

Rok
2021

15.000,OOzł Inwestycja
finansowana: 100% 
własne środki powiatu.

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej wraz z 
projektem organizacji 
ruchu na przebudowę 
drogi powiatowej nr 
3 733W Piasto wo -  
B ledze wo w 
miejscowości 
Bledzewo.

Rok
2021

18.450,OOzł Inwestycja 
finansowana: 100 % 
własne środki powiatu.

Projekt realizował ZDP 
w  Sierpcu

Zakup ciągnika z 
osprzętem.

Rok
2021

299.505,OOzł. Inwestycja 
finansowana: 100 % 
własne środki powiatu.

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Zakup pługa do 
odśnieżania do 
samochodu 
ciężarowego.

Rok
2021

29.028,OOzł, Inwestycja 
finansowana: 100 % 
własne środki powiatu

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Zakup piaskarki oraz 
pługa odśnieżnego do 
samochodu 
ciężarowego.

Rok
2021

121.032,OOzł, Inwestycja 
finansowana: 100 % 
własne środki powiatu.

Projekt realizował ZDP 
w  Sierpcu

Zakup pługa 
odśnieżnego do 
ciągnika. Plan 
wydatków: 40.435,OOzł, 
wykonanie: 39.975,OOzł

Rok
2021

39.975,OOzł Inwestycja 
finansowana: 100 % 
własne środki powiatu.

Projekt zrealizował ZDP 
w Sierpcu

Zaprojektowanie wiaty 
ochraniającej 
urządzenia i sprzęt 
należący do ZDP.

Rok
2021

24.600,OOzł Inwestycja 
finansowana: 100 % 
własne środki powiatu.

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Zakup frezarki do karp i 
pni po wyciętych 
drzewach, fc

Rok
2021

38.991,OOzł. Inwestycja 
finansowana: 100 % 
własne środki powiatu.

Projekt realizował ZDP 
w Sierpcu

Przebudowa 
pomieszczeń piwnicy w 
budynku Starostwa 
Powiatowego ul. 
Świętokrzyska 2a na 
archiwum -  kwota: 
78.068,70 zł;

Rok
2021

78,069,OOzł, Inwestycja 
finansowana: 100 % 
własne środki powiatu.

Zadanie realizuje 
Starostwo Powiatowe.
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Wykonanie regałów 
jezdnych z 
mechanizmem 
blokujący wraz z 
montażem w 
pomieszczeniu w 
Wydziale Geodezji i 
Gospodarki 
Nieruchomościami 
Starostwa powiatowego 
w Sierpcu.

Rok
2021

20.910,OOzł Inwestycja 
finansowana: 100 % 
własne środki powiatu

Zadanie to realizuje 
Starostwo Powiatowe.

Modernizacja 
rozdzielni elektrycznej 
polegającej na 
przystosowaniu do 
zwiększonego poboru 
mocy wraz z 
wykonaniem 
oddzielnego zasilania 
serwerowni Wydziału 
Komunikacji i 
Transportu oraz 
głównej serwerowni 
Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu.

Rok
2021

29.520,OOzł, Inwestycja 
finansowana: 100% 
własne środki powiatu.

Zadanie realizowało 
Starostwo Powiatowe.

Zakup prawa 
użytkowania 
wieczystego 
nieruchomości w 
Sierpcu przy ul. 
Kopernika 8 wraz z 
prawem własności 
znajdującej się na niej 
zabudowy.

Rok
2021

563.946,OOzł, Inwestycja finansowana 
ze środków z 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 
tzw. RFIL, które 
przekazane zostały na 
wniosek Powiatu na 
wydatki majątkowe

Zadanie realizowało 
Starostwo Powiatowe.

Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej na 
przebudowę, 
rozbudowę i 
nadbudowę

Rok
2021

100.000,OOzł, Inwestycja 
finansowana ze 
środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Starostwo Powiatowe 
w Sierpcu

Modernizacja 
pomieszczeń piwnicy w 
budynku Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu 
ul. Kopernika 9. Plan 
wydatków: 62.000,OOzł, 
wykonanie: 61.500,OOzł 
(99,19%). Inwestycja 
finansowana: własne 
środki powiatu.

Rok
2021

61.500,OOzł Inwestycja 
finansowana: 100 % 
własne środki powiatu.
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Przekazanie dotacji dla Rok Fundusz Budżet Powiatu Powiat Sierpecki-
KPP i KP PSP w 2021 Wsparcia Policji obydwie dotacje
Sierpcu - 24 .000,00 zł dotyczyły wsparcia 

finansowego na zakup 
samochodów na potrzeby 
działalności statutowej

Fundusz Budżet Powiatu Komendy Powiatowej
Wsparcia KP Policji i Państwowej
PSP Straży Pożarnej w
- 25.000,00 zł Sierpcu

Dotacja dla Opactwa Rok 25. 000 zł Powiat Sierpecki Dotacja została
Sióstr Benedyktynek w 2021 przeznaczona na prace
Sierpcu konserwatorskie i 

restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku 
Klasztor Opactwa z 1720 
r. i dzwonnica z końca 
XVII wieku

Budowa boiska Rok 414.999,99 zł; Środki z Budżetu Zadanie realizował
wielofunkcyjnego wraz 2020 Państwa; Powiat Sierpecki
z towarzyszącą 
infrastrukturą sportową

2021 - 200.000,00 zł

na terenie Liceum -  środki własne
Ogólnokształcącego w powiatu
Sierpcu. - 214.999,99zł

Budowa bieżni ze Rok 72.410,24zł; - 47.579,24 zł Zadanie realizował
skocznią w dal o 2021 Województwo Powiat Sierpecki

nawierzchni Mazowieckie;

poliuretanowej przy 
Zespole Szkół Nr 1 w - 24.831,00 zł
Sierpcu -  47.579,24 zł 
Województwo 
Mazowieckie; kwota: 
24.831,00 zł - środki 
własne Powiatu, razem 
wydatki wyniosły: 
72.410,24zł;

środki własne Powiatu

Realizacja programu Rok 113.469,13zł Środki z Budżetu Zadanie realizował

rządowego „Za życiem” 
wydano kwotę: 
113.469,13zł; w tym na 
wynagrodzenia i 
pochodne kwota: 
112.869,13 zł, oraz 600 
zł na zadania statutowe.

2021 Państwa 100 % Powiat Sierpecki

-dofinansowanie zadań Rok 54.240,OOzł Dofinansowanie na
bieżących Warsztatów 2021 realizację zadań
Terapii Zajęciowej w bieżących związanych z
Ostrowach gm. funkcj ono waniem
Gozdowo; Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w 
Ostrowach gm. 
Gozdowo;
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dotacja celowa 
przekazana gminie 
Gozdowo na inwestycje 
w ramach umowy 
między jednostkami 
samorządu
terytorialnego na 
utworzenie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej;

255.327,12 z dotacja celowa na 
utworzenie WTZ 
w Ostrowach

Przebudowa 
pomieszczeń piwnicy w 
budynku Starostwa 
Powiatowego ul. 
Świętokrzyska 2a na 
archiwum .

Rok
2021

78.069,OOzł Inwestycja
finansowana: własne 
środki powiatu.

Starostwo Powiatowe 
w Sierpcu

Wykonanie regałów 
jezdnych z 
mechanizmem 
blokującym wraz z 
montażem w 
pomieszczeniu w 
Wydziale Geodezji i 
Gospodarki 
Nieruchomościami 
Starostwa powiatowego 
w Sierpcu.

Rok
2021

20.910,OOzł Inwestycja
finansowana: własne 
środki powiatu.

Starostwo Powiatowe 
w Sierpcu

Modernizacja 
rozdzielni elektrycznej 
polegającej na 
przystosowaniu do 
zwiększonego poboru 
mocy wraz 
z wykonaniem 
oddzielnego zasilania 
serwerowni Wydziału 
Komunikacji 
i Transportu oraz 
głównej serwerowni 
Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu.

Rok
2021

29.520,OOzł, Inwestycja
finansowana: własne 
środki powiatu.

Starostwo Powiatowe 
w Sierpcu

Zakup prawa 
użytkowania 
wieczystego 
nieruchomości w 
Sierpcu przy ul. 
Kopernika 8 wraz z 
prawem własności 
znajdującej się na niej 
zabudowy.

Rok
2021

563.946,OOzł, Inwestycja
finansowana: środki z 
Funduszu Inwestycji 
Lokalnych na wydatki 
majątkowe Powiatu 
„RFIL”.

Powiat Sierpecki
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Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej na 
przebudowę, 
rozbudowę i 
nadbudowę budynku 
przy ul. Kopernika 8 
wraz z infrastrukturą 
zewnętrzną.

Rok
2021

100.000,OOzł, Inwestycja
finansowana: środki z 
Funduszu Inwestycji 
Lokalnych na wydatki 
majątkowe Powiatu 
„RFIL”.

Powiat Sierpecki

Modernizacja 
pomieszczeń piwnicy 
w budynku Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu 
ul. Kopernika 9.

Rok
2021

61.500,OOzł Inwestycja
finansowana: środki z 
Funduszu Inwestycji 
Lokalnych na wydatki 
majątkowe Powiatu 
„RFIL”.

Powiat Sierpecki

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 2022 r. poz. 528 z późn. Zm.) wykonuje on zadania Powiatu przy 
pomocy Starostwa Powiatowego w Sierpcu, jednostek organizacyjnych Powiatu w 
tym: Powiatowego Urzędu Pracy oraz przy pomocy jednostek administracji 
zespolonej.
Jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w roku 2021 :
1. Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego 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 Nr 1 w Sierpcu,
9. Zespół Szkół Nr 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,
17. Dzienny Dom Senior+ w Szczutowie.

Jednostki administracji zespolonej:
1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu,
2. Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu,
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sierpcu,
4. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sierpcu,
5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu.
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V. MIESZKAŃCY POWIATU (WG DANYCH GUS NA DZIEŃ 31.12.2020 r.)
Powiat Sierpecki wg stanu na 31.12.2020 roku liczył 51.534 mieszkańców 

(w roku 2019 liczył 51.954 - ubyło 420 mieszkańców; w roku 2019 w stosunku do 
roku 2018 ubyło - 242), z czego 50,7 % stanowią kobiety, a 49,3 % mężczyźni. 
Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku 
mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku 
mieszkańców całej Polski.

Prognozowana liczba mieszkańców Powiatu Sierpeckiego w 2050 roku 
wyniesie 42 466, z czego 21 213 to kobiety, a 21 253 mężczyźni.

Powiat sierpecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący; - 79 (narodzenia 
żywe - 503, zgony - 582).

VI. OCHRONA ZDROWIA
Zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców 

Powiatu Sierpeckiego w roku 2021 realizowane były w oparciu o placówki, dla 
których organem założycielskim jest Powiat Sierpecki oraz przez placówki 
niepublicznej opieki zdrowotnej funkcjonujące na terenie naszego powiatu.

Szpital jest wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego 
przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi rejestrowej nr 14-01548 oraz 
w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru 
Sądowego pod numerem 0000018020. W strukturze SPZZOZ funkcjonuje Szpital 
i Przychodnia Specjalistyczna oraz Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
tzw. POZ-y działające w strukturze organizacyjnej szpitala w tym nowo otwarty 
Ośrodek Zdrowia w Białyszewie Filia w Goleszynie. Zadania te szpital wraz 
z przychodnią realizuje w oparciu o kontrakt z NPZ stosowny do poziomu 
referencyjności.

- Wykonanie przychodów SPZZOZ w Sierpcu za rok 2021
- Wykonanie kosztów SPZZOZ w Sierpcu za rok 2021
- Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych
- Wykonanie przychodów finansowych
- Wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych
- Wykonanie kosztów finansowych
- Wynik finansowy za 2021 r. po uwzględnieniu 
operacyjnych, przychodów finansowych

50 268 269, 06 zł,
50 289 003, 51 zł,

1 990 864,10 zł,
39 914, 64 zł, 

386 437, 83 zł, 
357 892, 08 zł 

pozostałych przychodów 
+ 1 265 714, 38 zł

Amortyzacja za 2021 r. wynosi - 2 075 583,15 zł.
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WYKONANIE PRZEZ SPZZOZ W SIERPCU PLANU INWESTYCYJNEGO 
W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2021.
Otrzymane przez SPZZOZ Sierpc dotacje w roku 2021;

Lp. Wyszczególnienie Wielkość otrzymanej 
dotacji w zł

1 Dotacja z Powiatu Sierpeckiego 7.149.666,57zł

PRZEZNACZENIE DOTACJI W ROKU 2021

Lp Wyszczególnienie przeznaczenia dotacji Wydatkowana kwota 
dotacji w zł

Inwestycje zrealizowane z dotacji przekazanej SPZZOZ 
przez Powiat Sierpecki z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (RFIL)

1 Wykonanie projektu budowlanego, wykonanie 
szybu windowego dla dźwigu osobowego (winda) i 
zakup windy z montażem na potrzeby SPZZOZ

702.153,03 zł
Sfinansowano z Rządowego 

Funduszu Inwestycji 
Lokalnych tzw. RFIL

2. Wybudowanie parkingu dla pacjentów, osób 
odwiedzających oraz personelu SPZOZ w Sierpcu.

24.600,OOzł
(3,075% - z uwagi na 
brak wyłonienia 
wykonawcy, termin 
wykonania inwestycji 
przesunięto na 2022r.) 
Sfinansowano z 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 
tzw. RFIL

3. Wykonanie Pracowni Rezonansu Magnetycznego 
wraz z zakupem aparatu na potrzeby SPZOZ 
w Sierpcu.

5.000.000,OOzł,
Sfinansowano z 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 
tzw. RFIL

I. Ogółem z dotacji Powiatu przekazanej SPZZOZ 
w Sierpcu z RFIL-u w roku 2021 szpital wykonał 
inwestycje w artości;

5.726.753,03

Inwestycje zrealizowane z dotacji Powiatu 
Sierpeckiego udzielonej SPZZOZ z dochodów 
własnych Pow iatu:

Dotacja Powiatu 
Sierpeckiego

1 Modernizacja pracowni RTG i ciągów 
komunikacyjnych w związku z utworzeniem 
pracowni tomografii komputerowej.

67.650,OOzł,

2 Wyposażenie pomieszczeń pod potrzeby POZ 
w Białyszewie w meble medyczne i sprzęt 
medyczny.

44.381,16 zł

3 Zakup aparatu EKG z wózkiem (2 szt.). 11.669,20zł
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4. Zakup narzędzi na blok operacyjny - narzędzia 
laparotomii ginekologicznych, zestaw do CC, 
narzędzia dodatkowe w celu stworzenia nowych 
pakietów operacyjnych.

175.146,42zł

5. Zakup urządzenia do terapii nerkozastępczej. 64.000,OOzł

6 Zakup RTG śródoperacyjne (Ramię C. 259.999,20zł

7 Zakup Videokolonoskopu do wieży endoskopowej (2 
szt.).

102.168,OOzł,

8 Wyposażenie gabinetów zabiegowych i OailT 
w meble medyczne i sprzęt medyczny.

107.68 l,40zł

9 Zakup sprzętu medycznego urologicznego: 
cystoskop z optyką, resektor z optyką, uretrotom 
z optyką, pistolet do biopsji.

107.68 l,40zł

10 Zakup myjni -  dezynfektor. 25.500,OOzł,

11 Zakup stołu operacyjnego z przystawkami. 134.324,76zł

12 Zakup aparatu do znieczuleń. 172.800,OOzł

13 Zakup głowicy kardiologicznej do aparatu USG. 35.000,OOzł

14 Zakup Telemetrii. 114.912,OOzł

Ogółem wydatki inwestycyjne SPZZOZ 
z przekazanej dotacji celowej z dochodów własnych 
Powiatu Sierpeckiego;

1.422.913,54

I+II 7.149.666,57 zł

Spłata rat kredytu SPZZOZ przez Powiat Sierpecki. 191.176,45 zł

Ogółem pomoc finansowa dla SPZZOZ w Sierpcu 
w roku 2021

7.340.843.02

W 2021 roku SPZZOZ w Sierpcu kontynuował swoją dotychczasową 
działalność. W stosunku do roku 2020 poszerzył zakres świadczonych procedur 
medycznych w zakresie poradni pediatrycznej oraz pracowni tomografii 
komputerowej. W roku 2022 planowane jest zakontraktowanie z NFZ procedur 
świadczonych w ramach nowej pracowni rezonansu magnetycznego.
Z uwagi na panującą pandemię Decyzją Wojewody Mazowieckiego SPZZOZ 
w Sierpcu z dniem 4 listopada 2020 roku został przekształcony w placówkę do 
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania 
i zwalczania wirusa Sars-CoV-2. Na potrzeby tych działań w podmiocie leczniczym 
należało zapewnić 123 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem (w tym 
3 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia 
tlenoterapii i wentylacji mechanicznej) oraz 7 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem 
zakażenia SARS-CoV-2. Trwający od początku 2020 roku stan epidemii wywołanej 
na skutek rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2 wymusił ograniczenia co do 
funkcjonowania Szpitala, w porównaniu do warunków sprzed zaistnienia epidemii. 
Szpital zobowiązany został do działania zgodnie z wydanymi przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia wytycznymi na czas pandemii. Dlatego też w 2021 roku szpital

16



realizował również zadania na potrzeby walki z epidemią Sars-CoV-2 z tym, że 
w różnym zakresie oraz w różnych przedziałach czasowych.
Dokonano zakupów nowej aparatury medycznej oraz zrealizowano remonty 
i inwestycje, które w znaczący sposób wpłynęły na poziom świadczonych usług 
medycznych, oraz poszerzyły ich zakres. Władze samorządu Powiatowego deklarują 
chęć dalszej konstruktywnej współpracy z Dyrekcją Szpitala i pomoc finansową, 
w celu zabezpieczenia bieżącej jego działalności.
Oprócz działań realizowanych przez wyspecjalizowane podmioty powołane do tego 
celu, należy nadmienić, iż Powiat Sierpecki podejmował również działania 
w ramach konkretnych priorytetów zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia. 
Dzięki staraniom władz Powiatu i Dyrektora SPZZOZ w szpitalu w roku 2021 
zatrudniani byli nowi specjaliści, co przyczyniało się do rozszerzenia zakresu 
świadczonych usług medycznych, w szczególności procedur urazowych, które 
wcześniej nie były wykonywane.
Wśród wielu wykonanych przez szpital inwestycji i dokonanych zakupów, kluczowy 
był zakup w roku 2020 tomografu komputerowego, umożliwiającego wykonywanie 
nowoczesnych procedur medycznych. Starania Zarządu Powiatu doprowadziły też 
do pozyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, zwanym dalej „RFIL”dla Powiatu Sierpeckiego, dla trzech wyżej 
wymienionych zadań inwestycyjnych, które były zrealizowane w 2021 r. - za 
wyjątkiem parkingu, który został dokończony w 2022 r.
Wszystkie działania zarówno Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz Dyrekcji 
SPZZOZ pozwoliły szpitalowi zachować płynność finansową, a tym samym 
świadczenie usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców naszej wspólnoty 
samorządowej.
W oparciu o ustawę Prawo Farmaceutyczne - samorząd powiatowy nadzoruje 
i zapewnia właściwą pracę (dyżury) aptek, w celu zapewnienia dostępności dla 
potrzebujących tj. leków i środków farmaceutycznych.
Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat są wyposażone w gabinety 
pielęgniarskie, a ich uczniowie i wychowankowie mają zapewnioną stosowną opiekę 
pielęgniarską.

W Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu funkcjonowała w roku 2021 i nadal działa Infolinia 
Powiatowa STOPCOVID, gdzie Mieszkańcy Powiatu moglą uzyskać szczegółowe 
informacje na temat wszystkich działań Powiatu mających na celu przywrócenie 
bezpieczeństwa epidemiologicznego .

VII. POMOC SPOŁECZNA 

I. ZADANIA DO REALIZACJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „PCPR” (zwane dalej „Centrum”) jest 
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 oraz na mocy
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Zarządzenia Starosty Sierpeckiego w strukturach organizacyjnych jednostki 
funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sierpcu. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania przekazane Powiatowi do 
realizacji w n/w ustawach:
- w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- w ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
W zakresie swoich możliwości finansowych i organizacyjno-kadrowych, które są 
uwarunkowane możliwościami Powiatu, PCPR w 2021 r. realizowało szereg zadań.

ZADANIA WŁASNE POWIATU.

1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych;

Podstawę prawną opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych stanowi art. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. Powiat zobowiązany jest do „opracowania i realizacji strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, 
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sierpeckiego na lata 
2013 - 2023 została przyjęta Uchwałą Nr 195.XXXII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu 
z dnia 28.02.2013 r. do realizacji. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych 
Powiatu Sierpeckiego” to dokument programowy, stanowiący podstawę realizacji 
polityki społecznej Powiatu na najbliższe lata. Stanowi bazę do podejmowania 
działań mających na celu wywołanie pozytywnej zmiany w społeczności lokalnej. 
Zdiagnozowane zjawiska i problemy społeczne są podstawą efektywnego 
i racjonalnego wydatkowania środków z budżetu powiatu oraz dają rekomendację 
w zakresie pozyskiwania środków m. in. z Unii Europejskiej oraz innych 
zewnętrznych źródeł.

2. System opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie:
1) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych; rodzina zastępcza jest formą 
pomocy dziecku i jego rodzinie. Rodzice zastępczy jedynie czasowo „zastępują" 
rodziców naturalnych w codziennej opiece. Otrzymują z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka. Sposób sprawowania przez nich opieki podlega kontroli zarówno sądu jak 
i organu finansującego. Są zobowiązani do umożliwienia dziecku kontaktu a także 
spotkań z rodzicami naturalnymi, (o ile sąd nie postanowi inaczej). PCPR w roku 
2021 stale poszukiwał i współpracował z ludźmi, którzy są gotowi przyjąć do swoich
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rodzin dzieci potrzebujące pomocy. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono na 
miejscu - w siedzibie PCPR, szkolenia przygotowujące kandydatów do pełnienia 
funkcji rodzin zastępczych. PCPR udziela wsparcia finansowego rodzinom 
zastępczym. Na terenie Powiatu funkcjonuje około pięćdziesiąt rodzin zastępczych.

2) rodziny zastępcze-udzielanie pomocy pieniężnej; jednym z zadań, jakie realizował 
PCPR w roku sprawozdawczym było organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, 
m. in. poprzez udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania 
umieszczonych w nich dzieci oraz przyznawanie pomocy pieniężnej na 
usamodzielnienie, zagospodarowanie i na kontynuowanie nauki osobom 
opuszczającym rodziny zastępcze oraz inne fakultatywne świadczenia przewidziane 
ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze 
otrzymywały w roku 2021 na wniosek pomoc pieniężną na utrzymanie 
umieszczonego dziecka.
Zestawienie wypłaconych świadczeń na rzecz rodzin zastępczych;
Na dzień 31.12.2021 r. na terenie powiatu sierpeckiego funkcjonowało 47 rodzin 
zastępczych, w rodzinach przebywało 52 dzieci:
- 30 rodzin spokrewnionych z dzieckiem (przebywało w nich 34 dzieci)
- 17 rodzin niezawodowych (przebywało w nich 18 dzieci).
- wypłata przysługujących rodzinom zastępczym świadczeń pieniężnych - 
comiesięczne świadczenia w wysokości 1.000,00 zł dla rodziny spokrewnionej, 
1500zł. dla rodziny niezawodowej i zawodowej.

Oprócz tego ustawa 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 - jednorazowo 
lub okresowo. Ustawa przewiduje również wiele innych dofmansowań, np. do 
utrzymania mieszkań, domów rodzin zastępczych, do przeprowadzenia remontu, 
możliwość zwiększenia minimalnego wynagrodzenia rodzin zawodowych. Na terenie 
naszego powiatu nie są one stosowane.
Na świadczenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących w 2021 roku na terenie 
powiatu sierpeckiego wydatkowano:
- 791.086 zł. na świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie 
zastępczej,
- 10.700 zł. - dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka,
- 2.000 zł. - dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania - 
5 świadczeń,
- 1.500 zł. - świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych 
z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka.
Formą wsparcia finansowego dla rodzin zastępczych był też dodatek wychowawczy, 
w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej. 
Świadczenie jest finansowane ze środków rządowych, z których przysługują również 
środki na obsługę 2.407,47 zł.
Wypłacono dodatki wychowawcze - 489 na kwotę: 240.747,31 zł., 
ogółem wydatki na program 500+ wyniosły 243.154,78 zł.
Finansowanie pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczający
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rodziny zastępcze:
- wypłacono 5 pomocy na usamodzielnienie w łącznej kwocie - 29.055zł.,
- wypłacono 3 pomoce na zagospodarowanie w łącznej kwocie - 4.967zł„
- wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki w łącznej kwocie - 120.748 zł.
Na rodziny zastępcze funkcjonujące w 2021 roku i pełnoletnich wychowanków 
rodzin zastępczych na terenie powiatu sierpeckiego wydatkowano kwotę 
1.287.435,47 zł.

3) Porozumienia zawarte między powiatami; koszt pobytu 19 dzieci pochodzących 
z terenu powiatu sierpeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 
realizowany w ramach zawartych porozumień z innymi powiatami w roku 2021 
wyniósł -290.460,59 zł.
Koszt pobytu 10 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w rodzinach 
zastępczych na terenie naszego powiatu wyniósł - 141.995 zł.
Z wydatków pokryte zostały m. in. wynagrodzenia dla 2 koordynatorów pieczy 
zastępczej, usługa edukacyjno-szkoleniowa dla rodzin zastępczych.
W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
„Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”- na podstawie wcześniejszych umów 
z Wojewodą Mazowieckim - dofinansowywano zatrudnienie koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej. Wsparcie na ten cel powiat otrzymywał do 
31.12.2019 r. W okresie sprawozdawczym zadanie realizowane w 100% ze 
środków własnych.

4) Powództwo o zasądzenie alimentów przez Dyrektora PCPR na rzecz dziecka 
przebywającego w pieczy zastępczej; ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek wytaczania przez kierownika 
powiatowego centrum pomocy rodzinie powództwa o zasądzenie świadczeń 
alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej 
upłynął rok. Do tego czasu zadanie to miało charakter fakultatywny. W roku 2021 
Dyrektor PCPR w Sierpcu wystąpił do sądu rodzinnego z pozwem o zasądzenie 
alimentów na rzecz 5 małoletnich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. 
Jednym z zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej jest inicjowanie procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją 
prawną umożliwiającą przysposobienie. W związku z tym PCPR w roku 2021 
współpracował z Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym Oddział w Płocku, do 
którego w roku sprawozdawczym zgłoszono 2 dzieci z uregulowaną sytuacją 
prawną. Na dzień 31.12.2021 r. jest zgłoszonych 20 dzieci. Większość z nich 
przebywa w rodzinach spokrewnionych. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny mając na 
uwadze łączące więzy rodzinne oraz całokształt sytuacji rodzinnej podejmuje 
decyzje o niekwalifikowaniu dzieci do adopcji.
W 202 lr. został uchwalony Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 
2021-2023 - Uchwała Nr 192.XXX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 
2021 r.
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5) Zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w ramach placówek opiekuńczo -  
wychowawczych:

W Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie przebywało na dzień 
31.12.2021 r. 14 dzieci; w tym na podstawie porozumień z innych powiatów - 
9 dzieci i 5 dzieci pochodzących z naszego powiatu.
Do zadań Powiatu należy pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu 
umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również 
na terenie innego powiatu. Zadaniem własnym powiatu jest przyznawanie pomocy 
pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki osobom opuszczającym 
placówki opiekuńczo-wychowawcze (...); powiat właściwy ze względu na miejsce 
pobytu dziecka przed skierowaniem do placówki zobowiązany jest do udzielenia 
pomocy pieniężnej. Osoba, która osiągnęła pełnoletniość w placówce lub osoba 
pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą - zostaje objęta 
pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem 
przez pracę socjalną, a także pomocą:
- pieniężną na usamodzielnienie,
- pieniężną na kontynuowanie nauki,
- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 
chronionym,
- w uzyskaniu zatrudnienia,
- na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.
W roku 2021 udzielono pomocy przyznanej osobom usamodzielnianym, 
opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze:
- wypłacono 2 pomoce na usamodzielnienie w łącznej kwocie - 14.916 zł.,
- wypłacono 3 pomoce na zagospodarowanie w kwocie - 4.967 zł.,
- wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki w łącznej kwocie - 36.778 zł., (pomoc 
wypłacana co miesiąc);
- w sumie wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 56.660,94 zł.
W roku sprawozdawczym na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
przysługiwał dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego tj. 500 zł. 
Świadczenie jest finansowane ze środków rządowych;
- wypłacono 148 dodatków w łącznej wysokości 69.833,85 zł dla dzieci w PDD 
w Szczutowie.
Ogółem wydatki w roku 2021 na program 500+ na dzieci w placówce wyniosły 
70.532,19 zł w tym koszty obsługi.
Działania PCPR-u były ukierunkowane szczególnie na pracę socjalną prowadzoną 
w celu usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym po powrocie 
z placówki na teren powiatu sierpeckiego. Pracownicy socjalni realizowali zadania 
dotyczące:
- współdziałania i wspierania osób usamodzielnianych w kontaktach z rodziną 
i środowiskiem, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 
np.: w mieszkaniach chronionych, itp.
- współpracowali w celu uzyskania mieszkania socjalnego z zasobów gminy,
- podejmowali działania celem uzyskania zatrudnienia przez wychowanków,
- udzielali instruktażu w uzyskaniu przysługujących im świadczeń,
- inspirowali wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do uzyskania
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wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami osoby usamodzielnianej.

6) Szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej; w celu 
poszukiwania kandydatów na opiekunów zastępczych w roku sprawozdawczym 
Powiat jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej publikował ogłoszenia 
w lokalnej prasie, a także na stronach internetowych zarówno PCPR w Sierpcu jak 
i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Podejmował współpracę z innymi jednostki 
organizacyjnymi samorządu terytorialnego w celu rozpowszechnienia informacji na 
temat pieczy zastępczej np. urzędami gmin, Powiatowym Urzędem Pracy. 
Funkcjonujące rodziny zastępcze w ramach współpracy były proszone 
o „promowanie” pieczy zastępczej w swoich środowiskach. Procedurę 
kwalifikowania kandydatów prowadzili pracownicy Zespołu ds. pieczy zastępczej 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, zwanym dalej Zespołem. 
Kandydaci zgłaszali się do pracowników Zespołu osobiście, telefonicznie lub za 
pośrednictwem Internetu w celu uzyskania ogólnych informacji na temat pieczy 
zastępczej.

7) Sprawowanie nadzoru nad rodzinnymi formami opieki zastępczej; na terenie 
powiatu sierpeckiego w ramach rodzinnych form opieki funkcjonują rodziny 
zastępcze spokrewnione z dzieckiem, niezawodowe oraz nie ma żadnej rodziny 
zastępczej zawodowej. Nadzór nad rodzinami sprawował PCPR w ramach pracy 
socjalnej i w toku postępowań administracyjnych oraz ścisłej współpracy 
z kuratorami sądowymi, asystentami rodzin.
W roku 2021 prowadzono następujące działania nadzorcze:
- zbieranie informacji o funkcjonowaniu rodzin i dzieciach umieszczonych 
w rodzinach ze szkół, ośrodków pomocy społecznej, działania podejmowane na 
sygnały, interwencje z różnych źródeł,
- w ramach współpracy z sądem informowano właściwy wydział sądu 
o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 
oraz o sytuacji rodziny naturalnej.
Informacje te sporządzano na podstawie posiadanych informacji, uzyskiwanych 
z różnych źródeł, np.:
- w toku odbywanych wizyt w środowisku rodzinnym przez pracownika 
socjalnego (z osobami pełniącymi funkcję rodziny zastępczej na temat sytuacji 
dziecka; z rodzicami biologicznymi),
- w ramach współpracy ze szkołami na temat funkcjonowania dziecka 
w środowisku, jego relacji z rówieśnikami, postępów w nauce, jego stanu 
fizycznego, emocjonalnego, stanu opieki i współpracy szkoły z opiekunami,
- w ramach współpracy z ośrodkami pomocy społecznej na temat funkcjonowania 
w środowisku rodziny zastępczej oraz sytuacji rodziny naturalnej.
W związku z pandemią pracownicy kontaktowali się głównie z podopiecznymi 
poprzez rozmowy telefoniczne, wspierali i pomagali w załatwianiu szeregu spraw.

8) Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 
powiatowych ośrodków wsparcia (...); mieszkania chronione są nieocenioną formą 
pomocy dla młodych ludzi pozostawionych przez ich rodziny samym sobie. Mamy
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możliwość zapewnienia schronienia czterem osobom. Zadaniem Powiatu jest 
zapewnienie możliwości i dołożenie wszelkich starań, by młodzi ludzie, często 
z trudną przeszłością i nierozwiązanymi problemami, podejmowali trud dobrego, 
normalnego życia w społeczeństwie, aby się z nim integrować.

9) Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach ; zadanie realizowane jest na 
bieżąco, wobec osób zgłaszających się do siedziby Centrum. Pracownicy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzielali informacji swoim petentom
0 ich prawach i uprawnieniach. W większości dotyczyły zapytań o możliwości 
korzystania z różnych form świadczeń i wsparcia społecznego, o prawach osób 
niepełnosprawnych. Ponadto publikowano informacje prasowe w dziennikach 
lokalnych prezentujące w przystępny sposób zakres i obszar działania jednostki. 
Doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej oraz szkolenie
1 doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej powiatu realizowane były 
poprzez bezpośrednie kontakty z ośrodkami i wspólne rozwiązywanie trudnych 
i problemowych spraw.

10) Organizowanie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin 
naturalnych i zastępczych; zadaniem Powiatu jest udzielanie wsparcia rodzinom 
mającym trudności w wypełnianiu swoich zadań, zapewnienie opieki i wychowania 
dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców. PCPR 
ustawicznie rozwijał i nadal kontynuuje ofertę poradnictwa specjalistycznego na 
rzecz mieszkańców powiatu. Ogromnym powodzeniem cieszyły się usługi: 
psychologa rodzinnego, prowadzącego zajęcia indywidualne z dziećmi i młodzieżą, 
psychologa specjalizującego w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami 
psychicznymi, neurologicznymi, prawnika.

11) Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzenie placówek 
opiekuńczo - wychowawczych, finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia; 
wymienione zadania są uzależnione od sytuacji finansowej powiatu i społecznego 
zapotrzebowania. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej jest zadanie 
własnym powiatu, zgodnie z art. 19 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej. 
Obowiązkiem Powiatu jest zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 
miejsc w OIK. W roku 2021 przeprowadzono analizę potrzeb, możliwości 
lokalowych, rzeczowych i kadrowych do samodzielnego prowadzenia przez Powiat 
ośrodka interwencji kryzowej. Przygotowano projekt procedury prawnej 
zmierzającej do utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz 
połączenia z PCPR. Przygotowany plan ośrodka przewiduje możliwość 
świadczenia natychmiastowej pomocy psychologicznej, a w sytuacjach 
uzasadnionych możliwość udzielenia schronienia w formie mieszkania 
interwencyjnego. Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe na 2022 r.

12) Realizacja zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej; PCPR jest 
jednym z realizatorów zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie PCPR oferował
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pomoc ofiarom przemocy w postaci poradnictwa specjalistycznego. Centrum 
prowadziło i nadal kontynuuje specjalistyczne poradnictwo, w ramach którego 
ofiary przemocy w rodzinie mogą skorzystać z pomocy psychologa, prawnika. 
Ponadto dzieci, które są dotknięte problemem przemocy w rodzinie mogą uzyskać 
pomoc ze strony psychologa zajmującego się pracą z dziećmi autystycznymi oraz 
z zaburzeniami rozwojowymi. Centrum intensywnie współpracowało z innymi 
instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej, m.in. z ośrodkami pomocy 
społecznej w gminach, z Komendą Powiatową Policji, z Sądem Rejonowym, 
szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz Zespołami Interdyscyplinarnymi 
w gminach. W okresie sprawozdawczym nie skierowano nikogo do 
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mławie.

13) Zadania zlecone pomocy społecznej realizowane przez samorząd powiatowy w 
roku 2021; do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat 
należy:
- pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie 
za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach 
o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.
Na terenie Powiatu w 2021 r. nie przebywali cudzoziemcy posiadający status 
uchodźcy. W związku z tym nie uruchamiano procedury administracyjnej dotyczącej 
tej grupy społecznej.

14) Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi; powiat sierpecki nie posiada powiatowego ośrodka wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Powstanie ośrodka uzależnione jest od możliwości 
finansowych i lokalowych powiatu, a w szczególności zabezpieczenia profesjonalnej 
kadry.

Orzecznictwo dla celów pozarentowych:
Liczba wydanych w roku 2021 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności ogółem 848 w tym liczba wydanych orzeczeń powyżej 16 roku 
życia - 776.
Liczba wydanych orzeczeń dzieci ogółem 72.
Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień 
niepełnosprawności 78.

15) Realizacja zadań ustawowych finansowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON); w okresie 
sprawozdawczym wysokość środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej wyniosła 1.519.868 zł. Środki Funduszu zostały 
przeznaczone na potrzeby związane z rehabilitacją społeczną i zawodową.
W okresie sprawozdawczym dofinansowano realizacje następujących zadań:
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny

- 500.000 zł.

24



- uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych -170.000 zł
- likwidacji barier technicznych - 57.182,80 zł
- likwidacji barier architektonicznych - 72.859,57 zł;
- likwidacji barier w komunikowaniu się - - 68.945,63 zł;
- kosztów utworzenia i działalności WTZ
Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowach działa od 01.04.2021 r. i jest finansowany 
w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków Powiatu Sierpeckiego. Kwota 
środków finansowych wydatkowanych na działalność WTZ w 2021 roku wyniosła 
542.400,00 zł, w tym:
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- 488.160,00 zł,
- z budżetu powiatu - 54.240,00 zł.
- środki na obsługę - 32 052,42 zł

16) Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 
realizacja Modułu IVprogramu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”; w 
roku 2021 Powiat Sierpecki przystąpił do programu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd”, dzięki czemu 
Powiatowe Centrum mogło udzielać dodatkowego wsparcia osobom z 
niepełnosprawnością. Są to zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, wcześniej 
realizowane przez PFRON.

W 2021 roku w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd”,
realizowane były następujące formy wsparcia:
Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową; 
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez 
dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole 
wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia 
magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły 
wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym lub niestacjonarnym) wieczorowym 
(zaocznym lub eksternistycznym), w tym również za pośrednictwem Internetu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu na podstawie aneksu nr 7 
z dnia 29.04.2021r. oraz aneksu nr 8 z dnia 30.11.2021 r. do umowy 
nr AS3/000070/07/ z dnia 07 maja 2018 r. otrzymało na realizację programu łącznie 
kwotę 207.569,OOzł. w tym na realizację:

a) Modułu I na kwotę w wysokości 109.314,OOzł.
b) Modułu II na kwotę w wysokości 85.589,OOzł.

Do dnia 31.12.2021 r. wypłacono wnioskodawcom kwotę 58.412,00 zł.
Program „Aktywny Samorząd” jest szeroko rozpowszechniany wśród społeczeństwa 
m.in. poprzez gazetę lokalną, internet, informację do jednostek administracji 
publicznej oraz szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo pracownicy PCPR prowadzą 
działania ewaluacyjne oraz przeprowadzają kontrolę przyznanych dofinansowań.
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17) Kontrola Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach; Gmina Gozdowo jest 
jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowach zgodnie z umową 
nr l/WTZ/2020 zawartą w dniu 31 lipca 2020 r. oraz aneksami, pomiędzy Powiatem 
Sierpeckim a Gminą Gozdowo. Warsztat funkcjonuje od dnia 1 kwietnia 2021 r.
W dniach 13.12.2021 r. - 20.12.2021 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu przeprowadzili kontrolę Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Ostrowach. Kontrolą objęty był następujący zakres:
1. prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników Warsztatu,
2. ważność posiadanych przez uczestników Warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych 
w nich wskazań,
3. prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: uczestników; działalności 
merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej; współpracy 
z rodzicami lub opiekunami uczestników,
4. prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry Warsztatu,
5. zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym,
6. zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami 
rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową,
7. prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów 
rehabilitacji,
8. prawidłowość wykorzystania środków finansowych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu (PCPR) ocenia działalność 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach pozytywnie z uchybieniami, które nie 
miały wpływu na jakość świadczonych usług przez WTZ i zostały usunięte podczas 
kontroli.

18) Współpraca z innymi urzędami, stowarzyszeniami i organizacjami 
pozarządowymi; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu współpracowało 
i nadal współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 
powiatu. Podejmowało działania integrujące środowisko lokalne wobec 
niepełnosprawności. Współpracowało m. in. z Sądem Rodzinnym, Policją, Poradnią 
Uzależnień w sprawie ograniczenia zagrożeń patologiami społecznymi. 
Uczestniczyło wraz z Delegaturą Kuratorium Mazowieckiego w Płocku, Związkiem 
Harcerstwa Polskiego, Caritas w zakresie organizacji kolonii letnich - w ramach 
programu „Pogodne Lato 2021” - dla dzieci z gmin z terenu powiatu. Niestety, w 
związku z pandemią pracownicy ośrodków pomocy społecznej zgłaszali brak 
chętnych na taki wypoczynek. Współpracowało z organami rentowymi (głównie na 
potrzeby orzecznictwa pozarentowego). Współpracowało z Wojewodą Mazowieckim 
w związku m. in. z realizacją ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

VIII. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA NA DROGACH W ROKU 2021

1. Realizacja inwestycji drogowych w roku 2021
Jednym z najistotniejszych zadań realizowanych w roku 2021 przez Zarząd 

Dróg Powiatowych w Sierpcu było przeprowadzenie inwestycji drogowych, które są 
niezwykle ważnym elementem rozwoju powiatu sierpeckiego. Zapewniają one
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poprzez poprawę stanu technicznego dróg, lepsze warunki dla obsługi mieszkańców 
powiatu a także rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. W związku z powyższym 
rozwój sieci dróg powiatowych opiera się na optymalnym powiązaniu z drogami 
wyższej oraz niższej kategorii. W ramach przebudowy dróg powiatowych uznano za 
konieczne modernizację powiatowych dróg w celu utworzenia sprawnego ciągu 
komunikacyjnego z drogami gminnymi, wojewódzkimi, krajowymi oraz budowę 
chodników mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Lp. Nazwa inwestycji Zakres rzeczowy 
inwestycji

GMINA MOCHOWO

1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3767 W Bożewo- 
Rempin
realizacja 2021-2022

0,720 km 
(asfalt)

2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3730W Ligowo- Osiek 0,800 km 
(asfalt)

3 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
mostu nr JNI 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi 
powiatowej nr 2999W Sikórz- Mochowo wraz z drogami 
dojazdowymi realizacja 2020-2021

kpi

4 Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na 
przebudowę mostu nr JNI 31001109 w m. Bożewo w 
ciągu drogi powiatowej nr 2999 W Sikórz- Mochowo 
wraz z drogami dojazdowymi realizacja 2020-2021

kpi

5 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz 
z projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi 
powiatowej nr 3720 W Mochowo- Gozdowo

kpi

GMINA GOZDOWO

1

i.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław -  
Gozdowo
realizacja 2021-2022

4,815 km 
(kompleksowa 

przebudowa drogi)

GMINA SZCZUTOWO

1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3722 W Gójsk- 
Agnieszkowo- granica województwa

0,970 km 
(asfalt)

2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3707 W Łukomie -  
Dziki Bór

0,720 km 
(asfalt)

3 Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo- 
Dąbkowa - Szczechowo

0,400 km 
(tłuczeń)

27



Lp. Nazwa inwestycji Zakres rzeczowy 
inwestycji

4 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi 
powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży)- granica 
województwa- droga (Gójsk- Szczutowo) na odcinku 
Szczutowo- granica województwa realizacja 2021- 
2022

kpi

5 Opracowanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę drogi powiatowej 3719W (Czumsk 
Duży)-granica województwa -  droga (Gójsk- 
Szczutowo)

kpi

GMINA ROŚCISZEWO

1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3739 W Rościszewo- 
Jaworowo

0,600 km 
(asfalt)

2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo- 
Łukomie

0,300 km 
(asfalt + chodnik 
jednostronny)

3

1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3741 W Lelice- 
Rogienice-Grąbiec Rzeszotary-Zawady w miejscowości 
Rzeszotary-Stara Wieś

0,056 km 
(utwardzenie 

pobocza)

4 Przebudowa drogi powiatowej nr 3741 W Lelice- 
Rogienice- Grąbiec- Rzeszotary- Zawady

1,000 km (tłuczeń)

GMINA SIERPC

1 Przebudowa mostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk 
w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo- 
Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi

1 szt.
(most)

0,802 km 
(kompleksowa 

przebudowa drogi)

2 Przebudowa drogi powiatowej nr 375IW Kisielewo- 
Dziembakowo-Gorzewo

0,742 km (asfalt)

3 Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn- 
Dziembakowo - Borkowo- Zgagowo w m. Borkowo 
Kościelne

1 szt.
(przejście dla 

pieszych)

4 Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo- 
Bledzewo w miejscowości Bledzewo gmina Sierpc, 
powiat Sierpecki

0,627 km 
(kompleksowa 

przebudowa drogi)
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Lp. Nazwa inwestycji Zakres rzeczowy 
inwestycji

5 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz 
z projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi 
powiatowej nr 3733W Piastowo-Bledzewo 
w miejscowości Bledzewo

kpi

GMINA ZAWIDZ

1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2995W Giżyno- 
Tłubice- Słupia

1,450 km 
(asfalt)

2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3 747W Jeżewo- 
Młotkowo

0,250 km 
(asfalt)

3 Przebudowa drogi powiatowej nr 3743 W Zawidz-Osiek- 
Włostybory - (Koziebrody)

0,320 km 
(utwardzenie 

pobocza)

MIASTO SIERPC

1 Opracowanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę kanalizacji deszczowej w drodze 
powiatowej nr 3703W ulica Dworcowa w m. Sierpc 
realizacja 2020-2021

kpi

POWIAT SIERPECKI

1 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
9 przejściach dla pieszych na drogach powiatowych 
w miejscowościach: Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, 
Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice

9 szt.
(przejścia dla 

pieszych)

GMINA GOZDOWO + GMINA ZAWIDZ

1 Opracowanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże 
w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice -  Majki -  
Słupia wraz z drogami dojazdowymi 
realizacja 2020-2021

kpi

2 Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na 
przebudowę mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże 
w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice-Majki- 
Słupia wraz z drogami dojazdowymi 
realizacja 2020-2021
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Lp. Nazwa inwestycji Zakres rzeczowy 
inwestycji

GMINA ZAWIDZ + GMINA ROŚCISZEWO

1 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
projektem stałej organizacji mchu na przebudowę drogi 
powiatowej nr 3 742W Goleszyn -  Dziembakowo -  
Borkowo -  Zgago wo 
realizacja 2020-2021

kpi

GMINA ROŚCISZEWO + GMINA SZCZUTOWO

1 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz 
z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę 
dróg powiatowych nr: 3709W Szczutowo-Blizno- 
Białasy-Troska i 3710W Łukomie-Białasy 
realizacja 2020-2022

kpi

PODSUMOWANIE

1 Łączna długość przebudowanych dróg, 
w tym:
1) nawierzchni asfaltowych

14,572 km 

12,796 km

2) nawierzchni tłuczniowych 1,400 km

3) nawierzchni z kostki betonowej, w tym: 2,370 km

- chodniki 0,994 km

- pobocza 1,376 km

2 Dokumentacja projektowa ogółem : 9 kpi

- projekty zakończone 7 kpi

- projekty w trakcie opracowania 2 kpi

2. Koszt realizacji inwestycji drogowych

Koszt ogółem (zł)
r

Środki zewnętrzne 
(zł)

Udział finansowy 
gminy (zł)

Uwagi

Gmina Zawidz
718 867 359 433 

50%
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Gmina Szczutowo

553 201 269 100 
48,64%

Gmina Gozdowo

2 132 087 1 048 492 
dofinansowanie w 
ramach RFRD

436 000 
20,44%

Realizacja w roku 
2021

3 055 177 1 524 488 
dofinansowanie w 

ramach RFRD

441 055 
14,43%

Realizacja w roku 
2022

Gmina Mochowo

625 994 312 997 
50%

244 229 122 114 
50%

Płatność w roku 
2022 za zadanie 
realizowanego w 
latach 2021-2022

Gmina Sierpc

3 809 517 245 000
dofinansowanie w 

ramach FOGR 
1 523 810 

dofinansowanie w 
ramach subwencji 

mostowej

396 632 zł 
10,41%

Całkowita kwota 
otrzymanej 

subwencji mostowej 
wynosi 2 475 751 

zł- pozostała część, 
tj. 951 941 zł (2 475 
751 zł - 1 523 810 
zł) skierowana na 

inwestycje drogowe 
za zgodą 

ministerstwa jako 
środki własne 

powiatu

Gmina Rościszewo

624 942 312 471 zł 
50%

Gmina Miasto Sierpc

10 000
Powiat Sierpecki

1 316 100 1 007 080 
dofinansowanie w 
ramach RFRD

3. Zakupy inwestycyjne w ramach funkcjonowania jednostki.
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Nazwa inwestycji Koszt

Zakup ciągnika z osprzętem 299 505,00

Zakup pługa do ośnieżania do samochodu 
ciężarowego

29 028,00

Zakup piaskarki oraz pługa odśnieżnego do 
samochodu ciężarowego

121 030,00

Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika 39 975,00

Zaprojektowanie wiaty ochraniającej urządzenia i 
sprzęt należący do ZDP

24 600,00

Zakup frezarki do karp i pni po wyciętych 
drzewach

38 991,00

4. Prace zrealizowane przez jednostkę w ramach bieżącego utrzymania dróg.
1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych poprzez uzupełnienie masą 

asfaltową na zimno przeprowadzone w okresie zimowo-wiosennym 
z wykorzystaniem materiału w ilości 24 ton.

2) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie 
emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera przeprowadzone w okresie 
kwiecień/maj -  wrzesień/październik z wykorzystaniem materiału w ilości 
ok. 260 ton grysu i ok. 33 ton emulsji.

3) koszenie przydrożnej trawy za pomocą trzech ciągników, tj.: Lamborghini, Pronar, 
New Holland, obejmujące wszystkie drogi powiatowe o nawierzchni asfaltowej- 
wykonane cztery koszenia w sezonie.

4) koszenie przydrożnej trawy za pomocą kos spalinowych - wykonane trzy koszenia 
w obrębach mostów, przepustów, przejazdów kolejowo-drogowych oraz cztery 
koszenia dróg na terenie miasta Sierpc oraz miejscowości, w których występują 
chodniki.

5) profilowanie dróg przy użyciu równiarki ciągnikowej obejmujące wszystkie drogi 
o nawierzchni gruntowej przeprowadzone w okresie wiosennym oraz jesiennym.

6) prace w zakresie odmulania rowów przydrożnych, miejscowej naprawy poboczy, 
wycinki drzew i krzewów przedstawione zostają za pomocą poniższej tabeli:

Gmina Nazwa
drogi

Rodzaj prac na odcinku drogi

Odmulanie rowu Naprawa poboczy 
(miejscowe 

uzupełnienie/ścinka)

Usuwanie drzew oraz 
krzewów

Gozdowo 3704W Gozdowo-Golej ewo

3 767W Gozdowo-
Czachorowo

3761W Lelice-Białuty
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Gmina Nazwa
drogi

Rodzaj prac na odcinku drogi

Odmulanie rowu Naprawa poboczy 
(miejscowe 

uzupełnienie/ścinka)

Usuwanie drzew oraz 
krzewów

520 IW Bonisław-Kędzierzyn

Mochowo 3715W Malanowo St. Ligowo-Malanowo
St.-Żurawin

3 726W
r

Dobacze wo- Sniechy

3732W Żuki-Kurowo

3767W Bożewo-Bendorzyn

Rościszewo 3737W Rościszewo Rościszewo-Kuski-
Komorowo

3739W Rościszewo- 
Rzeszotary Zawady

3739W Rościszewo- 
Rzeszotary Chwały

3741W Rzeszotary Chwały- 
Górtaty

4620W Nadolnik-
Borowo

Nadolnik-granica
powiatu

Szczutowo 3 702W Szczutowo

3709W Białasy

3716W Szczutowo-
Szczechowo

3718W Szczuto wo-Gójsk

3721W Łazy-Podlesie

3722W Łazy-Agnieszkowo

3723W BI inno

3 724W Gójsk-Maluszyn

Zawidz 3701W Zgagowo-Zawidz
Kościelny

3 747W Jeżewo-Zgagowo

3738W Kosemin

3 73 9W Jaworowo

3743W Zawidz Kościelny-
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Gmina Nazwa
drogi

Rodzaj prac na odcinku drogi

Odmulanie rowu Naprawa poboczy 
(miejscowe 

uzupełnienie/ścinka)

Usuwanie drzew oraz 
krzewów

Żabowo

3 749W Wola Grąbiecka- 
Zgagowo

3759W Szumanie-MajkiDuże

Sierpc 3709W Rachocin

3725W Pawłowo-Sułocin
Tow.

3726W Kwaśno

3734W Miłobędzyn

3735W Piastowo

3736W Dąbrówki

3 742W Goleszyn- 
Dziembakowo- 
Borkowo Wielkie

3751W Kisielewo-
Dziembakowo

miasto
Sierpc

3771W ul. Konstytucji 3 
Maja

IX. TRANSPORT PUBLICZNY

Powiat Sierpecki posiada uchwalony Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego. Celem jego opracowania było zaplanowanie oferty 
transportu zbiorowego tak, aby spełniała ona oczekiwania mieszkańców Powiatu 
Sierpeckiego, przy zachowaniu odpowiedniego standardu jakości oraz wydajności 
systemu transportowego. 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 przemieszczania 
się mieszkańców powiatu oraz zmian w zapotrzebowaniu na przewozy pasażerskie, 
w zależności od dnia, tygodnia czy pory dnia. Większość obiektów użyteczności 
publicznej istotnych z punktu widzenia zapewnienia dostępności w ramach 
przewozów powiatowych jest zlokalizowanych w Sierpcu, pozostałe znajdują się 
w siedzibach gmin. Istotne jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym wygodnego 
dostępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności do placówek służby 
zdrowia oraz instytucji publicznych. Największe przepływy pasażerskie w powiecie

34



odnotowuje się w dni robocze w godzinach szczytu porannego i popołudniowego na 
głównych trasach łączących Sierpc z siedzibami gmin. Prognozuje się utrzymanie 
popytu na usługi transportowe na zbliżonym poziomie, z tendencją malejącą 
w najbliższej przyszłości z uwagi na niż demograficzny i rozwiązywanie tego 
problemu we własnym zakresie w gospodarstwie domowym, poprzez kupno 
samochodu osobowego. Usługi publicznego transportu zbiorowego są więc 
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 Marszałka 
Województwa Mazowieckiego. Władze Powiatu wydając zezwolenia dla 
przewoźników prywatnych, czynią starania, aby wyznaczone trasy przewozu jak 
najpełniej zaspokajały potrzeby mieszkańców.

Zestawienie dotyczące liczby i zakresu wydanych uprawnień w krajowych 
przewozach drogowych ważnych na dzień 31.12.2021 r.
1. Zezwolenia na wykonywanie zawodowego przewozu drogowego osób - 8 szt.

(licencje wydane do 14.08.2013 r.),
2. Zezwolenia na przewozy regularne osób - 11 szt.
3. Zezwolenia na wykonywanie zawodowego przewozu drogowego - 74 szt.
4. Licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy - 8 szt.

(licencje wydane do 14.08.2013 r.)

X. STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE 
POWIATU SIERPECKIEGO W 2021 ROKU

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 Ministrów przyjęła do 
realizacji „Program Ograniczania Przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2020”, który został również 
przedłużony na rok 2021. W mieście Sierpcu zadania „Razem bezpieczniej” realizuje 
Burmistrz, a w gminach powiatu sierpeckiego Wójtowie. Wymienionych wspierają 
komisje bezpieczeństwa i rady gmin oraz osoby i instytucje działające na rzecz 
bezpieczeństwa. Celem realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Sierpcu 
działań w ramach programu „Razem Bezpieczniej”, w 2021 roku był wzrost realnego 
bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu, wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców oraz zapobieganie przestępczości i aspołecznych zachowań.
Uzyskane w ramach prowadzonych przez cały 2021 rok działań efekty przedstawiają 
się następująco. Na terenie powiatu stwierdzono popełnienie 3538 przestępstw, 
spośród nich wykryto 3441. Liczba ta zawiera również przestępstwa stwierdzone 
w latach poprzednich i po ich wykryciu w roku 2021 podjęte do dalszego 
prowadzenia. Uzyskana wykrywalność przestępstw stwierdzonych w 2021 roku 
wyniosła 97,2%. W roku 2020 stwierdzono popełnienie 1693 przestępstwa z czego 
wykryto 1580 uzyskując wykrywalność na poziomie 93,4%. Dane dotyczące 
wykrywalności ogólnej wskazują, że jest ona praktycznie od kilku lat na bardzo
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wysokim poziomie i w roku 2021 uległa wzrostowi -  o 3,8 % - jest to najwyższa 
wykrywalność w garnizonie mazowieckim.
Powyższe dane wskazują, że w roku 2021 w porównaniu do 2020 roku nastąpił 
wzrost przestępczości ogólnej (więcej o 1845 przestępstw), co ma odzwierciedlenie 
we wskaźniku dynamiki wynoszącym 209%. Wzrost ten spowodowany jest głównie 
przez dwa prowadzone, złożone i wielokierunkowe postępowania w kategorii 
przestępstw gospodarczych. Mniej odnotowano przestępstw takich jak rozboje 
i wymuszenia, uszkodzenia mienia i przestępstwa drogowe. Nastąpił wzrost 
kradzieży oraz przestępczości narkotykowej.
W podstawowych wymienionych 7 kategoriach przestępstw kryminalnych nastąpił 
spadek ze 182 w 2020 r. do 140 przestępstw w 2021 r. co dało dynamikę na poziomie 
76,9%. Ogólna wykrywalność w wymienionych 7 kategoriach przestępstw 
kryminalnych wyniosła: 70,4% - jest to jedna z najwyższych wykrywalności 
w garnizonie mazowieckim.
Ilość przestępstw w wybranych kategoriach w 2021 r. kształtowała się następująco:
- usiłowanie zabójstwa-nie odnotowano,
- uszkodzenia rzeczy -  23 -  60,9% - jedna z najwyższych wykrywalności 
w garnizonie mazowieckim,
- rozboje i wymuszenia -  2 -  100% - najwyższa wykrywalność w garnizonie 
mazowieckim,
- kradzież z włamaniem -  61 -  79% - jedna z najwyższych wykrywalności
w garnizonie mazowieckim,
- kradzieży cudzej rzeczy -  48 -  63.3% - jedna z najwyższych wykrywalności 
w garnizonie mazowieckim,
- posiadanie środków odurzających -  48 -  97.9% - jedna z najwyższych 
wykrywalności w garnizonie mazowieckim,
- przestępstw gospodarczych -  2909 -  98,7% - najwyższa wykrywalność 
w garnizonie mazowieckim,
- przestępstw drogowych -  118 -  100% - najwyższa wykrywalność w garnizonie 
mazowieckim,
- prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości -  96 -  100% - najwyższa 
wykrywalność w garnizonie mazowieckim,
- uszczerbek na zdrowiu -  2 -  50%,
- kradzież samochodu -  5 -  20%,
- bójki i pobicia -  4 -  75% - jedna z najwyższych wykrywalności w garnizonie 
mazowieckim,
- zgwałcenia — 1 -  100% - najwyższa wykrywalność w garnizonie mazowieckim,
- narkotyki (dealerka) -  2.

Dążąc do ilościowego ograniczenia przestępczości ogólnej, a w szczególności tej 
o charakterze kryminalnym, podjęto w roku 2021 i nadal są podejmowane działania 
zmierzające bezpośrednio do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego 
powiatu oraz spokoju i porządku publicznego w zakresie szeroko rozumianej 
prewencji, a więc zapobiegania przestępczości i zachowaniom szkodliwym 
społecznie, głównie takim jak:
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- 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 
i bieżące rozliczanie z ich wykonania,
- prowadzenie działań profilaktycznych, takich jak apele o właściwe zabezpieczanie 
posiadanego mienia, instalowanie monitoringów wizyjnych, itd.
W analizowanym okresie czasu, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu 
w wyniku realizowanych czynności ustalili ogółem 494 sprawców przestępstw, 
w tym 81 sprawców przestępstw w 7 podstawowych kategoriach.
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 
Sierpca i całego powiatu sierpeckiego jest ilość zaistniałych wykroczeń, skutkujących 
skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu lub nałożeniem mandatów karnych. 
W okresie 2021 roku policjanci KPP w Sierpcu ujawnili łącznie 14.718 (o 3866 
więcej niż w 2020 roku) wykroczeń nakładając 7578 mandatów karnych, z czego 
481 mandatów karnych za wykroczenie z art. 116§ 1A KW (tj. o 1296 mandatów 
karnych więcej niż w 2020 roku). Skierowano również 431 wniosków o ukaranie do 
Sądu w trybie zwyczajnym i przyspieszonym (o 175 więcej niż w 2020 roku). 
Policjanci zastosowali 6519 pouczeń. Swój udział i to znaczący w przestępczości 
mają przestępstwa drogowe, w tym: kierowanie w stanie nietrzeźwości, gdzie 
zatrzymano 96 kierujących w stanie nietrzeźwości oraz 35 kierujących znajdujących 
się po spożyciu alkoholu. Niestosujących się do zakazu sądu ujawniono 27 
kierujących.
Na terenie całego powiatu w 2020 roku odnotowano 411 zdarzeń drogowych, w tym 
71 wypadków i 340 kolizji. W 6 śmiertelnych wypadkach drogowych zginęło łącznie 
10 osób, rannych zostało 86 osób, a w analizowanym 2021 roku na terenie całego 
powiatu odnotowano łącznie 391 zdarzeń drogowych, z czego 341 to kolizje, a 50 to 
wypadki drogowe. W 8 wypadkach śmierć poniosło 9 osób, a rannych zostało 
57 osób. Jak wskazują powyższe dane, ilość zdarzeń drogowych w porównaniu do 
2020 r. zmniejszyła się o 20 zdarzeń drogowych, przy czym nastąpił spadek liczby 
wypadków drogowych o 21, w których zginęło 9 osób tj. o 1 osobę mniej niż w roku
2020.
Najczęściej sprawcami wypadków drogowych byli:
- kierujący samochodami osobowymi -2 7
- kierujący pojazdami jednośladowymi -  12
- kierujący samochodami ciężarowymi -  7
- osoby piesze -  3
- zwierzęta -  0
- kierujący ciągnikiem rolniczym -  0
- inne przyczyny: - 1

W dalszym ciągu tak jak w latach ubiegłych głównymi przyczynami 
zaistniałych zdarzeń były:
- nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do panujących warunków ruchu
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- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
- nieprawidłowe wyprzedzanie, wymijanie
- alkohol
- zmęczenie zaśnięcie
- inne przyczyny

W rozbiciu na 
następująco:

-  48 zdarzeń,
-  12 zdarzeń,
-  13 zdarzeń
-  4 zdarzenia
-  0 zdarzeń
- 3 zdarzenia

poszczególne gminy powyższa sytuacja przedstawia się

- miasto Sierpc
- gmina Sierpc
- gmina Szczutowo
- gmina Rościszewo
- gmina Zawidz
- gmina Gozdowo
- gmina Mochowo

-  8 wypadków (-  7 ) - 1 wypadek śmiertelny,
-  10 wypadków (-  7 ) - 2 wypadki śmiertelne,
-  6 wypadków (-  2 )
-  3 wypadki ( -  2 )
-  6 wypadków (-  7 )
-  7 wypadków (+1 )
-  10 wypadków (+  2 )

■1 wypadek śmiertelny,
■1 wypadek śmiertelny,
■ 2 wypadki śmiertelne,
■ 0 wypadków śmiertelnych, 
■1 wypadek śmiertelny.

Jak wynika z powyższego zestawienia wzrost wypadków drogowych wystąpił na 
terenie gminy Gozdowo i Mochowo.

W rozbiciu na poszczególne drogi powyższa sytuacja przedstawia się następująco:

- droga krajowa nr 10 - 7 wypadków
- droga nr W 560 - 8 wypadków
-droga nr W 561
- droga nr W 541
- droga nr W 539
- pozostałe (drogi 
powiatowe i gminne)

- 2 wypadki śmiertelne
- 2 wypadki śmiertelne
- 0 wypadków

- 9 wypadków - 3 wypadki śmiertelne
- 1 wypadek - 0 wypadków śmiertelnych

- 25 wypadków - 1 wypadek śmiertelny

Powyższe zestawienie wskazuje, iż tak jak w roku ubiegłym najbardziej 
zagrożonymi są drogi: krajowa nr 10 i wojewódzkie nr 560 i nr 541 oraz drogi 
powiatowe i gminne. Głównym czynnikiem mającym wpływ na ilość wypadków na 
drogach jest wzmożony ruch, a na drogach powiatowych stan ich utrzymania.

Niebezpieczeństwo w ruchu drogowym stwarzali również nietrzeźwi piesi, 
którzy gromadzili się przede wszystkim w rejonach barów, sklepów nocnych oraz 
nieoświetlonych miejscach przechodząc przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. 
Rejony te i miejsca obejmowane były szczególnym nadzorem prowadząc działania 
prewencyjne, a w uzasadnionych przypadkach stosowano przewidziane prawem 
sankcje karne. W monitorowaniu najbardziej zagrożonych miejsc na terenie miasta 
Sierpca pomagał policjantom monitoring miejski, w tym głównie kamera 
zamontowana w rejonie tzw. „Złotego Rogu”. Jakość obrazu uzyskiwanego 
z zainstalowanych kamer 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 na klatkach schodowych budynków mieszkalnych, które to 
miejsca nie są objęte ustawowym zakazem. Alkohol spożywany w nadmiernych
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ilościach jest również przyczyną wielu konfliktów rodzinnych czy sąsiedzkich. Stąd 
właśnie rodzą się nieporozumienia, kłótnie i przemoc domowa, która w wielu 
przypadkach kończy się interwencją Policji. W wielu przypadkach izolowano 
sprawców przemocy w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KPP w Sierpcu. 
Przy podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie wdrażana była procedura 
„Niebieskiej Karty”, którą monitoruje dzielnicowy rejonu. Każda karta jest 
przesyłana do Zespołów Interdyscyplinarnych, które pomagają ofiarom tej przemocy. 
Pomagając ofiarom przemocy współpracowano z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej.

W 2021 roku policjanci na terenie całego powiatu sierpeckiego przeprowadzili 
łącznie 6669 interwencji, w tym 1247 interwencji domowych. W trakcie interwencji 
domowych w 70 przypadkach w związku z podejrzeniem stosowania przemocy 
w rodzinie wdrażano procedurę „Niebieskiej Karty”, w tym w 11 przypadkach 
wydawano Nakaz Opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego wraz 
z zakazem zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą. Każdą Niebieską Kartę 
przekazywano do Zespołów Interdyscyplinarnych powołanych w mieście Sierpc oraz 
w każdej gminie. Koordynator procedury „Niebieskiej Karty” KPP w Sierpcu, 
Kierownicy Posterunków Policji oraz dzielnicowi uczestniczyli na bieżąco 
w posiedzeniach tych Zespołów.

W przestępczości ogólnej swój udział mają również nieletni sprawcy czynów 
karalnych. W 2021 r. ujawniono łącznie 9 nieletnich, którzy popełnili czyny karalne. 
Były to przestępstwa takie jak: posiadanie środków odurzających, kradzież 
z włamaniem, uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu, rozbój, pobicie, 
nieuprawniony dostęp do konta bankowego. Ponadto w 202 lr. ujawniono łącznie 
17 nieletnich, którzy popełnili łącznie 20 wykroczeń tj. czynów świadczących
0 demoralizacji nieletniego. Sprawcami ujawnionych na terenie działania KPP 
w Sierpcu czynów karalnych byli przede wszystkim chłopcy w wieku od 13 do 17 lat. 
Wśród tych sprawców odnotowano osoby nieletnie, które wcześniej nie wchodziły 
w konflikt z prawem. Nadal większość nieletnich to ci, wobec których Sąd Rodzinny 
podejmował już wcześniej środki wychowawcze i poprawcze. W 2021 r. ujawniono 
11 nieletnich uciekinierów (w tym 1 z domów rodzinnych i 10 z placówek 
opiekuńczo wychowawczych). W ramach zapobiegania przestępczości
1 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 wskazują powyższe dane problem przestępczości 
nieletnich, niedostosowanej społecznie młodzieży, nieletnich grup chuligańsko -  
przestępczych występuje również w naszym powiecie. Aby temu przeciwdziałać, 
a przede wszystkim zapobiegać demoralizacji i przestępczości nieletnich w bieżącym 
roku wspólnie ze Strażą Miejską 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 realizowano 
również w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” i „Bezpieczne Ferie”, gdzie 
dzielnicowi przeprowadzali spotkania w placówkach organizujących letni i zimowy 
wypoczynek oraz kontrolowali miejsca wypoczynku.
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W 2021 roku ujawniono 2 nieletnich będących pod działaniem alkoholu.

Epidemia koronawirusa
Od początku epidemii policjanci KPP w Sierpcu realizowali działania mające 

na celu powstrzymywanie i zwalczanie stanu epidemii COVID-19, do czego 
angażowali głównie służby prewencyjne. Policjanci KPP w Sierpcu codziennie 
kontrolowali osoby przebywające na kwarantannach oraz w toku służb patrolowych 
kontrolowali przestrzeganie obostrzeń, nakazów i zakazów obowiązujących 
w związku ze stanem epidemii. Do końca 2021 roku na terenie powiatu sierpeckiego 
odnotowano 9195 osób objętych kwarantanną domową, natomiast w 2020 r. 
odnotowano 6720 osób objętych kwarantanną domową. Codzienna walka z Sars 
CoV-2 wymagała zaangażowania dużych sił i środków w kontrole kwarantann, jak 
i interwencje dotyczące przestrzegania obostrzeń. Odnotowano 1107 interwencji 
dot. wykroczenia tj. niestosowania się do przestrzegania obostrzeń w związku ze 
stanem epidemii. Interweniujący policjanci w 570 przypadkach zastosowali 
pouczenie, ogółem nałożono 481 mandatów karnych, a w 57 przypadkach 
skierowano wniosek o ukaranie do Sądu. Wzrost ujawnionych wykroczeń był 
spowodowany walką z rozprzestrzenianiem się stanu epidemii koronawirusa.

Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży
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 młodzieżą szkolną ze szkół 
wszystkich szczebli. Na spotkaniach w szkołach uświadamiano zebraną młodzież 
o szkodliwości używania alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy, społecznych 
skutkach wypadków drogowych. Zapoznano również z przepisami Ustawy
0 postępowaniu w sprawach nieletnich i zadaniami Policji w zakresie zapobiegania 
demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich. Do działań wykorzystano dostępne 
prezentacje multimedialne o treściach profilaktycznych oraz filmy edukacyjne. 
Podczas prowadzonych prelekcji przywiązywano dużą uwagę na Cyber zagrożenia
1 zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Podczas prowadzonych warsztatów 
edukacyjnych policjanci Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu omawiali nie tylko 
pozytywne wartości związane z korzystaniem z internetu, ale również na podstawie 
obowiązujących przepisów wskazywali niewłaściwe zachowania osób 
korzystających z internetu, z portali społecznościowych, a nawet z telefonów, które 
mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej również osoby 
nieletnie. Zwracano także uwagę na zjawisko hejtu i mowy nienawiści będącymi 
dużym zagrożeniem dla młodych ludzi. Niestety z uwagi na stan epidemii 
koronawirusa byli zmuszeni znacząco ograniczyć działania.

„Bezpieczna droga do szkoły 2021"
Wzorem ubiegłych lat, w związku z nasileniem się ruchu 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 2021”, które były realizowane na terenie całego powiatu sierpeckiego, 
w ramach ogólnopolskiej kampanii pod tym samym hasłem. Prowadzone działania
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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. 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 prowadzono 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 internetu i zachowania ostrożności w kontaktach 
z osobami obcymi i zwierzętami.

Kampania „Narkotyki & Dopalacze Zabijają! -  Szkoda Ciebie na takie 
Patoklimaty” Profilaktyka uzależnień.

Wzorem lat ubiegłych funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu 
w roku 2021 kontynuowali działania ukierunkowane na poinformowanie dzieci, 
młodzieży, nauczycieli, jak również rodziców o szkodliwych skutkach zażywania 
dopalaczy, narkotyków, a także spożywania alkoholu. W spotkaniach z nauczycielami 
i rodzicami wykorzystywano „edukacyjną walizkę narkotykową”. Ponadto dużym 
zainteresowaniem wśród młodzieży szkół średnich z powiatu sierpeckiego cieszył się 
pokaz edukacyjnego filmu fabularnego „Zdążyć”, który dzięki współpracy 
z CKiSz-em w Sierpcu, młodzież mogła obejrzeć w sierpeckim kinie.

„Bezpieczny i Niechroniony” oraz „Bezpieczny po zmroku”
Policjanci KPP Sierpc w ramach 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.

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”
W trakcie działań „Bezpieczne Wakacje 2021” 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, sierpniu i wrześniu 2021 roku 
policjanci z KPP w Sierpcu pełnili łącznie 14 takich służb, w tym samym czasie 
pracę policjantów wspierali również ratownicy WOPR -  co skutkowało tym, iż na 
terenie powiatu sierpeckiego nie doszło do utonięć wypoczywających na kąpieliskach 
zarówno strzeżonych, jak i niestrzeżonych. W okresie wakacji 2021 roku 
przedstawiciele sierpeckiej Komendy Powiatowej Policji spotykali się z dziećmi
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i młodzieżą wypoczywającą w ramach turnusów „Pogodnego lata” na terenie stanicy 
harcerskiej w Słupi oraz na terenie ośrodka wypoczynkowego w Bledzewie. Podczas 
prelekcji wypoczywająca młodzież miała 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 
regulaminu kąpieliska. Policjanci przestrzegali młodych ludzi przed niebezpiecznymi 
zachowaniami nad wodą, które mogą 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 spotkań funkcjonariusze 
przypominali również o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach rowerem 
i pieszo, w tym o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych podczas 
poruszania się pieszo po zmroku po drogach poza obszarem zabudowanym. Nie były 
to jedyne spotkania przedstawicieli Policji z wypoczywającą młodzieżą. W ramach 
nadzoru nad uczestnikami obozów harcerskich policjanci wraz ze strażakami 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 przypominali 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.

„Bezpieczny senior”
Z uwagi, iż osoby starsze stają się ofiarami oszustw, wyłudzeń i kradzieży, 

policjanci KPP w Sierpcu podejmowali działania związane z bezpieczeństwem 
seniorów w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczny Senior”. 
W ramach kampanii przeprowadzano spotkania z seniorami podczas których 
rozdawano ulotki przeznaczone dla seniorów oraz osób zamieszkujących samotnie, 
zawierające treści informujące jak nie stać się ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, 
jak zabezpieczyć mienie by nie zostać okradzionym, a także jak bezpiecznie poruszać 
się po drogach. W treści ulotki zawarte zostały również numery telefonów 
alarmowych oraz telefon kontaktowy do dzielnicowego. W ramach drugiej edycji 
kampanii „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów” przeprowadzono cykl 
warsztatów edukacyjnych dla seniorów z terenu miasta Sierpc, wystawiono również 
wystawy edukacyjnych prac plastycznych na terenie placówek do których 
uczęszczają seniorzy. W 2021 roku w dalszym ciągu dzielnicowym i policjantom 
Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu zlecano zadania mające na celu ograniczyć 
tą kategorię przestępstw. W ramach służb obchodowych i patrolowych w oparciu 
o własną analizę miejsc najbardziej zagrożonych, jak i ogólną analizę KPP w Sierpcu, 
docierali do obiektów i placówek zagrożonych przestępstwami kradzieży
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z włamaniem w swoich rejonach służbowych. W ramach rozmów z właścicielami lub 
zarządcami obiektów pouczali o sposobie zachowania się w przypadku zaistnienia 
przestępstwa napadu, kradzieży, w tym niezwłocznego zawiadomienia 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 ramach 
kampanii „Stop włamaniom” podczas pełnionych służb przypominali właścicielom 
firm oraz placówek handlowych, stacji paliw, banków o możliwych sposobach 
zabezpieczenia mienia przed różnymi zdarzeniami przestępczymi, jak również 
przekazywali rady oparte na policyjnym doświadczeniu podnoszące bezpieczeństwo 
i niewymagające przy tym wkładu finansowego.

W ramach kampanii „Stop włamaniom” oraz „Stop Oszustom” 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 
mediach w okresach poprzedzających ważne święta kościelne czy państwowe, 
w okresach wypoczynku zimowego i letniego dzieci, jak też w czasie długich 
weekendów.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
W celu promocji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Komendzie 

Powiatowej Policji w Sierpcu podjęto następujące przedsięwzięcia:
- informację o przedmiotowym programie zamieszczano na stronie internetowej KPP 
w Sierpcu oraz profilu Policja Sierpc na platformie facebook. W roku 2021 
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 2021 roku na terenie całego powiatu sierpeckiego na Krajową Mapę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa naniesionych zostało łącznie 769 zagrożeń z czego potwierdzone 
zostały 443 zagrożenia, niepotwierdzonych 293 zagrożeń oraz 22 uznane jako żart 
lub pomyłka, 11 zagrożeń zostało przesłane do weryfikacji podmiotom 
pozapolicyjnym. Najczęściej nanoszonymi zagrożeniami przez obywateli były: 
przekroczenie dozwolonej prędkości -  400 naniesionych zagrożeń, spożywanie 
alkoholu w miejscu objętym zakazem - 158 naniesionych zagrożeń, nieprawidłowe 
parkowanie -  41 naniesione zagrożenia oraz dzikie wysypiska śmieci -  31 zagrożeń.

„Dzielnicowy bliżej nas”
W ramach tego programu dzielnicowi KPP Sierpc utrzymywali w roku 

sprawozdawczym stały kontakt ze społeczeństwem. Angażowali się i uczestniczyli 
w wielu wydarzeniach o charakterze lokalnym. Ponadto dzielnicowi z własnej 
inicjatywy organizowali spotkania ze społeczeństwem, podczas których omawiali 
kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, jednocześnie kreując pozytywny 
wizerunek Policji.
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Aplikacja Moja Komenda
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersje 

bezpłatnej aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której w łatwy sposób można 
odnaleźć dzielnicowego, który opiekuje się danym rejonem. Aplikacja umożliwiała 
wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać dane 
własnego miejsca zamieszkania, 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.

Współpraca z samorządami
Współpraca z Samorządami zdaniem KPP w Sierpcu układała się w sposób 

prawidłowy. Samorządy wspierały finansowo działania profilaktyczne oraz 
przekazywały środki finansowe na dodatkowe służby policjantów, dzięki czemu 
w 2021 roku zrealizowano 15 służb ponadnormatywnych. Ponadto wsparcie 
finansowe Samorządów wspiera zakup radiowozów oraz innych niezbędnych do 
służby przedmiotów.

XI. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ZAGROŻENIACH NA TERENIE POWIATU 
SIERPECKIEGO ZA ROK 2021.

I. DZIAŁANIA RATOWNICZE
W roku 2021 ogólna liczba zdarzeń wyniosła 937, w tym 158 pożarów i 752 

miejscowych zagrożeń, natomiast w roku 2020 na terenie powiatu sierpeckiego miało 
miejsce 835 zdarzeń, w tym 165 pożarów oraz 647 miejscowych zagrożeń. Do 
stanowiska kierowania w roku 2021 zgłoszono 30 alarmów fałszywych, to o 7 więcej 
niż w roku 2020. Z analizy zestawienia zdarzeń wynika, że w roku 2021 odnotowano 
wzrost ilości wszystkich zdarzeń o 10,9 % w stosunku do roku poprzedniego. W roku 
2021 miały miejsce 4 pożary lasów podczas gdy w roku 2020 wystąpiły 2 pożary 
tego typu - wzrost o 50% do roku poprzedniego. W roku 2021 odnotowano 89 
pożarów w obiektach użyteczności publicznej i zbiorowego zamieszkania, natomiast 
w roku 2020 odnotowano 51 pożarów tego typu. Ilość pożarów w obiektach 
mieszkalnych w 2021 roku wyniosła 224, natomiast w 2020 roku wyniosła 237 
pożarów, to o 5,5 % mniej niż w poprzednim roku. W roku 2021 odnotowano 1 pożar 
w obiekcie magazynowym, natomiast w 2020 roku nie odnotowano pożaru w tego 
typu obiektach.

Bilans pożarów w 2021 roku pod względem wielkości przedstawia się następująco:
145 małych, 13 średnich, 0 dużych oraz 0 bardzo dużych.
Główne przyczyny pożarów w roku 2021 to: nieprawidłowa eksploatacja urządzeń 
grzewczych, elektrycznych, ponadto nieostrożność osób dorosłych oraz podpalenia. 
Ogólna liczba pożarów w 2021, w porównaniu z rokiem 2020 spadła o 4,2 %.
Ilość miejscowych zagrożeń zwiększyła się w 2021 roku w stosunku do roku 2020 
o 14%. W tej grupie zdarzeń działania strażaków polegały przede wszystkim na 
usuwaniu skutków wypadków w komunikacji drogowej, udzielaniu pierwszej
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pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W analizowanych 
okresach 2021 i 2020 roku, powstało odpowiednio 752 i 647 miejscowych zagrożeń. 
Podsumowując sytuację pożarową na terenie powiatu sierpeckiego w 2021 roku 
ogólną liczbę strat po pożarach oszacowano na sumę blisko 3.283.500,00 zł, 
natomiast w 2020 roku straty wyniosły ok. 1.980.800,00 zł. Oznacza to wzrost strat 
pożarowych o 1.302.700,00 zł. Dzięki interwencjom jednostek ochrony 
przeciwpożarowej, podczas akcji ratowniczo -  gaśniczych, uratowano mienie 
w wysokości odpowiednio w roku 2021 -  5.119.000,OOzł, w roku 2020 -  
10.181.000,00 zł

II. DZIAŁANIA KONTROLNO -  ROZPOZNAWCZE 

Działalność kontrolna i prewencyjna w roku 2021
W roku 2021 na terenie powiatu zostało skontrolowanych ogółem 95 obiektów. 
Czynności kontrolno - rozpoznawcze miały na celu:

1) kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
2) ocenę zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań 
technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
3) ocenę zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
4) rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez 
jednostki ochrony przeciwpożarowej,
5) rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,
6) ocenę spełnienia wymagań przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej 
w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków 
ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie 
odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów.

Czynności kontrolno - rozpoznawcze prowadzono na podstawie: rocznego 
planu czynności, zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania 
przez organy PSP opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej oraz wystąpienia innych istotnych nowych okoliczności 
w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu. Dokonano lustracji miejsca 
wypoczynku dzieci i młodzieży przebywającej na obozie harcerskim, na terenie 
Stanicy Harcerskiej „Nasz Dom” w Słupi Komendy Hufca ZHP Sierpc. Ponadto 
zaplanowano kontrole sprawdzające wykonanie decyzji administracyjnych, których 
minął termin realizacji.

W związku z akcją „Lato w mieście 2021” oraz „Bezpieczne wakacje 2021”, 
przeprowadzono lustrację wybranych obiektów, związanych z trwającym w nich 
wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Skontrolowano w tym celu 8 obiektów.

Ponadto prowadzono nadzór nad przeprowadzaniem w obiektach 
zobowiązanych, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji 
(PSE).

Obiekty zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi (ZL).
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W roku 2021 skontrolowano 52 obiekty zakwalifikowane do kategorii zagrożenia 
ludzi. Zaplanowano akcję kontroli wybranych budynków, należących do grup 
obiektów:
1) służących do zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,

2) służących do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
3) użytkowanych oraz będących we władaniu organów administracji samorządowej 
(szczebla gminnego oraz powiatowego),
4) placówkach służby zdrowia, jakim jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu,
5) handlowych wielkopowierzchniowych, w szczególności markety, supermarkety, 
dyskonty itp.,
6) zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym lub w podeszłym wieku,
7) w których są magazynowane, konfekcjonowane i sprzedawane materiały 
pirotechniczne.

Obiekty produkcyino-magazynowe (PM).
W 2021 r. skontrolowano ogółem 34 obiekty przemysłowe, produkcyjno- 
magazynowe oraz instalacje poza budynkami. Kontrolowano między innymi obiekty, 
w których są magazynowane lub składowane towary zakwalifikowane jako 
substancje niebezpieczne oraz przeprowadzono kontrolę w wybranych zakładach 
przetwórczych. Kontrolowano wie lkopo wierzchnio we obiekty magazynowe
i produkcyjno-magazynowe. Ponadto przeprowadzono kontrolę miejsc 
przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, na 
wniosek właściwego organu, w zakresie zgodności z warunkami ochrony 
przeciwpożarowej, określonymi zarówno w operacie przeciwpożarowym, jak 
i w postanowieniu. Po ww. czynnościach kontrolno - rozpoznawczych wydano 
stosowne postanowienia.

Lasy.
W 2021 r. przeprowadzono kontrolę:
1) obszarów leśnych w zarządzie Lasów Państwowych,
2) obszarów leśnych w zarządzie innych podmiotów niż Lasy Państwowe. 
Czynnościom kontrolno-rozpoznawczych poddano 5 leśnictw zlokalizowanych na 
terenie powiatu sierpeckiego (w tym terenów leśnych, nad gospodarką leśną, 
w 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.

Gospodarstwa rolne
W 2021 r. skontrolowano 3 obiekty gospodarstw rolnych.

Zakłady_stwarzające zagrożenie dla ludzi i środowiska, w tym Zakłady
Zwiększonego Ryzyka.

W 2021 r. skontrolowano ogółem 1 obiekt stwarzający zagrożenie dla ludzi 
i środowiska.
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Pokontrolne postępowanie administracyjne.
Łącznie w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono 

nieprawidłowości w 37 obiektach. Część nieprawidłowości usunięto przez 
kontrolowanych w czasie czynności. Wydano 19 decyzji administracyjnych 
nakazujących usunięcie uchybień. W związku ze stwierdzonymi niedociągnięciami 
występowano do innych organów i instytucji 43 razy.

Odbiory obiektów.
Dokonano odbioru 10 obiektów, zajmując stanowisko w sprawie ich 

eksploatacji.
Prowadzono bieżący nadzór nad działalnością rzeczoznawców ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Opinie.
W 2021 r. wydano 13 opinii dotyczących spełnienia wymagań ppoż.
Opiniowano, między innymi:
- obiekty przeznaczone do wypoczynku zimowego oraz letniego,
- warunki ochrony przeciwpożarowej, zawarte w operatach przeciwpożarowych,
- inne obiekty niebędące obiektami hotelarskimi, świadczące usługi hotelarskie.

Wystąpienia do innych instytucji.
Łącznie w 2021 r. wystąpiono 53 razy do innych organów administracyjnych 

oraz instytucji, między innymi: Starostwa Powiatowego w Sierpcu, Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sierpcu, Urzędu Miasta Sierpc, Urzędów 
Gmin z Powiatu Sierpeckiego, Urządu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji 
i Pozwoleń Zintegrowanych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Warszawie Delegatura w Płocku, itd.

Popularyzacja ochrony ppoż. wśród ludności
W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2021” 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.

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2021” wspólnie z przedstawicielką 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sierpcu oraz przedstawicielem 
Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu została przeprowadzona pogadanka dla 
dzieci i opiekunów przebywającej na terenie Stanicy Harcerskiej „Nasz Dom” 
w Słupi Komendy Hufca ZHP Sierpc.

W ramach akcji „Bezpieczeństwo pożarowe w domu i szkole -  NIE dla 
czadu” przeprowadzono pogadankę dla uczniów szkół ponadpodstawowych, 
przebywających w Internacie przy Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 
8, 09-200 Sierpc.
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Inspekcje OSP w KSRG
W roku 2021 na terenie powiatu sierpeckiego funkcjonowało 13 Ochotniczych 

Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego 
(OSPLelice od 11.11.2020 r.).
Od roku 2021 wszystkie OSP włączone do KSRG, posiadają system selektywnego 
alarmowania członków OSP, który spełnia wymogi narzucone przez Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z wytycznymi Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Ochotnicze Straże Pożarne 
włączone do KSRG, muszą być inspekcjonowane co najmniej raz w ciągu roku 
kalendarzowego. Pomimo pandemii, za zgodą Komendy Wojewódzkiej PSP 
w Warszawie przeprowadzono 12 inspekcji gotowości operacyjnej. Nie 
przeprowadzono inspekcji OSP Dziembakowo, było to spowodowane stwierdzonymi 
przypadkami zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród druhów OSP Dziembakowo.
Po przeprowadzonych inspekcjach stwierdzono:

• W 11 OSP włączonych do KSRG, garaże w których garażowane 
są „samochody gaśnicze”, będące na wyposażeniu OSP, były ogrzewane. 
Jest to wymóg OSP osiągnięcia całorocznej gotowości wyjazdu do celów 
gaśniczych w każdych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury).

• Nowy system selektywnego alarmowania działa poprawnie. Problemy, które 
wystąpiły na etapie budowy systemu zostały rozwiązane.

• Łączność telefoniczna z osobami, które pełnią funkcję Kierowców OSP 
w poszczególnych OSP, jest dzięki dostępności do telefonów komórkowych 
bardzo dobra.

• Każda z OSP posiada bardzo dobry dojazd od bram garażowych do drogi 
asfaltowej.

• OSP w KSRG, nie posiadają rezerw paliwowych trzymanych w oddzielnych 
zbiornikach (pojemnikach, kanistrach), w pomieszczeniach garażowych. 
Tankowanie samochodów pożarniczych odbywa się na bieżąco w Stacjach 
Paliw

Wyposażenie OSP w KSRG na terenie powiatu sierpeckiego oraz plan 
doposażenia tych OSP

Obecnie tylko jedna Ochotnicza Straż Pożarna, spośród trzynastu włączonych 
do KSRG z terenu powiatu sierpeckiego, posiada na swoim wyposażeniu dwa 
samochody gaśnicze - OSP Gozdowo.

Pięć gmin spośród sześciu, tj.: Sierpc, Rościszewo, Zawidz. Szczutowo oraz 
Gozdowo posiadają na swoim terenie po dwie OSP włączone do KSRG. Gmina 
Mochowo jest jedyną gminą na terenie powiatu, która posiada trzy OSP włączone do 
KSRG. Na terenie powiatu sierpeckiego w dwóch OSP włączonych do KSRG 
znajdują się tzw. ciężkie samochody gaśnicze ze zbiornikiem na wodę, o pojemności 
5 tys. litrów. Są to OSP w Gołeszynie i OSP w Lelicach. Wymiana taboru 
samochodowego przez OSP z terenu powiatu sierpeckiego, polega głównie na 
zakupie używanych samochodów pożarniczych sprowadzanych zza granicy. 
Zazwyczaj są to „średnie samochody gaśnicze”, posiadające zbiornik mogący 
pomieścić do 3 tys. litrów wody, przeznaczonej do celów gaśniczych. Wyjątek od tej 
zasady stanowią tylko cztery OSP: Rościszewo, Bożewo, Szczutowo oraz Zawidz,
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które zakupiły odpowiednio w IV kwartałach 2012, 2017, 2019 oraz 2021 roku, nowe 
„średnie samochody pożarnicze”. W związku z powyższym istnieje obawa, że za 
kilka lat na terenie powiatu sierpeckiego, może brakować „ciężkich samochodów 
gaśniczych”, posiadających zbiornik na wodę do celów gaśniczych o pojemności 
powyżej 5 tys. litrów. Obecnie 10 OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu 
sierpeckiego, posiada na swoim wyposażeniu lekkie „zestawy narzędzi 
hydraulicznych, typu „COMBI”, które przeznaczone są do prowadzenia czynności 
ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego. Zestawy narzędzi hydraulicznych 
typu średniego posiadają trzy OSP - Gójsk, Ligowo i Zawidz.

Wnioski ze stanu KSRG na terenie powiatu sierpeckiego

1. Na wyposażeniu OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu sierpeckiego brak 
jest urządzeń oraz sprzętu do prowadzenia ratownictwa ekologicznego. Sprzęt taki, 
służy do zatrzymywania i likwidacji rozlewisk produktów ropopochodnych, 
powstałych na ciekach wodnych. W związku ze wzmożonym na terenie powiatu, 
ruchem autocystern (drogi wojewódzkie oraz droga krajowa), istnieje duże 
zagrożenie wystąpienia tego typu zdarzeń.
2. Zasadnym jest doposażenie jednostek OSP włączonych do KSRG w odpowiedni 
sprzęt, dostosowany do rodzaju zagrożeń oraz typu cieków wodnych znajdujących 
się na terenie każdej z gmin powiatu sierpeckiego.
3. Podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, należy zwrócić 
szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy 
monitorować stopień wykonywania badań lekarskich przez członków OSP biorących 
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 roku, w sprawie przeprowadzania okresowych 
bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącej 
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 210, poz. 1627).
4. W związku z Ustawą o OSP należy wzmóc szczególny nadzór nad danymi 
druhów biorących udział w działaniach ratowniczych. Informacje o udziale 
w działaniach od 2022 r. będą pozyskiwane przez druhów zainteresowanych 
świadczeniem ratowniczym z KP PSP w Sierpcu.
5. Z powodu awarii pojazdu OSP Dziembakowo, osłabiona jest struktura organizacji 
KSRG na terenie gminy Sierpc. Wpływa to również na dłuższy czas dojazdu 
strażaków do działań na terenie gminy Sierpc.
6. Spełnione jest zalecane minimum ilości OSP w KSRG na terenie każdej z gmin -  
po dwie OSP.

XII. STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU 
SIERPECKIEGO W ROKU 2021

1. Realizacja zadań związanych zapobieganiem występowaniu i szerzeniu się 
chorób zakaźnych.

Podejmowane w roku 2021 działania skupiały się na zapobieganiu 
rozprzestrzeniania się wirusa Sars- CoV-2. W pierwszym okresie epidemii, zgodnie 
z wytycznymi, obejmowano kwarantanną wszystkie osoby powracające z zagranicy,
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osoby chore i mające kontakt z zakażonymi. Dynamiczne rozprzestrzenianie się 
wirusa i związane z tym zmieniające się przepisy, wymagały ciągłego monitorowania 
zmian i wprowadzania ich w życie poprzez realizację określonych czynności 
służbowych. Sekcja epidemiologii ściśle współpracowała ze służbami mundurowymi, 
organami rządowymi i samorządowymi oraz placówkami medycznymi.
Działania Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sierpcu zwanej dalej 
„PSSE w Sierpcu” w związku ze stanem pandemii polegały m. in. na:
1) przeprowadzaniu wywiadów epidemiologicznych z osobami, chorymi, 
podejrzanymi o zakażenie, potencjalnie narażonymi (nadzór epidemiologiczny), 
osobami przekraczającymi granicę RP, pracodawcami osób zakażonych w zakładach 
pracy;
2) indywidualnym rozpatrywaniu poszczególnych zachorowań oraz zagrożeń 
epidemicznych;
3) opracowywaniu ognisk zakażeń SARS-CoV-2 w zakładach pracy, placówkach 
leczniczych, szkołach i innych instytucjach oraz szczegółowym raportowaniu do 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej zwanej dalej „WSSE” 
w Warszawie. Przekazywanie danych dotyczyło miejsca ogniska, daty wystąpienia 
i wygaszenia, liczby osób zakażonych, objętych kwarantanną, liczby 
przeprowadzonych testów;
3) przekazywaniu wypełnionych wywiadów epidemiologicznych zachorowań 
i kwarantann mieszkańców powiatu sierpeckiego, gdzie źródłem zakażenia było 
ognisko poza powiatem;
4) udzielaniu wyczerpujących informacji o zasadach postępowania w czasie pandemii 
(noszeniu maseczek, rękawiczek, wietrzeniu pomieszczeń, zabezpieczeń w zakładach 
pracy itd.) oraz informowaniu osób z otoczenia chorego o właściwym postępowaniu 
w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia w środowisku domowym;
5) przekazywaniu do Ośrodków Pomocy Społecznej danych osób 
kwarantannowanych, zgłaszających potrzebę w zaspokojeniu podstawowych potrzeb 
życiowych;
6) wydawaniu decyzji administracyjnych o kwarantannie, skróceniu kwarantanny, 
izolacji, opracowywanie formularzy zgłoszeń, wywiadów;
7) prowadzeniu rejestrów i ewidencji osób objętych nadzorem, izolacją, kwarantanną, 
hospitalizacją, osób kierowanych na badania, hospitalizowanych, ozdrowieńców, 
zgonów.
8) kierowaniu na badania osób chorych, objętych kwarantanną domową (w tym osób 
ze styczności), mieszkańców powiatu sierpeckiego przed przyjęciem do Zakładów 
Opiekuńczo - Leczniczych, Domów Pomocy Społecznej, Hospicjum i Domów 
Dziecka oraz wyznaczania osób do badań w ogniskach zakażeń;
9) prowadzeniu postępowań administracyjno-egzekucyjnych w stosunku do osób 
łamiących przepisy zakazów i nakazów obowiązujących w czasie pandemii;
10) ustalaniu oraz pilnowaniu terminów badań osób objętych izolacją i kwarantanną 
domową;
11) ciągłym śledzeniu aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń i wytycznych) 
wchodzących w życie, często dnia następnego po ogłoszeniu, bez odgórnych 
wytycznych oraz wyjaśnień dot. ujednoliconego sposobu postępowania;
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12) współpracy i wymianie informacji z inspekcjami sanitarnymi w całym kraju, 
a także ścisłej współpracy z Komendami Policji w zakresie dot. osób objętych 
kwarantanną /izolacją;
13) codziennym raportowaniu (w tym dni wolne od pracy i święta) 
w nieprzekraczalnych godzinach sytuacji epidemiologicznej powiatu do KPP 
w Sierpcu, Zarządzania Kryzysowego, Ośrodków Pomocy Społecznej, Państwowej 
Straży Pożarnej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Szpitala Powiatowego 
w Sierpcu, na stronę internetową PSSE w Sierpcu, Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego i WSSE w Warszawie;
14) pozostawaniu w stałej łączności z KPP w Sierpcu, Zarządzaniem Kryzysowym 
Powiatu Sierpeckiego, Szpitalem Powiatowym w Sierpcu i Wojewódzkim Szpitalem 
Zespolonym w Płocku oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Warszawie 7 dni w tygodniu;
15) utrzymywaniu stałej gotowości telefonów alarmowych dostępnych 24 h na dobę 
dla osób powracających zza granicy, przebywających na kwarantannie, lekarzy 
i zespołów ratownictwa medycznego;
16) reagowaniu na szybko zmieniające się przepisy, sposoby raportowania, częstości 
i godziny składania meldunków;
17) obejmowaniu nadzorem epidemiologicznym osób powracających zza granicy, 
potencjalnie narażonych na zakażenia, podejrzanych o zakażenie, w tym 
hospitalizowanych z powodu podejrzenia;
18) ustalaniu długości kwarantanny dla osób z otoczenia chorego oraz weryfikacji 
okresu kwarantanny z osobami, pracodawcami oraz Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych;
19) systematycznym wyszukiwaniu z systemu Ewidencji Wjazdu do Polski (EWP) 
osób z powiatu sierpeckiego przekraczających granicę RP;
20) odbieraniu połączeń przekierowywanych z infolinii krajowej dotyczących 
wszelkich aspektów związanych ze stanem pandemii, często nie dotyczących 
powiatu sierpeckiego;
21) na polecenie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego na opracowywaniu spraw, zachorowań w kierunku SARS-CoV-2 (w tym 
ze szkół, przedszkoli, zakładów pracy) w ramach pomocy dla m. st. w Warszawie, 
Grodziska Mazowieckiego, Grójca, Płocka;

Dane statystyczne za 2021 rok 
W roku 2021 zarejestrowano:
- 2665 dodatnich przypadków Covid -19,
- 246 osób hospitalizowanych z powodu Covid -19;
- 2620 przypadki ozdrowieńców;

74 przypadków śmierci w wyniku zarażenia wirusem Covid -19;
W czasie pandemii Powiatowa Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna objęła 
nadzorem:
- kwarantanna -  6038 osób;
- nadzór epidemiologiczny -  981 osób;
W trakcie działań związanych z pandemią przeprowadzono 2665 wywiadów 
epidemiologicznych z osobami chorymi z samego terenu powiatu sierpeckiego.
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PSSE w Sierpcu w ramach współpracy wspierała działania innych stacji sanitarno- 
epidemiologicznym z terenu całego województwa mazowieckiego.
Otrzymano 47 notatek służbowych z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu 
o naruszeniu zasad kwarantanny. Nałożono 4 kary pieniężne w łącznej kwocie 
20 000 zł.

2. Szczepienia ochronne
W 2021 roku szczepienia ochronne na terenie powiatu sierpeckiego 

wykonywano w 24 punktach szczepień, które realizowały to zadanie w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach Programu Szczepień Ochronnych 
objętych było 9322 osób. W Polsce szczepienia realizuje się zgodnie z corocznymi 
wytycznymi zawartymi w Programie Szczepień Ochronnych, w którym określa się 
system szczepień obowiązkowych i zalecanych. Kalendarz szczepień ochronnych 
obejmuje szczepienia przeciwko takim chorobom jak: gruźlica, wirusowe zapalenie 
wątroby typu B, błonica, tężec, krztusiec, połiomyelitis, haemophilus influenzae typu 
b (HIB), odra, świnka i różyczka, zakażenia pnemokokami.
Ponadto dzieci z grup ryzyka mogą być szczepione przeciwko ospie wietrznej.
Punkty szczepień wykonywały również szereg szczepień zalecanych, 
niefinansowanych z budżetu państwa m. in. przeciw grypie sezonowej.
PSSE w Sierpcu uczestniczyła również w przekazywaniu do punktów szczepień 
szczepionek statutowych z zachowaniem łańcucha chłodniczego. Łącznie 
rozdysponowano 7 424 szczepionek, w tym 95 szczepionek 10-dawkowych. 
Monitorowano także występowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych.
W 2021 roku zarejestrowano 24 przypadki NOP, zakwalifikowanych jako łagodne 
(najczęściej było to zaczerwienienie i obrzęk wokół miejsca ukłucia oraz 
podwyższona temperatura ciała). Udzielano informacji osobom wyjeżdżającym za 
granicę na temat obowiązkowych i zalecanych szczepień w różnych krajach świata. 
Na terenie powiatu sierpeckiego stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w dalszym 
ciągu utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie powyżej 95%. Szczepienia 
przeprowadzane są prawidłowo, informacje dotyczące szczepień dokumentowane są 
w kartach uodpornienia i książeczkach zdrowia dziecka.
W PSSE w Sierpcu w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień zorganizowano 
dzień otwarty, udzielano informacji na temat możliwości zapobiegania wielu 
chorobom zakaźnym u dzieci i dorosłych poprzez szczepienia ochronne zarówno te 
obowiązkowe jak i zalecane.

3. Warunki higieniczno-sanitarne placówek służby zdrowia
W związku z pandemią w 2021 r. nie przeprowadzono większości kontroli 

w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych (przychodnie, 
placówki opiekuńcze oraz indywidualne praktyki lekarskie). Ogólnie 
przeprowadzono 17 kontroli sanitarnych, w wyniku których nie stwierdzono 
nieprawidłowości.
W ramach badań osób w kierunku nosicielstwa pałeczek SS wydano próbki i wyniki 
dla około 820 osób.
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4. Higiena Komunalna
Do zadań tzw. higieny komunalnej realizowanej przez PSSE w Sierpcu 

w roku 2021 należało m. in.:
1) prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania 
należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
2) prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody,
3) nadzór nad jakością wody w kąpieliskach, miejscach okazjonalnie 
wykorzystywanych do kąpieli i pływalniach,
4) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, 
w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz 
zwłok i szczątków,
5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach należących do zakresu 
zadań, rozpatrywanie skarg i wniosków oraz załatwianie interwencji.

5. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej
W 2021 r. w ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Sierpcu znajdowało się 220 obiektów użyteczności publicznej, przeprowadzonych 
zostało 137 kontroli. W 2021 r. skontrolowano 35 obiektów. Podczas kontroli 
oceniano warunki sanitarno-techniczne i sanitarno-porządkowe pomieszczeń oraz 
wyposażenia, sposób postępowania z odpadami, narzędziami oraz bielizną, a także 
przestrzeganie wytycznych dla poszczególnych zakładów związku z trwającą 
epidemią koronawirusa. Wykonane kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Hotele i inne obiekty świadczące usługi hotelarskie; w ewidencji Stacji znajduje się 
jeden hotel tj. Hotel Skansen Conference&Spa w Sierpcu oraz 10 obiektów 
świadczących usługi hotelarskie. W 2021 r. skontrolowane zostały 3 obiekty. Stan 
sanitarno - techniczny oraz sanitarno-porządkowy oceniono jako dobry. Podczas 
kontroli zwracano uwagę m. in. na stan sanitarny pomieszczeń mieszkalnych, 
sanitariatów i zaplecza, sposób postępowania z bielizną czystą i brudną, procedury 
utrzymania czystości czy stosowane środki dezynfekcyjne. Stan sanitarny bazy 
noclegowej z roku na rok poprawia się poprzez modernizację pokoi oraz wymianę 
wyposażenia wnętrz.

Cmentarze i domy przedpogrzebowe:
Na terenie powiatu sierpeckiego znajduje się 18 cmentarzy, 7 domów 
przedpogrzebowych, w tym jedno prosektorium przyszpitalne. W 2021 r. 
skontrolowanych zostało 6 cmentarzy. Skontrolowane cmentarze utrzymane były 
w dobrym stanie sanitarno-porządkowym.

Wodociągi:
Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany był na 
podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach prowadzonego 
monitoringu jakości wody pobrano do badań laboratoryjnych 114 próbek wody oraz 
11 próbek wody pobranych na zlecenie. Na podstawie uzyskanych wyników z badań
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wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli 
wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe wydano oceny 
roczne, które dla wszystkich 15 wodociągów były pozytywne.

Inne obiekty użyteczności publicznej:
W 2021 r. skontrolowano także obiekty określane jako inne obiekty użyteczności 
publicznej, na 80 obiektów znajdujących się w ewidencji kontroli, skontrolowano 
35 obiektów. Kontrole obiektów użyteczności publicznej nie wykazały 
nieprawidłowości. Pomieszczenia obiektów utrzymane były w dobrym stanie 
sanitarno-technicznym i sanitarno-porządkowym.

6. Działalność kontrolno represyjna Sekcji Higieny Komunalnej za 2021 rok.
W roku 2021 planowano 127 kontroli, wykonano 137.
Pobrano 125 próbek wody do badań laboratoryjnych.
Wystawiono:
1) 35 decyzji administracyjnych,
2) 5 postanowień,
3) 4 decyzje płatnicze,
4) 15 ocen jakości wody w wodociągach za 2021 r.,
5) 162 bieżących ocen jakości wody basenowej.

Pracownicy uczestniczyli w 10 szkoleniach organizowanych przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu. Szkolenia te 
przybliżyły wiedzę z zakresu przepisów, działań i systemów związanych 
z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

7. Higiena Dzieci i Młodzieży
PSSE w Sierpcu w roku 2021 sprawowała nadzór nad placówkami oświatowo- 

wychowawczymi na terenie powiatu sierpeckiego. We wszystkich typach placówek 
były przeprowadzane kontrole sanitarne pod kątem bezpieczeństwa i higieny. 
Głównym celem kontroli sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych 
była ocena stanu sanitarno -  technicznego pomieszczeń szkolnych oraz terenu wokół 
budynku szkolnego.
1) liczba placówek pod nadzorem (ogółem) 63, w tym: 58 stałe placówki 
i 5 placówek sezonowych
2) wykonano 51 kontroli, w tym 2 kontrole placówek sezonowych.

8. Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny.
W roku 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami uzgadniane były projekty 
budowlane i technologiczne inwestycji. Uzgadniając ww. projekty, pracownik 
Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego „ZNS” wnikliwie sprawdzał warunki 
higieniczne i zdrowotne. Wielokrotnie udzielał porad projektantom i Inwestorom 
odnośnie planowanych inwestycji oraz spełnienia ww. warunków opartych na literze 
prawa.

9. Działalność kontrolno- represyjna
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W 2021 r. skontrolowano ogółem 207 obiektów będących pod nadzorem 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu, w których 
przeprowadzono 280 kontroli sanitarnych. W związku z ogłoszonym stanem epidemii 
COVID-19 i przekierowaniem pracowników Sekcji HŻŻiPK do pracy przy 
zagadnieniach epidemiologicznych, harmonogram kontroli nie został w pełni 
zrealizowany. Podczas przeprowadzania urzędowych kontroli żywności nałożono 
14 mandatów karnych na kwotę 2.600zł za niewłaściwe warunki higieniczno -  
sanitarne, w tym za: wprowadzanie do obrotu przeterminowanych środków 
spożywczych; niewłaściwy stan higieniczny pomieszczeń, powierzchni, sprzętów, 
urządzeń i wyposażenia nadzorowanych obiektów.
Nieprawidłowości usunięto natychmiast. W wyniku prowadzenia nadzoru z zakresu 
bezpieczeństwa żywności i żywienia wydano łącznie 130 decyzji administracyjnych 
oraz 65 decyzji płatniczych. Zatwierdzono do działalności 45 obiektów handlowych, 
produkcyjnych i gastronomicznych. W związku z nieodpowiednim stanem 
techniczno -  sanitarnym wydano 32 decyzje nakazujące poprawę stanu technicznego 
sprzętu, urządzeń i powierzchni w nadzorowanych obiektach. Jeden
z przedsiębiorców nie wywiązał się z wykonania zaleceń wynikających z decyzji. 
W związku z tym PPIS w Sierpcu wydał postanowienie o nałożeniu grzywny w celu 
przymuszenia. Pozostali przedsiębiorcy wykonali zalecenia z decyzji
w wyznaczonych lub przedłużonych terminach.
W 2021 r. przeprowadzono 20 kontroli interwencyjnych w związku
z powiadomieniami w ramach systemu RASFF oraz w związku z interwencjami 
konsumentów.
W 2021 r. sześć obiektów było zakwalifikowanych do kategorii wysokiego ryzyka 
najczęściej wynikającego z profilu działalności.

10. Afrykański Pomór Świń.
W 2021 r. kontynuowano kontrole w obiektach obrotu i produkcji żywności 

w związku z wystąpieniem przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) 
w Polsce. Podczas kontroli sklepów i zakładów żywienia zbiorowego nie stwierdzono 
przypadków braku identyfikacji wprowadzonych do obrotu mięs i przetworów 
mięsnych. Osoby kontrolowane okazały się dokumentami dostaw oraz fakturami na 
mięsa i wędliny. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie identyfikowalności 
mięs i przetworów mięsnych oraz postępowania z odpadami pochodzenia 
zwierzęcego. W 2021 roku przeprowadzono 57 kontroli sanitarnych, podczas których 
sprawdzano zagadnienia związane z nadzorem nad ASF, kontaktu z żywnością 
w obrocie -  wycofano je do dostawców lub zutylizowano. W przypadkach kiedy 
środki spożywcze zostały sprzedane na paragon indywidualnym klientom -  
przypominano przedsiębiorcom o obowiązku informowania konsumentów 
o możliwości zwrócenia towaru do sklepu. O podjętych działaniach na bieżąco 
informowano Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora.

11. Pozostałe działania.
Pracownicy Sekcji HŻŻiPK uczestniczyli w 24 szkoleniach organizowanych zdalnie 
przez pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego we współpracy 
z pracownikami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie
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oraz przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu. Szkolenia te przybliżyły 
wiedzę z zakresu:
• najnowszych regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności 
i funkcjonowania Inspekcji Sanitarnej,
• systemu wczesnego ostrzegania RASFF,
• nadzoru nad produkcją żywności w warunkach domowych,
• przepisów, działań i systemów związanych z wystąpieniem stanu epidemii COVID. 
W 2021 r. w stołówkach szkolnych i przedszkolnych podczas kontroli oceniono 
jadłospisy dekadowe oraz realizację wytycznych z rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do 
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, 
jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego 
dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Nie stwierdzono nieprawidłowości 
w powyższym zakresie. Jadłospisy zawierały właściwe proporcje grup produktów 
żywnościowych oraz wykazywały właściwe zastosowanie procesów produkcyjnych 
jak gotowanie/smażenie. W 2021 r. skontrolowano również sklepik szkolny pod 
kątem spełnienia wymagań ww. rozporządzenia. Nie stwierdzono nieprawidłowości 
w powyższym zakresie. W 2021 r. kontynuowano wzmożony nadzór nad 
przestrzeganiem wymagań w zakresie identyfikowalności warzyw i owoców 
sprzedawanych luzem. Podczas bieżących kontroli sanitarnych obiektów obrotu 
sprawdzano dokumentację potwierdzającą pochodzenie ww. grupy żywności oraz 
oznakowanie w sprzedaży. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 
zakresie.
Oprócz tego prowadzono wzmożony nadzór nad żywnością nieopakowaną w zakresie 
warunków przechowywania, sprzedaży i znakowania zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności. Dotyczyło to głównie informowania o obecności alergenów w grupach 
środków spożywczych takich jak: pieczywo, ciasta, wędliny. Podczas bieżących 
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

12. Podsumowanie
Na przestrzeni ostatnich lat stan sanitarno - higieniczny nadzorowanych 

obiektów ulega systematycznej poprawie. Wynika to m. in. ze wzrostu świadomości 
przedsiębiorców w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej lub 
wprowadzanej do obrotu żywności, jak również z podejmowania przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną powiatu sierpeckiego natychmiastowych wzmożonych działań 
w przypadkach występowania wysokiego ryzyka zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. 
Niemniej jednak w dalszym ciągu niezbędne są działania Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości, które mogą być 
źródłem nieprawidłowej jakości produkowanych i wprowadzanych do obrotu 
produktów, a w konsekwencji mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia i życia łudzi. 
Opisane i przedstawione w niniejszym sprawozdaniu działania w tym zakresie 
pozwoliły na wyeliminowanie bądź obniżenie do akceptowalnego poziomu ryzyka 
związanego z zagrożeniem zanieczyszczeniami środków spożywczych 
przeznaczonych do bezpośredniego spożycia. Mimo licznych trudności w poborze
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próbek żywności spowodowanych mało zróżnicowanym i zmniejszającym się 
asortymentem w nadzorowanych obiektach, pracownikom Sekcji HŻŻiPK udało się 
zrealizować harmonogram poboru próbek na 2021 r. W wyniku wnikliwego nadzoru 
obiektów w 2021 r. nie odnotowano ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych. 
Wpływające do Sekcji HŻŻiPK pisma, wnioski i powiadomienia rozpatrywane były 
terminowo, bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem przepisów prawnych.

XIII. OCHRONA ŚRODOWISKA
Realizując w 202lr. zadania z zakresu ochrony środowiska będące 

w kompetencji Starosty oraz analizując wydane decyzje, dostępne wyniki badań oraz 
publikowane raporty za ten rok należy stwierdzić, że emisja zanieczyszczeń do 
środowiska na terenie powiatu sierpeckiego w stosunku do roku 2020 utrzymywała 
się na podobnym poziomie.

Na tej podstawie dokonano oceny stanu środowiska w poszczególnych 
obszarach.

1. Ocena jakości powietrza
Prowadzone w województwie mazowieckim badania jakości powietrza 

w ramach państwowego monitoringu środowiska opierają się na pomiarach 
automatycznych i manualnych. Wyniki pomiarów pokazują, że największe stężenia 
monitorowanych zanieczyszczeń w roku 2021 występowały na terenach 
zurbanizowanych. Na terenach miejskich duży wpływ na wielkość poziomów stężeń 
miały zanieczyszczenia pochodzące z komunikacji i przemysłu oraz zabudowy 
jednorodzinnej w okresie grzewczym, natomiast na obszarach pozamiejskich 
zanieczyszczenia pochodzące z niskiej emisji powierzchniowej. W rejonach, 
w których występuje indywidualne ogrzewanie budynków, szczególnie wysokie są 
stężenia zanieczyszczeń pyłowych i benzo(a)pirenu.

Z dostępnej opublikowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
zwany dalej „GIOŚ” „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie 
mazowieckim -  raport wojewódzki za rok 2021” wynika, że poziomy stężeń 
benzo(a)pirenu oznaczane w pyle zawieszonym PM10 w województwie 
mazowieckim były wysokie. Na większości stacji pomiarowych dochodziło do 
przekroczenia poziomu docelowego. Poziom docelowy benzo(a)pirenu wynosi Ing/ 
m3, ale za przekroczenie normy uznaje się wartości powyżej l,5ng/m3 (zgodnie 
z wytycznymi UE).
Na mobilnej stacji pomiarowej zlokalizowanej w Sierpcu na terenie Zespołu Szkół 
nr 2 w Sierpcu przy wejściu od ulicy Sienkiewicza zanotowano wysokie stężenia 
uzyskując nawet trzykrotne przekroczenia normy w miesiącach styczeń - luty. 
Dostrzegalna jest wysoka zależność pomiędzy zmiennością sezonową 
i wartościami stężeń, gdyż w sezonie grzewczym wartości stężeń benzo(a)pirenu 
w pyle zawieszonym PM10 były wysokie, natomiast w okresie letnim znacznie 
niższe.
Oceny zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM10 dokonano pod kątem 
dwóch kryteriów: wartości średnich rocznych stężeń PM10 oraz liczby dni 
z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego przez średnie stężenia dobowe. 
Z danych zawartych w w/w opracowaniu GIOŚ wynika, że w roku 2021 na obszarze
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województwa mazowieckiego wystąpiły przekroczenia dozwolonej liczby dni ze 
średnim 24-godzinnym stężeniem pyłu zawieszonego PM 10 przewyższającym 
poziom dopuszczalny na 3 stacjach pomiarowych (Otwock, Żyrardów, Warszawa) 
przy jednoczesnym braku przekroczeń poziomu dopuszczalnego określonego dla 
stężenia średniego rocznego.
Przekroczeń w/w zakresie nie odnotowano w Sierpcu, analizując wyniki pomiarów 
z w/w stacji mobilnej.
Pomiary pyłu zawieszonego PM2,5 w 2021 roku prowadzone były w województwie 
mazowieckim na 19 stanowiskach pomiarowych zarówno metodą manualną jak 
i automatyczną.
Zaobserwowano w roku 2021 na wszystkich stacjach wzrost stężeń. Najwyższe 
średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w roku 2021 wynoszące 
22,2 pg/m3 odnotowano na stanowiskach pomiarowych w Sierpcu i Żyrardowie. 
Głównym źródłem tych przekroczeń było indywidualne ogrzewanie paliwami stałymi 
(głównie węglem i drewnem) oraz komunikacja samochodowa. Z danych GIOS 
i badań wykonywanych przez zakłady przemysłowe wynika, że wpływ działalności 
przemysłowej na zanieczyszczenia pyłowe jest niewielki.
Poziomy stężeń takich wskaźników jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek 
węgla i benzen nie zostały przekroczone.
W zakresie ochrony powietrza Starosta Sierpecki dokonał zmiany jednego 
pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza udzielonego Ciepłowni 
Sierpc w związku z ograniczeniem emisji oraz przyjął 2 zgłoszenia instalacji 
emitujących zanieczyszczenia, na których użytkowanie nie wymaga pozwolenia.

2. Ocena klimatu akustycznego i źródła hałasu.
Emisja hałasu na terenie powiatu sierpeckiego w roku 2021 podobnie jak 

w 2020 pochodziła głównie ze źródeł komunikacyjnych oraz w mniejszym stopniu 
ze źródeł przemysłowych i związanych z działalnością usługową. W ramach 
państwowego monitoringu w 202 lr. nie były prowadzone pomiary hałasu. 
W związku z brakiem potrzeby wydawania decyzji na ograniczenie emisji hałasu do 
środowiska, należy stwierdzić, że istniejące zakłady na terenie powiatu 
dotrzymywały w 202lr. obowiązujących norm w zakresie emisji hałasu.

3. Zmiany w zakresie oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego.
Z danych dostępnych na stronie internetowej GIOŚ-u wynika, że na terenie 

Sierpca w dniu 19.04.2021r. były prowadzone pomiary w tym zakresie (miejsce 
pomiaru ul. Sucharskiego/Konstytucji 3-go Maja) i nie stwierdzono przekroczenia 
norm. Należy nadmienić, że z posiadanych danych (zgłoszeń) głównym źródłem 
promieniowania w powiecie sierpeckim w roku 2021 było Radiowo-Telewizyjne 
Centrum Nadawcze zlokalizowane w Rachocinie. Obiekt ten spełnia wymagania 
w zakresie ochrony środowiska i ludzi przed promieniowaniem
elektromagnetycznym niejonizującym. Ponadto wszystkie pozostałe obiekty 
emitujące pola elektromagnetyczne: bazy telefonii komórkowych, linie 
elektroenergetyczne, nie wykazują przekroczeń i nie stanowią uciążliwości 
w miejscach dostępnych dla ludności*. W 2021r. Starosta Sierpecki przyjął 
9 zgłoszeń dotyczących zmian instalacji radiokomunikacyjnych.
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4. Ocena jakości wód powierzchniowych i podziemnych
Stan ekologiczny trzech jezior znajdujących się na terenie powiatu 

sierpeckiego, określony został jako słaby. Prowadzone od lat badania stanu jakości 
wód, wykazały zanieczyszczenia, które wskazują na brak czystej wody w tych 
jeziorach*.

W obrębie powiatu sierpeckiego występują dwa poziomy wodonośne 
czwartorzędowy i trzeciorzędowy. Stan wód podziemnych na terenie powiatu jest 
dobry i nie uległ zmianie. W 202 lr. zatwierdzono dwie dokumentacje 
hydrogeologiczne na ujęcie wód podziemnych.

5. Gospodarka wodno-ściekowa
W mieście Sierpc jest najwięcej produkowanych i odprowadzanych ścieków 

przemysłowych. Wody pobierane do celów przemysłowych w większości 
wykorzystywane są w przemyśle spożywczym np. produkcja piwa (Carlsberg), wód 
mineralnych (MARTER), produkcja wyrobów mleczarskich (Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska) oraz uboju zwierząt (Zakłady Mięsne OLEWNIK) oraz znaczna ilość 
przez spółki należące do firmy „Hoollywood”. Z danych otrzymanych od 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. 
w Sierpcu, które oprócz ścieków komunalnych odbiera ścieki przemysłowe wynika, 
że w 2021r. było 706.672m3 ścieków pochodzących z przemysłu, a 515.942m3 od 
osób prywatnych.

6. Zasoby geologiczne
W roku 2021 na terenie gmin powiatu sierpeckiego funkcjonowała następująca

ilość zakładów górniczych:
1) Gozdowo -12,
2) Sierpc - 2,
3) Zawidz - 2,
4) Rościszewo - 1.

W 202lr. udzielono 2 koncesji na wydobywanie kopaliny z terenu gminy 
Sierpc i Zawidz, a konkretnie ze złoża pn. „BIAŁOSKÓRY” i złoża 
pn. „SKOCZKOWO” oraz stwierdzono wygaśnięcie 5 koncesji w tym jednej na 
terenie gminy Szczutowo, złoże pn. „GÓJSK I” i 3 na terenie gminy Gozdowo, złoże 
pn. „OSTROWY IX”, pn. „OSTROWY-SMORZEWO I”, pn. „ZBÓJNO IV”, i 1 na 
terenie gminy Sierpc pn. „SZCZEPANKIII POLA A i B”.

W 202lr. zatwierdzono: 3 projekty robót geologicznych na wykonanie ujęcia 
wód podziemnych -  studni, 2 projekty robót geologicznych na wykonanie prac 
poszukiwawczych piasków w miejscowości Ostrowy i Zbójno, gm. Gozdowo, 
4 dokumentacje ustalające zasoby złóż kopalin pospolitych oraz 3 dokumentacje 
hydrogeologiczne.
Przedsiębiorcy wydobywający kopalinę są zobowiązani do prowadzenia rekultywacji 
terenu wyrobiskowego i zgodnie z obowiązującymi przepisami do jej zakończenia 
w terminie 5 lat od zaprzestania działalności.
W związku ze złożonymi wnioskami o uznanie rekultywacji za zakończoną w 202lr. 
wydano 2 decyzje w tej sprawie.
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7. Ocena jakości gleb
W 2021r. na terenie powiatu nie zaobserwowano zmian w jakości gleb i nie 

prowadzono badań w tym zakresie. Zanieczyszczenia gleb występują w wyniku 
zdarzeń losowych, po których w przypadku przekroczenia wskaźników 
zanieczyszczeń następuje przywracanie do stanu poprzedniego, poprzez usunięcie 
z zanieczyszczonej gleby i nawiezienie nowej spełniającej określone wymagania, 
poparte badaniami tych gleb. W 202lr. Starosta Sierpecki nie prowadził postępowań 
administracyjnych w tym zakresie.

8. Gospodarka odpadami
Odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej oraz w związku 

z bytowaniem człowieka, są jedną z istotniejszych przyczyn zagrożenia środowiska, 
wpływających negatywnie na wszystkie jego komponenty. W powiecie sierpeckim 
corocznie zwiększa się ilość segregowanych i odzyskiwanych odpadów. 
Niesegregowane odpady komunalne były w całości unieszkodliwiane na 
składowiskach odpadów. W celu podnoszenia świadomości ekologicznej 
mieszkańców zwłaszcza dzieci i młodzieży powiat zorganizował w 202lr. X edycję 
Konkursu dla szkół pn. „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”. 
W konkursie tym wzięło udział 8 placówek oświatowych, które dokonały zbiórki 
trzech rodzajów odpadów: makulatury w ilości 33583 kg, tworzyw sztucznych w 
ilości 26842 kg i baterii w ilości 1412,9 kg. W stosunku do roku ubiegłego zebrano 
mniejszą ilość odpadów gdyż mniej szkół wzięło udział w organizowanym konkursie.

9. Zasoby przyrody i grunty leśne
Na terenie powiatu sierpeckiego grunty leśne w 202lr., zgodnie z Ewidencją 

Gruntów i Budynków zajmowały 11903 ha, w tym 4911 ha jako grunty 
niestanowiące własności Skarbu Państwa. W roku 2021 zalesiono 4,15 ha 
powierzchni. Starosta zgodnie z obowiązującymi przepisami wydaje zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów dla nieruchomości stanowiących własność gminy 
z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu. 
W 2021r. wydano 31 zezwoleń na usunięcie 121 sztuk drzew oraz odmówiono 
wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew.
W wydanych zezwoleniach zobowiązywano wnioskodawców do dokonania nowych 
nasadzeń w liczbie nie mniejszej jak liczba usuwanych drzew. Odstąpiono w tym 
zakresie tylko w jednym przypadku.
Zgodnie z ustawą „o ochronie przyrody” Starosta zarejestrował 5 sztuk zwierząt 
podlegających określonym ograniczeniom.

XIV. EDUKACJA

Rok szkolny 2020/2021 to w założeniach - „Bezpieczny powrót do szkół”. 
Dynamicznie rozwijająca się sytuacja związana z pandemią nie pozwoliła na pełny 
tryb stacjonarny nauki w szkołach. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało 
elastyczne przepisy, dzięki którym dyrektorzy szkół i placówek mogli swobodnie 
organizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
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w trybie: tradycyjnym (stacjonarnym), mieszanym (hybrydowym dla uczniów 
pozostających na kwarantannie, przewlekle chorych lub na podstawie opinii lekarza 
i stosownego orzeczenia) lub zdalnym (na podstawie opinii Powiatowej Stacji 
Sanitarno- Epidemiologicznej). Dyrektor otrzymał możliwość zawieszenia zajęć 
tradycyjnych stosownie do skali zagrożenia epidemicznego i związanych z tym 
potrzeb oraz możliwości organizacyjnych. Bez pomocy nie zostali też uczniowie 
z niepełnosprawnościami. Dyrektorzy zostali zobowiązani, aby na prośbę rodziców 
organizować nauczanie stacjonarne lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość na terenie szkoły. W przypadku szkół specjalnych, w tym 
funkcjonujących w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, zajęcia mogły być 
prowadzone w szkole, a decydował o tym dyrektor szkoły. Mimo wielu ograniczeń 
w okresie pandemii: brak bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielami, 
rówieśnikami, brak możliwości stosowania tradycyjnych środków i pomocy 
dydaktycznych stosowanych w warunkach pracowni szkolnych, zwiększona liczba 
zadań do samodzielnego wykonania, brak realizacji w odpowiednim czasie 
praktycznej nauki zawodu, ograniczona liczba wycieczek szkolnych, realizacji 
przedsięwzięć oraz konkursów przedmiotowych itp. - uczniowie szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki osiągnęli bardzo dobre wyniki na

r

egzaminie maturalnym. Średnia zdawalność w/w egzaminu przewyższała średnią 
krajową i województwa mazowieckiego.

Władze powiatu, doceniając znaczenie edukacji i dbając o jej rozwój na jak 
najwyższym poziomie od wielu lat dokładają wielu starań, aby podnosić jakość 
i efektywność kształcenia w podległych sobie placówkach, a dowodem spełnienia 
powyższego celu było odebranie 5 lipca 2021 r. Certyfikatu Samorządowy Lider 
Edukacji oraz wyróżnienia. Nagrodzone zostało również Liceum Ogólnokształcące 
im. Mjra H. Sucharskiego w Sierpcu w kategorii TOP -10 najlepszych szkół 
w Polsce.
Informacje o liczbie uczniów, oddziałach i etatach pracowników szkół w roku 
szkolnym 2020/2021

Poniżej w postaci tabelarycznej przedstawiono informacje o liczbie uczniów, 
oddziałach i etatach pracowników szkół w roku szk. 2020/2021 na podstawie 
Systemu Informacji Oświatowej z dnia 30 września 2020 r.
W celu ułatwienia zapisu danych statystycznych zastosowano następujące skróty:
LO - Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu,
ZS Nr 1 -  Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu,
ZS Nr 2 -  Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu,
SOS-W - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu,
CKZ -  Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu,
PP-P -  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu,
OPP -  Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu,
KKZ -  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.
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Tabela nr 1 -  uczniowie i oddziały

Szkoła Ogółem Licea
Ogólnoksz

tałcące

Technik
um

Szkoła 
Branżo 
wa I 

Stopnia

Szkoły
dla

Dorosłyc
h

W tym 
liczba 

uczniów 
w

internaci
e

W tym
w

szkoła 
ch dla 
młodzj

eży
Liczba
uczniów

LO 301 301 301 - - - -

ZS Nr 1 865 865 241 521 103 - 79 (uśr.)

ZS Nr 2 497 497 103 307 87 - -

Razem 3 1663 1663 645 828 190 - -

Liczb-a
oddziałó
w

LO 12 12 12 - - - -

ZS Nr 1 31 31 8 19 4 - -

ZS Nr 2 22 22 5 13 4 - -

Razem 3 65 65 25 32 8 - 79
Wyniki rekrutacji uczniów na rok szkolny 2021/2022 do szkół 
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki

Najczęściej wybieraną szkołą jest: liceum ogólnokształcące -169 uczniów klas 
pierwszych - 48,29% wszystkich kandydatów , technikum -129 pierwszoklasistów- 
36,65% , branżowa szkoła I stopnia -56 uczniów - 15,06% kandydatów. Dla 
porównania w roku 2020/2021 kandydaci wybierali LO w -  44,25%, Technikum -  
42,05%, BS I stopnia -  13,70%.
Łączna liczba uczniów przyjętych do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 
2021/2022 -  354, liczba oddziałów -  14, średnia liczba uczniów na oddział -  
25,29
Kadra Nauczycielska wg. stopnia awansu zawodowego
Tabela nr 2

Nazwa szkoły Liczba
zatrudniony

ch
nauczycieli

Liczba nauczycieli wg. stopnia awansu

S % K % M % D %

LO 34 1 2,94 1 2,94 2 5,88 30 88,24
ZS Nr 1 74 3 4,05 5 6,76 13 17,57 53 71,62
ZS Nr 2 46 - - 3 6,52 1 2,17 42 91,31
s o s - w 43 - - 10 23 6 14 27 67
CKZ 14 - - - - 2 14,29 12 85,71
OPP 10 1 6,67 2 13,33 4 26,67 8 1

PP-P 15 - - 2 20 - - 8 80
Razem 236 5 2,12 23 9,75 28 11,86 180 76,27

S-stażysta, K- kontraktowy, M- mianowany, D-dyplomowany
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Wyniki egzaminów zewnętrznych 
( na podstawie danych przekazanych przez OKE w Warszawie)

Tabela nr 3 - W yniki egzaminu ośm ioklasisty -SO S-W  -  wyniki procentowe

Szkoła
Podstawowa Nr 4 
Specjalna im.
M. Konopnickiej 
w Sierpcu

Uczniowie z 
niepełnosprawności 
ą w stopniu lekkim

J. polski Matematyka Niemiecki
podstawowy

2 59 68 62

Średni wynik w woj. mazowieckim 37 40 43
Zdawalność: SOS-W -  100 %

Wyniki z egzaminu maturalnego i zawodowego (kwalifikacji w zawodzie), z 
uwzględnieniem sesji dodatkowej i poprawkowej.
Dla porównania przedstawiono wyniki woj. mazowieckiego i wyniki w kraju.

Tabela nr 4- Wyniki egzaminów zewnętrznych szkół prowadzonych przez powiat sierpecki 
______________ ________ (sesja w maju 2021 r .) absolwenci -2021______________________

Uczniowie Powiat sierpecki Woj. maz 
Zdawalność 

%

Kraj
Zdawalność

%
Przystąpiło Zdało Zdawalność

%
Ogółem 309 279 90,3 79,2 74,5
Liceum

ogólnokształc
ące

149 128 85,9 84,6 81

Technikum 160 151 94,4 66,6 64

Tabela nr 5- W yniki egzam inów zewnętrznych szkół prowadzonych przez powiat sierpecki

(sesja w maju, dodatkowa i poprawkowa 2021 r.)

Uczniowie Powiat sierpecki Woj. maz 
Zdawalność 

%

Kraj
Zdawalność

%
Przystąpiło Zdało Zdawalność

%
Ogółem 330 308 93,33 85,2 83
Liceum

ogólnokształcąc
e

155 143 92,26 89,7 87

Technikum 175 165 94,29 75,1 75
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Szkoła Typ szkoły Przystąpiło
r

Świadectwo
maturalne
otrzymało

Zdawalność
w %

Zdawalność w 
szkole
w %

LO Liceum
ogólnokształcące

47 46 97,87 97,87

ZS Nr 1 Technikum 101 97 96,04 97,08

Liceum
ogólnokształcące

70 69 98,57

ZS Nr 2 Technikum 74 68 91,89 85,71%

Liceum
ogólnokształcące

38 28 73,68

Powiat Ogółem- szkoły, 
dla których 

organem
prowadzącym jest 
powiat sierpecki

330 308 93,33

Wyniki z egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
sesja letnia i zimowa 2021 r. Średnia zdawalność w kraju- 75,1%
W Województwie mazowieckim w sesji letniej 2021 egzamin z kwalifikacji 
dwuliterowych z obu części zdało 75,63 % zdających. Egzamin tylko z części 
pisemnej zdało -  82,95 % a z części praktycznej 79,83%.
Zdawalność egzaminu z kwalifikacji w zawodzie w szkołach powiatu sierpeckiego 
przedstawia się następująco:
Średnia zdawalność w ZS Nr 1 ogółem -  86,09%, 
w tym w Technikum -  90,09%; 
w Branżowej Szkole I stopnia - 86,09%
Średnia zdawalność w ZS Nr 2 ogółem -  67,6%, 
w tym w Technikum -  67,3% 
w Branżowej szkole I stopnia -  80%.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników matury i egzaminu z kwalifikacji 
w zawodzie uzyskanych przez uczniów szkół prowadzonych przez powiat sierpecki, 
znajdują się (w BIP sesja w październiku 2021 r.) w sprawozdaniu z realizacji zadań 
oświatowych za rok 2020/2021.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych  
Tabela 7

L.p. Nazwa Programu Szkoła/ placówka Termin
realizacji/kwota
dofinansowania

Stopień realizacji

1. „Zintegrowany rozwój 
szkolnictwa zawodowego” w
ramach osi priorytetowej X. 
Edukacja dla rozwoju regionu 
Działanie 10.3 Doskonalenie

ZS Nr 1 -  Technikum 
ZS Nr 2 - Technikum

Planowana realizacja 
projektu do 31 marca 
2023 r.
Wartość projektu -  
757 321 zł

Podpisana umowa 
NR
10/ES-NR-IV/W- 
RPOWM/18 z dnia 
6.04.2018 r.
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zawodowe Poddziałanie 10.3.1 
Doskonalenie zawodowe 
uczniów - praktyki lub staże 
zawodowe dla 100 uczniów, 
szkolenia zawodowe dla 
uczniów, Rozwój doradztwa 
edukacyjno- zawodowego oraz 
współpraca z rynkiem pracy, 
wyposażenie szkó: 
prowadzących kształcenie 
zawodowe, programy 
innowacyjne, wsparcie rozwoju 
zawodowego nauczycieli.

Wkład własny 
19 820 zł w postaci 
opracowania 
innowacji
pedagogicznej przez 
nauczycieli oraz 
wynajmu 
pomieszczeń.

pomiędzy 
Województwem 
Mazowieckim i 
Powiatem 
Sierpeckim

2. Erasmus+ „Z Ekonomikiem w  
szeroki świat”- Podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego 
i wychowania ucznia ZS Nr2

Zespół Szkół Nr 2 w 
Sierpcu

Wnioskowana kwota: 
110 654 EURO  

po przeliczeniu 
470 447,00 zł
Otrzymana kwota 
dofinansowania 2021 
r.:
56 628 EURO
p o  przeliczeniu 
40 752,52 zł

42,53% - 
Wcześniejszy 
powrót - okres 
pandemii przerwał 
staże uczniów w 
Hiszpanii.

3. Erasmus+
„Nowe Doświadczenia  
Zawodowe dla Uczniów  
Ekonom ika” - Podniesienie 
cwalifikacji zawodowych

Zespół Szkół Nr 2 w 
Sierpcu

Wnioskowana kwota: 
108 274 EURO  
po przeliczeniu 
475 552,00 zł
Otrzymana kwota 
dofinansowania 2021 
r.:
46 045 EURO
po przeliczeniu 
202 236,37

51,17%

4. ,Lokalne Ośrodki Wiedzy i 
Edukacji nowe oblicze edukacji 
dla dorosłych” (POWR.02.14.00- 
1P.02-00-001/19)
Turner i nazwa Osi 
priorytetowej: II. Efektywne 
polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji 
Turner i nazwa Działania: 2.14 
Rozwój narzędzi dla uczenia się 
przez całe życie - Zwiększenie 
dostępu osób dorosłych do 
•óżnych form uczenia się przez 
;ałe życie poprzez 
przygotowanie szkół do 
pełnienia roli Lokalnych 
Dśrodków Wiedzy i Edukacji 
LOWE)

Eiceum
Ogólnokształcące im. 
mjra H. Sucharskiego 
w Sierpcu

70 550,00 zł Realizacja projektu 
została zakończona i 
rozliczona w marcu 
2021 r.

5. Vliędzynarodowy projekt „We 
tvill build a new school with  
>mart technolog” w  ramach 
programu Erasmus+, Akcja 2, 
Edukacja Szkolna, Partnerstwa 
strategiczne
lumer projektu: 2020-1-PL01-

Jceum
Dgólnokształcące im. 
n jra H. Sucharskiego 
n  Sierpcu

56 480 euro 
165 747,00 zł

Projekt realizowany 
pd września 2020 r. 
do 30 czerwca 2022
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K A 229-081493J- 
zwiększenie zaangażowania 
uczniów i ich wyników w nauce; 
rozwijanie umiejętności 
komunikowania się w języku 
angielskim oraz zwiększenie 
zrozumienia międzykulturowego 
-  w każdej tygodniowej 
mobilności bierze udział 6 
uczniów i 2 nauczycieli Liceum 
(łącznie w trakcie trwania 
projektu: 24 uczniów oraz 8 n-li) 
Liceum, jako szkoła 
koordynująca będzie gościła 
koordynatorów - nauczycieli ze 
szkół partnerskich (8 nauczycieli 
spotkanie robocze, otwierające 
projekt).

6. Program rządowy „Za 
życiem”- przygotowanie 
utrzymanie miejsca w bursach 
internatach dla uczennic w ciąży,
- zapewnienie realizacji zadań 
wiodącego ośrodka 
koordynacyjno- rehabilitacyjno- 
opiekuńczego w PPP w Sierpcu -  
zajęcia w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci

Zespół Szkół Nr 1 w 
Sierpcu,
Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna w 
Sierpcu

2017-2021
Całkowite 
dofinansowanie 
programu -  428 920 
zł, z czego 36 520 z  
przeznaczono na 
doposażenie 
internatu- pokoju dla 
uczennic w ciąży oraz 
ośrodka w PPP 
w2021r. 109 800 zł

W trakcie realizacji

7. Pozyskiwanie środków w  
ramach 0,4% rezerwy 
oświatowej ogólnej

ZS Nr 1- Kryterium II- 
z tytułu wydarzeń 
losowych

Wniosek złożony na 
kwotę 13 000 zł

Otrzymano z Min. 
Fin.
13 000 zł

8. Dotacje podręcznikowe
zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o 
fin. zad. ośw.

SOS-W -  zakup 
darmowych 
podręczników i 
ćwiczeń dla uczniów 
szkół podstawowych

4 064,56 zł Zrealizowano

9. Dotacja przedszkolna Dotacja na 
wychowanków 
przedszkola 
specjalnego w SOS-W

2020 -  1437 zł/ 
ucznia
2021 r. -  1471 zł 
Rok 2020 
wnioskowana kwota 

-  2 869 zł, 
wykonanie - 2395,62 
zł

Dotacja
przyznawana na 
podstawie danych 
wykazanych w SIO 
na dzień 30 września 
każdego roku.

10. Dotacja na refundację kosztów  
dowozu dzieci do SOS-W

Na podstawie 
zawartych umów 
między Powiatem 
Sierpeckim z 
aminami: Sierpc, 
Zawidz, Rościszewo, 
Mochowo i Szczutowo

2021 r. - 3 9  176,40
Gm. Mochowo -
9 546 zł
Gm. Rościszewo -  
5 245,20 zł,
Gm. Sierpc -  
5 994 zł
Gm. Szczutowo -  
7 665,60zł,
Gm. Zawidz-
10 725,60 zł

Do 31 stycznia 2022 
w 2022 r. dotacje 

zostaną rozliczone 
aa podstawie 
pbecności uczniów 
»v szkołach SOSW. 
Gminom na bieżąco 
co miesiąc 
przekazywane są 
isty obecności 
rczniów na
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zajęciach)

11. Program Unijny- „Pilotażowe 
wdrożenie Specjalistycznych  
Centrów W spierających  
Edukację W łączającą 
(SCW EW )”

Specjalny Ośrodek 
szkolno-
Wychowawczy w 
Sierpcu

Całkowita kwota 
dofinansowania- 
470 018 zł, w  tym  
2021r. -  108 859 zł 
2022r. -  244 333 zł 
2023r. -116 826 zł 
W kład własny- 
0 zł
Termin realizacji 
1.08.2021 r.- 
30.06.2023 r.-

W trakcie realizacji

12. Urząd Marszałkowski 
województwa Mazowieckiego w 
Warszawie -  „M azowiecki 
arogram przygotowania szkół, 
nauczycieli i uczniów do 

nauczania zdalnego” - 
zapewnienie sprzętu dla uczniów 
nauczycieli do zdalnego 

nauczania z powodu epidemii 
Covid-19

Zespół Szkół Nr 1 w 
Sierpcu

Otrzymana kwota 
dofmansowania- 
102 070,37 zł

Realizacja projektu 
do
30.06.2021 r.

Inwestycje i rem onty przeprowadzone w  szkołach i placówkach w  roku 2021 
Tabela 8

Nazwa szkoły Opis inwestycji lub 
remontu

Koszt inwestycji łub 
remontu ogółem (zł)

Źródło finansowania

LO -Kompleksowy remont 
łazienki uczniowskiej na 
parterze
-Kompleksowy remont 
łazienki uczniowskiej na II 
piętrze:
-Modernizacja 
pomieszczenia 111: 
-Budowa sieci 
bezprzewodowej w celu 
zapewnienia szybkiego 
dostępu do Internetu do 
wszystkich pracowni 
dydaktycznych 
-Remont korytarza w 
łączniku na parterze szkoły 
-Remont łazienki przy 
szatniach w-f:
-Remont pomieszczenia 
dyżurki przy hali sportowej: 
-Wymiana zużytych 
uszczelek okiennych na 
korytarzach I i II piętra 
-Remont korytarza I piętra, 
klatek schodowych oraz sali 
106

24 956,39 zł Budżet szkoły + koszty pracy 
wykonanej przez pracowników 
PZJB

ZS Nr 1 -Remont biblioteki i 
czytelni szkolnej 
-Remont gabinetu pedagoga

108 595,55 zł Budżet szkoły+ koszty pracy 
wykonanej przez pracowników 
PZJB + usługa zewnętrzna
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i psychologa szkolnego 
-Remont pomieszczeń 
socjalnych pracowników 
obsługi
-Remont instalacji 
centralnego ogrzewania 
-Remont pokrycia 
dachowego i docieplenie w 
Internacie
-Instalacja wentylacyjna w 
kuchni

ZS Nr 2 Zakup bezdotykowych 
termometrów i 
automatycznych 
dozowników
Zakup tablicy interaktywnej 
do sali nr 14 
Zakup szaf do sali 16 
Remont sal lekcyjnych na 
parterze (13, 14, 16).
Zakup drukarki do 
biblioteki
Remont sal lekcyjnych na 2 
piętrze (201 i 202)
Zakup kosy spalinowej 
Zakup oprogramowania do 
sekretariatu
Remont sal na 1 piętrze 
(101 i 105)
Czyszczenie i konserwacja 
boisk ORLIK 
Wymiana drzwi 
zewnętrznych do szatni

39 848,94 zł Budżet szkoły

sosw - Wykonanie remontu sali 
nr 3 na terenie szkoły
- wymiana 3 drzwi w 
pomieszczeniach 
piwnicznych,
-wymiana drzwi 
wejściowych do internatu 
Ośrodka
-wymiana drzwi 
łazienkowych na terenie 
internatu- 3  sztuki.
- obudowanie grzejników 
w: nowej sali 
przedszkolnej, stołówce, 
sali polisensorycznej i 
sensorycznej, szatni 
uczniów i korytarzu przy 
drzwiach wejściowych. 
-Przystosowanie sali do 
zajęć lekcyjnych na terenie 
internatu: malowanie ścian i 
sufitu.
-Założenie paneli 
podłogowych w sali

38 309 zł Budżet szkoły - zakup 
materiałów, usługa wykonana 
przez pracowników 
(konserwatorów) SOSW lub 
firmę zewnętrzną
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przedszkolnej nr 3, w sali 
grupy rewalidacyjnej oraz 
w pracowni logopedycznej 
-Remont sali nr 6 :
- Pomalowanie sali nr 5 i 7, 
zabudowa grzejników ze 
względu na bezpieczeństwo 
dzieci - adaptacja 
pomieszczeń na 
klasopracownie,
- Pomalowanie ścian i 
sufitu w sali nr 13.
-Remont sufitu w sypialni -  
ubytek tynku w wyniku 
drgań
Udrożnienie i płukanie rur 
w kuchni Ośrodka 
Dokonanie kompleksowej 
modernizacji rur i 
odpływów kanalizacyjnych 
w łaźni Ośrodka.

CKZ -Remont dachu 
-Odnowienie sal 
dydaktycznych 
(diagnostyka pojazdów, sala 
naprawy pojazdów) 
-Malowanie ogrodzenia 
zewnętrznego placówki 
- Drobne naprawy 
konserwacyjne

41 430 zł Budżet placówki

OPP -Naprawa stolarki okiennej 
w placówce (klamki, 
uszczelki do lne) 
-Pomalowanie ścian i 
położenie tapety w sali 
dydaktycznej 407,408 
-Pomalowanie wszystkich 
drzwi na parterze placówki

-Zakup dwóch szaf do Sali 
dydaktycznej 407,408

Wymiana wykładziny na 
lodłogi panelowe w sali 
dydaktycznej klubu maluch 
i świetlicy artystycznej

19 370,42 zł Budżet placówki

PPP Malowanie ścian w 
gabinecie SI

390,50 zł Budżet placówki

Razem 281 407,30 zł

Podsumowanie działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
w Sierpcu za rok szkolny 2020/2021.
W roku szkolnym 2020/2021 w poradni działał Ośrodek koordynacyjno - 
rehabilitacyjno - opiekuńczy, w ramach rządowego Programu „Za życiem”. Skupiał
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on dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, umożliwiał pomoc specjalistyczną 
dzieciom w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Istniała możliwość 
korzystania z pomocy fizjoterapeuty, który prowadzi rehabilitację ruchową u dzieci, 
poszerza ofertę terapeutyczną placówki.
W 2021 roku zrealizowano 1626 godzin zajęć terapeutycznych:
- zajęcia z psychologiem -  312 godz.
- zajęcia z pedagogiem -  350 godz.
- zajęcia z logopedą -  302 godz.
- zajęcia terapii SI -323 godz. 
zajęcia z fizjoterapeutą -  302 godz.

- (pomocą objęto 19 dzieci),
- (pomocy udzielono 31 dzieci),
- (brało udział 19 dzieci),
- (pomocą objęto 14 dzieci),
- (18 dzieci).

Wsparciem otoczono również rodziców dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, którzy znaleźli się w trudnej dla nich sytuacji zdrowotnej 
i psychicznej dzieci.

Tabela nr 9 - Liczba orzeczeń i opinii wydanych przez zespoły orzekające działające w Poradni

Psychologiczno -  Pedagogicznej

Opinie w sprawie:
Liczba opinii i orzeczeń wydanych w roku szkolnym 

2020/2021

Przedszko Szkoła Szkoła
e podstawowa ponadpodstawowa

Wcześniejszego przyjęcia dziecka do 
szkoły podstawowej oraz odroczenia 
rozpoczęcia spełniania obowiązku 
szkolnego.

2 12

Pozostawienia ucznia klasy I-III 
szkoły podstawowej na drugi rok w 
tej samej klasie.

Objęcia ucznia nauką w klasie 
terapeutycznej

- 2 11

Dostosowania wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb ucznia.

24 4

Zintegrowanej ścieżki kształcenia 42 5
Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub 
z głęboką dysfunkcją rozwojową z 
nauki drugiego języka obcego.

Udzielenia zezwolenia na 
indywidualny program lub tok nauki

- - -

Przyjęcia ucznia gimnazjum do 
oddziału przysposabiającego do pracy

“ -

Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły 
ponadpodstawowej kandydata z 
problemami zdrowotnymi, 
ograniczającymi możliwości wyboru 
kierunku kształcenia ze względu na 
stan zdrowia

-

Przystąpienia ucznia do egzaminu 
zewnętrznego w warunkach i formie 
dostosowanych do indywidualnych

53
5
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potrzeb psychofizycznych ucznia

Objęcie dziecka pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną i 
logopedyczną

37 21 1

O potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju

28 - -

Inne opinie 63 28 0
Razem 130 182 26

Tabela nr 10- Liczba orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną w Sierpcu

Orzeczenia - rodzaj niepełnosprawności 2020/2021
Niesłyszący 0

Słabo słyszący 5

Niewidomy 0

Słabo widzący 3

Niepełnosprawność ruchowa 7

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 20

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym i znacznym

4

Z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera 23

Zagrożonych niedostosowaniem społecznym 3

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi 10

O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 3

O potrzebie indywidualnego nauczania 18

O potrzebie indywidualnego obowiązkowego 
nauczania przygotowania przedszkolnego

0

Orzeczenia uchylające 0

Orzeczenia odmowne 0

Razem 96

W roku szkolnym 2020/2021 w 2 szkołach prowadzonych przez Powiat Sierpecki: 
LO, ZS Nr 1 zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty kontrole w zakresie:
- zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole 
(LO i BS I stopnia w ZS Nr 2 w Sierpcu) oraz
- realizacji obowiązków określonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia MEN z dnia 
19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonania oceny pracy nauczycieli, w tym 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji 
zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego 
oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1625) 
Wyniki kontroli -  bez zaleceń.
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XV. PROMOCJA ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW 
BEZROBOCIA ORAZ AKTYWIZACJA ZAWODOWA I WYKORZYSTANIE 
ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY 
PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W ROKU 2021

Na koniec 2021 roku zarejestrowane były 2333 osoby bezrobotne oraz 25 osób 
poszukujących pracy. W porównaniu do końca roku 2020 liczba bezrobotnych 
zmniejszyła się o 592 osoby, tj. 20,2%. W strukturze bezrobotnych największą grupę 
stanowiły osoby zamieszkujące tereny wiejskie -  1649, tj. 70,7% ogółu 
zarejestrowanych bezrobotnych. Osób pozostających w ewidencji łącznie przez okres 
ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (długotrwale bezrobotnych) było 1517 — 
65% ogółu zarejestrowanych. Liczna grupa wśród ogółu bezrobotnych to osoby 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym, podstawowym i gimnazjalnym -  
54,3% zarejestrowanych. Osoby do 30 roku życia (648) stanowiły 27,8%, osoby 
powyżej 50 roku życia (603) -  25,8%, osoby bez kwalifikacji zawodowych (538) -  
23,1%, bezrobotni bez doświadczenia zawodowego (594) -  25,5%, bezrobotni 
dotychczas niepracujący (377) -  16,2%, osoby niepełnosprawne (130) -  5,6%, 
kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka (508) -  21,8%, osoby 
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (434) -  18,6% ogółu 
zarejestrowanych. Na koniec 2021 roku spośród zarejestrowanych bezrobotnych 
prawo do zasiłku posiadało tylko 308 osób. Wskaźnik osób z prawem do zasiłku 
wynosił 13,2% i uległ zmniejszeniu o 1,4% w stosunku do roku poprzedniego. 
Bezrobotni bez prawa do zasiłku stanowili 86,8% ogółu zarejestrowanych. 
W okresie od stycznia do grudnia 202lr. zarejestrowało się ogółem 2578 osób, w 
tym 596 osób z prawem do zasiłku, którzy stanowili 23,1% ogółu zarejestrowanych 
w 2021 roku. Natomiast z ewidencji wyłączono 3170 osób, z tego w związku 
z podjęciem pracy 1787 osób, tj. 56,4% ogółu wyrejestrowanych. W porównaniu 
do 2020 roku wskaźnik osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji w związku 
z podjęciem pracy uległ zmniejszeniu o 3,7%. Z tytułu odmowy bez uzasadnionej 
przyczyny przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy oraz przerwania 
z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania lub innej 
formy pomocy zostało wyrejestrowanych 108 osób, tj. 3,4% ogółu 
wyrejestrowanych, z tytułu niestawienia się w wyznaczonym terminie w celu 
przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej 
przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, zostały 
wyrejestrowane 244 osoby, tj. 7,7% ogółu wyrejestrowanych. Ze statusu 
bezrobotnego dobrowolnie zrezygnowało 119 osób, tj. 3,8% ogółu
wyrejestrowanych. Średnio miesięcznie rejestrowano 215 osób bezrobotnych. 
Zwiększone rejestracje bezrobotnych przypadają w miesiącu listopadzie i grudniu. 
W listopadzie zarejestrowano 292 osoby natomiast w grudniu 308 osób. 
Z uruchomionej od 27.05.2013 r. elektronicznej usługi rejestracji osób ubiegających 
się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy w 2021 roku 
skorzystało 540 osób, w tym 370 osób dokonało wstępnej rejestracji (elektronicznej 
rezerwacji terminu wizyty w urzędzie) i 170 osób dokonało pełnej rejestracji jako
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osoby bezrobotnej. W porównaniu do 2020 roku, liczba osób rejestrujących się przez 
Internet zmniejszyła się o 221 osób.
W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku -  162 osoby bezrobotne 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 7.225 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 wpłynęło 15 odwołań, z których:
organ I instancji -  Starosta Sierpecki - uchylił 8 decyzji w trybie art. 132 kpa 
(w trybie samokontroli), 7 odwołań zostało przekazanych do organu II instancji -  
Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki 5 decyzji utrzymał w mocy, 1 
decyzję uchylił i przekazał do ponownego rozpatrzenia. Jedna decyzja w trakcie 
rozpatrzenia przez Wojewodę.
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń orzeczono dla 44 osób, w tym dla 
21 osób zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych, dla 17 osób zwrot 
badań lekarskich, dla 5 osób zwrot nienależnie pobranego dodatku aktywizacyjnego 
oraz dla 1 osoby zwrot nienależnie pobranego stypendium z tytułu odbywania 
szkolenia. W wypełnianiu obowiązku terminowej wypłaty należnych bezrobotnym 
świadczeń pieniężnych sporządza się średnio miesięcznie listy wypłat dla 704 osób. 
Realizowano również zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wykonywano wszystkie 
czynności związane z obsługą programu PŁATNIK w zakresie zgłaszania 
bezrobotnych do ubezpieczeń. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne jak i ich 
członkowie rodziny zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego lub 
społecznego zgodnie z obowiązującymi przepisami 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. Dla 137 osób sporządzono zestawienia okresów 
podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu 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

73



podejmowania decyzji o przyznaniu statusu, prawa do świadczeń oraz utraty statusu - 
od stycznia do grudnia 2021 otrzymano z ZUS 12 elektronicznych raportów, 
w których wykazano zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 
Weryfikacji zgłoszeń do ubezpieczeń dokonano dla 540 osób. Zweryfikowano 
dokumenty znajdujące się w aktach bezrobotnych oraz komputerowej bazy danych 
systemu SYRIUSZ. W stosunku do 219 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 219 osób utraciło status osoby bezrobotnej, 
w tym 7 osób utraciło status i prawo do zasiłku.
Z powodu podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik lub osoba 
wykonująca umowę zlecenia, status bezrobotnego utraciło 176 osób, 9 osób 
z powodu podjęcia działalności gospodarczej, 3 osoby z powodu pobierania 
świadczeń z opieki społecznej (zasiłek stały), 1 osoba z powodu pobierania renty 
z tytułu niezdolności do pracy, 1 osoba z powodu nabycia prawa do emerytury 
pomostowej, 27 osób z powodu podlegania ubezpieczeniom społecznym 
i zdrowotnemu z tytułu odbywania szkolenia organizowanego przez inny podmiot niż 
powiatowy urząd pracy oraz 2 osoby z powodu odbywania ćwiczeń wojskowych. 
Bardzo ważną czynnością w procesie obsługi osób zarejestrowanych było wydawanie 
zaświadczeń potwierdzających ich status, rodzaj i wysokość należnych świadczeń 
oraz udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski o udostępnienie danych ze zbioru 
danych osobowych. Wydano 754 zaświadczenia celem przedłożenia w szkołach, 
zakładach pracy, ZUS, KRUS, ośrodkach pomocy społecznej i innych instytucjach. 
Udzielono 477 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 ramach realizacji zadań w zakresie 
informacji dla klientów Urzędu udostępniano niezbędne materiały w postaci ulotek 
i broszur. Materiały informacyjne w zależności od zachodzących zmian w przepisach 
były na bieżąco aktualizowane. Pracownicy udzielali szczegółowych informacji 
i wyjaśnień w zakresie załatwianych spraw. Ważną rolę w procesie ograniczania 
bezrobocia i neutralizacji jego skutków odgrywają usługi rynku pracy, w tym 
w szczególności pośrednictwo pracy. Podstawowym zadaniem pośrednictwa pracy 
jest udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu 
odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników
0 poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, a także pozyskiwanie
1 upowszechnianie ofert pracy. Pośrednicy pracy zatrudnieni w Urzędzie w okresie od 
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbyli 27 253 rozmów z osobami bezrobotnymi 
i poszukującymi pracy. Miesięcznie pośrednicy utrzymują bezpośredni kontakt 
z niemalże 2272 osobami, średnio na jednego pracownika w miesiącu przypadała 
obsługa 252 osób. Podczas wizyt pośrednicy pracy szczegółowo analizują informacje 
dotyczące osób zarejestrowanych oraz ich aktualną sytuację, 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,
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informują 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 
komputer z dostępem do Internetu, dzięki czemu bezrobotni i poszukujący pracy 
mają 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 1347 wolnych miejsc pracy 
i miejsc aktywizacji zawodowej, z tego 735 to subsydiowane miejsca pracy. 
Przeciętnie w miesiącu Urząd dysponował 112 wolnymi miejscami pracy co oznacza, 
że na jedno stanowisko pracy przypadało średnio 22 bezrobotnych. Propozycję 
pracy przedstawiono 1184 osobom bezrobotnym, z czego 180 podjęło zatrudnienie. 
Ponadto 1619 osobom przedstawiono propozycje stażu, 580 bezrobotnych 
skorzystało z tej formy aktywizacji. Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc 
pracy wynosi 59%. Zgłaszane oferty pracy są wywieszane na tablicy ogłoszeń 
Urzędu w miejscu ogólnie dostępnym dla zainteresowanych. Są one umieszczane 
także na stronie internetowej sierpc-.praca.gov.pl. bieżąco aktualizowane oraz 
przesyłane i włączane do Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP), która jest dostępna 
również na naszej stronie internetowej. Najczęściej powtarzają się oferty na 
stanowiska: doradca klienta, handlowiec, pracownik administracyjno-biurowy, 
robotnik gospodarczy i budowlany, kelner, konserwator, magazynier, recepcjonista, 
pomoc kuchenna, zaopatrzeniowiec. Oferty na stanowisko kelner, konserwator, 
magazynier, recepcjonista, handlowiec, pracownik administracyjno - biurowy, pomoc 
kuchenna to przede wszystkim propozycje odbycia stażu u pracodawcy.

W okresie sprawozdawczym pośrednik pracy odbył 151 wizyt u pracodawców. 
Kontakty te miały na celu promowanie pośrednictwa pracy i instrumentów rynku 
pracy, pozyskanie informacji o aktualnych i przyszłych potrzebach kadrowych firm, 
jak również sprawdzenie wywiązywania się z umów cywilno-prawnych zawartych 
ze Starostą Sierpeckim. Pośrednik pracy pozyskał do współpracy 206 nowych 
pracodawców, którzy w 2021 roku byli zainteresowani skorzystaniem 
z instrumentów i usług oferowanych przez PUP w Sierpcu.

W procesie realizacji zadań poradnictwa zawodowego wykorzystywano 
zarówno indywidualne jak też grupowe formy poradnictwa. Z porad indywidualnych 
skorzystało 330 osób.
Ponadto udzielono 400 osobom informacji zawodowej, w tym
- indywidualnej -  383 osobom,
- grupowej -17 osobom w 3 grupach.

Indywidualnym Planem Działania (IPD), który jest opracowany wspólnie przez 
osobę bezrobotną i doradcę zawodowego lub pośrednika pracy zostało objętych 
2645 osób.
Dnia 23.09.2021 r. doradcy zawodowi brali udział w opracowywaniu „Barometru 
zawodów” , którego celem było sporządzenie rankingu zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych na 2022 rok występujących na lokalnym rynku pracy. Ze względu 
na trwającą pandemię SARS - COV-2 opracowywanie monitoringu odbywało się 
zdalnie nie stwarzając ryzyka zagrożenia.
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We wrześniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu odbyło się spotkanie 
informacyjne z osobami bezrobotnymi. Podczas spotkania przedstawiona została 
oferta usług rynku pracy. Bezrobotni mieli sposobność poznania:
- możliwości odbywania stażu lub prac interwencyjnych,
- możliwości zdobycia nowych kwalifikacji,
- zasad dofinansowania działalności gospodarczej,
- zasad przyznawania bonu na zasiedlenie.
Uczestnicy spotkania zostali również zapoznani z zawodami przyszłości oraz 
przewidywanym zapotrzebowaniem na zawody mające istotne znaczenie 
w niedalekiej przyszłości regionu.
Spotkanie odbyło się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Zgodnie z wnioskami składanymi przez pracodawców, Urząd złożył i uzyskał środki 
z Funduszu Pracy w wysokości 279,0 tys. zł. na realizację zadań związanych 
z Krajowym Funduszem Szkoleniowym. Przyznany limit środków został 
rozdysponowany wśród 23 pracodawców. Łączna kwota wykorzystanych środków 
z KFS opiewa na kwotę 248 689,19 tys. zł. W 202lr. Powiatowy Urząd Pracy 
pozyskał również środki z puli Rady Rynku Pracy tzw. REZERWY w ramach KFS na 
łączną kwotę 80.000,OOzł. W/w kwota została rozdysponowana wśród 
5 pracodawców. Kwota zaangażowana z puli Rady Rynku Pracy opiewała na kwotę 
70 400,OOzł. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 22 wnioski o wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz 723 oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcom.
W dniach 1 3 - 3 0  września 2021 roku po raz trzeci Powiatowy Urząd Pracy 
w Sierpcu pod patronatem Starosty Sierpeckiego zorganizował Targi Pracy 
i Przedsiębiorczości. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju tegoroczna 

edycja Targów została przeprowadzona w formie on-line. Targi miały na celu 
aktywizację osób bezrobotnych oraz wsparcie przedsiębiorców w procesie 
rekrutacji. Jeszcze przed rozpoczęciem Targów doradcy zawodowi prowadzili 
z osobami bezrobotnymi spotkania indywidualne mające na celu przygotowanie 
potencjalnych kandydatów do rekrutacji on-line. Przeprowadzono 118 porad 
i spotkań indywidualnych. Odbyły się również 3 spotkania grupowe „ABC 
bezrobotnego i poszukującego pracy" z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 
W Targach uczestniczyli lokalni przedsiębiorcy, którzy zgłosili oferty na 
43 stanowiska pracy. Na szczególną uwagę zasługuje nowe przedsięwzięcie jakim był 
szereg wywiadów z pracodawcami i pracownikami z lokalnego rynku pracy, którzy 
przybliżyli specyfikę pracy w danym zawodzie. Zaprezentowane zostały one na 
stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu. Każdego dnia w trakcie 
trwania targów publikowano nowy wywiad. O planach na założenie własnej 
działalności gospodarczej, wymaganiach i warunkach pracy opowiadali 
przedstawiciele takich zawodów jak: sędzia, strażak, policjant, kosmetyczka, 
specjalista rehabilitacji medycznej, bibliotekarz, fryzjer, instruktor jazdy konnej, 
opiekunka w żłobku, pracownik socjalny, pedagog, pielęgniarka, psycholog, 
recepcjonista, specjalista do spraw organizacji i rozwoju, restaurator. 
Wywiady cieszyły się dużym zainteresowaniem zwłaszcza ze strony młodzieży 
szkolnej, z którą doradcy zawodowi mieli okazję spotkać się w ramach Targów. 
Uczestnikami tych spotkań byli uczniowie sierpeckich szkół: Liceum
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Ogólnokształcącego im. Biskupa Leona Wetmańskiego, Liceum Ogólnokształcącego 
im. mjra Henryka Sucharskiego, Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Jose de San Martin, 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Studzieńcu oraz Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Jana Twardowskiego i były one zatytułowane „Kształcenie-zawód- 
przyszłoś”. Doradcy zawodowi z uczniami szkół średnich i szkół podstawowych 
omawiali tematy dotyczące ich przyszłości zawodowej jak również udzielali 
informacji o bieżącej sytuacji na rynku pracy. Na spotkaniach poruszana była 
również tematyka zatrudnienia za granicą oraz prowadzonej kampanii ELA 
w ramach sieci EURES w sprawie pracy sezonowej w krajach Unii Europejskiej. 
W trakcie trwania targów odbyło się także spotkanie on-line z pracownikiem Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych nt.: „Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej 
masz wybór: ulga na start, preferencyjne składki, konstytucja biznesu”, w którym 
uczestniczyły osoby bezrobotne zainteresowane otwarciem własnego biznesu. 
Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu zgodnie z wytycznymi w zakresie działań 
komunikacyjnych w sprawie pracy sezonowej dla sieci EURES w Polsce w okresie 
lipiec -  październik 2021 prowadził kampanię informacyjną w ramach sieci EURES 
w państwach członkowskich UE/EFTA. Celem kampanii było uświadamianie 
obywateli Polski nt. przysługujących im praw pracowniczych podczas pracy za 
granicą w UE/EFTA i ochrony pracowników sezonowych przed oszustami 
i nadużyciami, a także promowanie wśród pracowników sezonowych i pracodawców 
zatrudniających pracowników sezonowych z państw członkowskich UE/EFTA 
wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego 
oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w państwach 
członkowskich UE/EFTA pracownikom i pracodawcom.
W 2021 roku dział Usług Rynku Pracy realizował dodatkowe zadania wynikające 
z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -  19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Dział realizował 5 instrumentów a mianowicie:
- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 
samozatrudnionych,
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne pracowników organizacji pozarządowych,
- dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż ,
- dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż,
- dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw - Sklepiki szkolne.

Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii limit środków 
przyznany wg algorytmu na finansowanie programów na rzecz promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2021 roku 
w powiecie sierpeckim został ustalony w wysokości 4.618.123,36 zł.
Mając 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:
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- 3.150.133,80 zł - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
sierpeckim (IV)” - w ramach działania 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających 
bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 -2020,
- 2.517.067,90 zł - „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez 

pracy w powiecie sierpeckim (IV)” w ramach działania 8.1 Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Dzięki dodatkowym środkom osoby bezrobotne uzyskały możliwość nabycia 
praktycznych umiejętności do wykonywania pracy po odbyciu stażu, nabyły nowe 
lub uzupełniły posiadane już kwalifikacje zawodowe, otrzymały bony na zasiedlenie 
oraz zostały utworzone nowe podmioty gospodarcze przez osoby, które otrzymały 
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto w ramach w/w projektów 
sfinansowane zostały formy pomocy dla przedsiębiorców, w związku z wystąpieniem 
COVID -  19.
W 2021 roku realizowano również program regionalny MAZOWSZE 2021. Na 
finansowanie w/w programu pozyskano środki w wysokości 540.000 zł. Łączny 
limit środków dla powiatu sierpeckiego w 2021 roku na finansowanie aktywnych 
form przeciwdziałania bezrobociu wynosił 10.825.325,06 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 
umożliwiało dokonywanie zmian powyższego podziału w trakcie roku. Prowadzona 
była również analiza wydatkowania i zaangażowania środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz środków pozyskanych w ramach programu 
regionalnego. Podejmowane działania miały na celu zabezpieczenie wydatkowania 
środków w roku budżetowym oraz maksymalne wykorzystanie posiadanych 
funduszy.
W 2021 roku zaangażowano środki w wysokości 10.765.911 zł. Ich zaangażowanie 
przedstawia się następująco:
• szkolenia -  102.665 zł,
• prace interwencyjne -  283.214 zł,
• roboty publiczne -  1.086.908 zł,
• staże -  5.545.124 zł,
• środki na podjęcie działalności gospodarczej -  3.500.000 zł,
• bon na zasiedlenie -  248.000 zł,
W ramach realizowanych programów, środki zostały wydatkowane na poziomie 
99,45%. Środki Funduszu Pracy pozwoliły zaktywizować łącznie 888 osób 
bezrobotnych poprzez zastosowanie instrumentów rynku pracy.
Jedną z form aktywizacji zawodowej są szkolenia. W okresie sprawozdawczym 
uruchomiliśmy 14 szkoleń przeprowadzonych na wniosek osób uprawnionych, 
w tym:
- 10 w ramach „algorytmu”, 2 w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (IV)” POWER,
- 2 w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających 
bez pracy w powiecie sierpeckim (IV)” RPO WM.
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Prace interwencyjne to forma polegająca na dofinansowaniu pracodawcy 
części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne zatrudnionych bezrobotnych. W 2021 roku w ramach prac interwencyjnych 
zatrudnienie uzyskały 52 osoby.

Organizacja robót publicznych to działania podejmowane wspólnie 
z samorządami. Mają 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 utrzymaniem i właściwą eksploatacją urządzeń wodno -  melioracyjnych.
W okresie sprawozdawczym w ramach w/w formy zaktywizowanych zostało 
84 bezrobotnych.
Ważną rolę w aktywizacji zawodowej bezrobotnych pełnią staże. To forma 
przeciwdziałania bezrobociu pozwalająca nabyć umiejętności praktyczne, która 
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród pracodawców, jak 
również bezrobotnych.
W 2021 roku zorganizowano łącznie 580 miejsc odbywania stażu, z czego:
- 243 ramach „algorytmu”,
- 163 w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie sierpeckim (IV)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- 122 w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających 

bez pracy w powiecie sierpeckim (IV)” RPO WM,
- 52 w ramach programu regionalnego MAZOWSZE 2021.

Inną formą aktywnego działania, jaką podejmował Urząd było udzielanie 
bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przy pomocy środków 
finansowych powstało 125 nowych podmiotów gospodarczych, w tym:
- 34 w ramach „algorytmu”,
- 49 w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie sierpeckim (IV)” w ramach POWER,
- 40 w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających 

bez pracy w powiecie sierpeckim (IV)” RPO WM,
- 2 w ramach programu regionalnego MAZOWSZE 2021.
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanych bezrobotnych to pomoc dla pracodawców planujących zatrudnienie 
pracownika. W 2021 roku nie zawarto umów dotyczących realizacji w/w formy, nie 
mniej jednak w wyniku „dokierowań” zaktywizowano 4 osoby.
Bezrobotni do 30 roku życia, którzy zadeklarowali gotowość podjęcia zatrudniania 
w odległości co najmniej 80 km od miejsca dotychczasowego zamieszkania, 
otrzymali bony na zasiedlenie. Z tej formy pomocy skorzystało 29 osób, w tym:
- 14 w ramach „algorytmu”,
- 15 w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie sierpeckim (IV)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
1 zwalczaniem COVID -  19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
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sytuacji kryzysowych pozyskano środki w wysokości 4.351.999,64 zł, w tym 
w ramach realizowanego projektu POWER - 66.789,64 zł.
Na organizację form związanych z pomocą dla przedsiębiorstw w związku 
z COVID-19 wydatkowano kwotę w wysokości 4.206.123,06 zł, co stanowi 96,65%. 
W ramach w/w środków udzielono:
- 668 dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,

17 pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej mikroprzedsiębiorców (kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej) statutowej organizacji pozarządowych,
- 84 dofinansowań części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne pracowników przedsiębiorstw,
- 47 dofinansowań części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 
samozatrudnionych.

Niezbędne informacje dotyczące realizacji instrumentów rynku pracy oraz 
ogłoszenia dotyczące uruchamiania naborów na poszczególne formy aktywizacji 
zawodowej zamieszczane były na stronie internetowej Urzędu, która była na bieżąco 
aktualizowana. Dla zapewnienia sprawnej obsługi zgłaszających się osób, 
pracownicy Działu Instrumentów Rynku Pracy współpracowali z komórkami 
organizacyjnymi Urzędu w zakresie świadczonych usług oraz udzielali 
szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących zasad organizacji aktywnych 
form przeciwdziałania bezrobociu.

Realizacja zadań budżetowych dokonywana była zgodnie z planem 
finansowym na 2021 rok.
W roku 2021 Urząd dysponował budżetem w wysokości - 2 820 907,00 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenie i składki - 2 526 957,00 zł
- wydatki zadań statutowych - 288 650,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia - 5 300,00 zł
Realizacja planu za 2021 rok 2 818 626,59 r. przedstawiała się następująco:
• wydatki na wynagrodzenie i składki - 2 526 863,25 zł

co stanowi 99,99% realizacji planu rocznego, 

wydatki zadań statutowych - 286555,55 zł
co stanowi 99,27% realizacji planu rocznego, 

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia - 5 207,79 zł 
co stanowi 98,26% realizacji planu rocznego.

W ramach ochrony zdrowia składki na ubezpieczenia zdrowotne osób 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku stanowią planowaną kwotę 2 309 661,00 zł. 
Realizacja planu za 2021 r. wynosi 2 303 443,60 zł co stanowi 99,73% realizacji 
planu.

Roczny plan finansowy wydatkowania środków Funduszu Pracy opiewa na 
kwotę 15 932 122,92 zł z czego:
• aktywne formy oraz rezerwa na COVID-19 stanowią kwotę - 9 443 333,36 zł,
• inne fakultatywne wydatki - 395 798,22 zł,
• Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 359 000,00 zł. 
Realizacja planu za 2021 r. przedstawia się następująco:
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•na aktywne formy aktywizacji bezrobotnych łącznie z wydatkami z rezerwy 
COVID-19 wydatkowano kwotę - 9 287 558,30 zł

co stanowi 98,35% realizacji planu,

na inne fakultatywne zadania wydatkowano kwotę - 378 171,17 zł
co stanowi 95,54% realizacji planu,

na Krajowy Fundusz Szkoleniowy wydatkowano kwotę - 319 089,19 zł
co stanowi 88,88% realizacji planu.

Ponadto, w roku 2021 realizowane były 2 projekty z EFS-y na łączną kwotę
- 5 733 991,34 zł:

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój na kwotę - 3 216 923,44 zł 
w tym rezerwa COVID-19 - 66 789,64 zł,
• Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na kwotę- 2 517 067,90 zł.

W ramach projektów w 2021 r. wydatkowano środki 5 684 476,16 zł na:
• Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój - 3 214 642,79 zł,
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego- 2 469 833,37 zł.

W 2021 r. dokonano również wypłaty świadczeń obligatoryjnych na kwotę
5 820 808,25 zł i są to:
na zasiłki dla bezrobotnych - 5 500 471,95 zł
na dodatki aktywizacyjne - 320 336,30 zł.
Łączny budżet środków Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 roku zakładał kwotę 
26 883 499,17 zł.
Jego wykonanie za 2021 rok wyniosło 26 612 173,26 zł co stanowi 98,99% 
wykonania planu.

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku w Urzędzie zatrudnionych było 
40 osób. Wśród zatrudnionej kadry pracowniczej wykształcenie wyższe posiada 
37 osób, policealne 1 osoba, średnie ogólne 1 osoba, zasadnicze zawodowe 1 osoba. 
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy bezrobotni i poszukujący pracy oraz pracodawcy 
współpracujący z PUP są objęci stałą, indywidualną opieką pracowników 
tut. Urzędu, którym na mocy przepisów ustawy powierzona została funkcja doradcy 
klienta. Na 31 grudnia 2021 r. funkcję tę pełniło 10 pracowników na stanowiskach 
kluczowych (pośrednik pracy i doradca zawodowy). W ramach opieki doradczej 
pracownicy ustalają indywidualnie potrzeby każdego klienta, warunki współpracy 
oraz realizują zadania związane z udzieleniem klientowi pomocy.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego, zapewnienia ciągłości 
działania Urzędu oraz bezpieczeństwa pracowników, kadra pracownicza korzystała 
z nowych rozwiązań prawno-doradczych szkoleń online. Zakres szkoleń 
skierowanych do urzędów pracy w związku ze zmianami w prawie, nowymi formami 
nałożonymi na urzędy pracy obejmował różnorodną tematykę.

W 2021 roku PUP był poddany kontroli zewnętrznej przez:
- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 w zakresie kontroli 
projektu nr POWR.01.01.01-14-0022/20;
- Archiwum Państwowe w Płocku ul. Kazimierza Wielkiego 9b w zakresie kontroli 
archiwum zakładowego;
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- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 w zakresie audytu 
operacji w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków poniesionych przez 
beneficjentów w ramach PO WER;
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Rynku Pracy 
ul. Marszałkowska 3/5 w przedmiocie prowadzenia postępowań administracyjnych 
i wydawania decyzji w trybie art. 154 i 155 Kodeksy postępowania 
administracyjnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu podłączony jest pod wortal publicznych 
służb zatrudnienia. Wszystkie niezbędne informacje w zakresie realizowanych zadań 
prezentowane są na stronie internetowej Urzędu i na bieżąco aktualizowane. 
W ramach informacji dla klientów Urzędu udostępniano niezbędne materiały 
w postaci ulotek i broszur.

Powiatowy Urząd Pracy ściśle współpracuje przy realizacji zadań 
z Powiatową Radą Rynku Pracy, która w 2021 roku zaopiniowała m.in. podział 
środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, wnioski 
o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 
ze środków Kraj owego Funduszu Szkoleniowego, kierunki kształcenia w szkołach 
ponadpodstawowych Powiatu Sierpeckiego, wnioski o umorzenie nienależnie 
pobranych świadczeń.

XVI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU W ROKU 2021

W roku 2021 Rada Powiatu Sierpeckiego realizując swoje kompetencje 
określone w art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), stanowiła w formie uchwał przepisy 
prawa miejscowego oraz tzw. akty kierownictwa wewnętrznego do realizacji 
zarówno przez Urząd Starostwa Powiatowego jak i jednostki organizacyjne Powiatu. 
Dla ułatwienia, wykonanie uchwał przez Zarząd Powiatu przedstawiamy w układzie 
tematycznym w podziale na uchwały o charakterze;
1) ustrojowo organizacyjnym,
2) finansowym,
3) uchwały dotyczące realizacji zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy 
o samorządzie powiatowym.

Wykonanie tych uchwał podjętych w roku 2021 przedstawia się następująco;

1. Uchwały ustrojowo organizacyjne podjęte w sprawach:
1) zatwierdzenia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu -  Uchwała Nr 199.XXX.2021 
z dnia 12 lutego 202lr.,
2) w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała
Nr221.XXXVI.2021 z dnia 30 lipca2021r.
3) w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała
Nr 227.XXXVII. 2021 z dnia 20 sierpnia 202lr.,
4) w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w Powiecie Sierpeckim -  Uchwała Nr 228.XXXVIII.2021 z dnia 22 września 202lr.,
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5) w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022 -  
Uchwała Nr 251.XLIII.2021 z dnia 30 grudnia 202lr.

Uchwały te zostały wykonane przez Przewodniczącego Rady Powiatu. Zgodnie 
z art. 43 ustawy o samorządzie powiatowym akty prawa miejscowego 
Przewodniczący Rady Powiatu skierował do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, a także zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

2. Uchwały finansowe podjęte w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata
2021-2035 - Uchwała Nr 197.XXX.2021 z dnia 12 lutego 202lr.,
2) zmiany w Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała Nr 198.XXX.2021 z dnia 
12 lutego 202lr.,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata
2021 -203 5 - Uchwała Nr 203 .XXXII.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.,
4) zmiany w Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała Nr 204. XXXII.2021 z dnia 
20 kwietnia 202lr.,
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata
2021-2035 - Uchwała Nr 210. XXXIV.2021 z dnia 27 maja 202 lr.,
6) zmiany w Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała Nr 211.XXXIV.2021 z dnia 
27 maja 202lr.
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata
2021-2035 - Uchwała Nr 215.XXXV.2021 z dnia 23 czerwca 202lr.,
8) zmiany w Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała Nr 216.XXXV.2021 z dnia 
23 czerwca 2021 r.
9) udzielenie 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. Wniebowzięcia NMP, murowany Klasztor 
Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720r. I dzwonnica z końca XVIIw.
10) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 
rok 2020 oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2020 -  Uchwała 
Nr 219.XXXV.2021 z dnia 23 czerwca 2021r.,
11) udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok -  
Uchwała Nr 220.XXXV.2021 z dnia 23 czerwca 202lr.,
12) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 
2021-2035 - Uchwała Nr 225. XXXVII.2021 z dnia 20 sierpnia 202lr.,
13) zmiany w Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała Nr 226. XXXVII.2021 
z dnia 20 sierpnia 202lr.,
14) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 
2021-2035 - Uchwała Nr 229. XXXVIII.2021 z dnia 22 września 2021r.
15) zmiany w Budżecie Powiatu Sierpeckiego — Uchwała Nr 230.XXXVIII.2021 
z dnia 22 września 202lr.,
16) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021- 
2035 - Uchwała Nr 235.XXXIX.2021 z dni 29 października 202lr.,
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17) zmiany w Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała Nr 236.XXXIX.2021 
z dni 29 października 202lr.,
18) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 
2021-2035 - Uchwała Nr 237.XL.2021 z dnia 26 listopada 2021 r.,
19) zmiany w Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała Nr 238.XL.2021 z dnia 
26 listopada 202lr.
20) zmiany w ustaleniach wysokości zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego -  
Uchwała Nr 242.XLI.2021 z dnia 30 listopada 2021r.,
21) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 
2021-2035 - Uchwała Nr 244.XLII.2021 z dnia 10 grudnia 202lr.,
22) zmiany w Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała Nr 245.XLII.2021 z dnia 
10 grudnia 2021 r.,
23) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata
2021- 2035 - Uchwała Nr 252.XLIII.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.,
24) zmiany w Budżecie Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała Nr 253.XLIII.2021 z dnia 
30 grudnia 202lr.,
25) wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 
2021 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonywania tych wydatków 
-Uchwała Nr 254.XLIII.2021 z dnia 30 grudnia 2021r.
26) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata
2022- 2035 -  Uchwała Nr 255.XLIII.2021 z dnia 30 grudnia 202 lr.
27) uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok -  Uchwała 
Nr 256.XLIII.2021 z dnia 30 grudnia 202lr.

Uchwały te wykonane zostały przez Zarząd Powiatu zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 4 
ustawy o samorządzie powiatowym. Szczegółowe informacje w zakresie ich 
wykonania zawiera Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok 
2021 oraz sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego samorządowej 
instytucji kultury (Powiatowej Biblioteki Publicznej) za rok 2021.

3. Pozostałe Uchwały Rady Powiatu podjęte w sprawach wynikających z art. 4 
ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym:

- z zakresu pomocy społecznej:
1) w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 
2021-2023 - Uchwała Nr 192.XXX.2021 z dnia 12 lutego 202lr.,
2) w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025 -  Uchwała 
Nr 193.XXX.2021 z dnia 12 lutego 202lr.,
3) w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku -  Uchwała 
Nr 201 .XXXI.2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r.,
4) zmiany podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku - Uchwała 
Nr 222.XXXVII.2021 z dnia 20 sierpnia 202lr.,
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5) w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu -  
Uchwała Nr 232.XXXIX.2021 z dnia 29 października 202lr.,
6) zmiany podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku - Uchwała
Nr 233.XXXIX.2021 z dnia 29 października 202lr.,
7) zmiany podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku - Uchwała
Nr 239.XLI.2021 z dnia 30 listopada 2021r.,

- z zakresu edukacji publicznej, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi:
1) w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego Powiatu Sierpeckiego 
w zakresie kształcenia teoretycznego uczniów będących młodocianymi 
pracownikami-UchwałaNr 231.XXXV.2021 z dnia23 czerwca 2021r.,
2) zatwierdzenie sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 
SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2020 r. - Uchwała Nr 196.XXX.2021 z dnia 
12 lutego 2021 r.
3) zmiana uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu -  Uchwała Nr 200.XXXI.2021 z dnia 
2 kwietnia 2021 r.,
4) zatwierdzenie sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 
SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2020 roku -  Uchwała Nr 207.XXX3V.2021 z dnia 
27 maja 2021 r.,
5) zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2020r. -  
Uchwała Nr 208.XXXIV.2021 z dnia 27 maja 2021 r.,
6) zatwierdzenie sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu -  Uchwała 
Nr 209.XXXIV.2021 z dnia 27 maja 2021 r.,
7) dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno -  finansowej SPZZOZ w Sierpcu -  
Uchwała Nr 212.XXXV.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
8) dokonanie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu SPZZOZ w Sierpcu -  
Uchwałą Nr 247.XLIII.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
9) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami 
pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi -  
Uchwała Nr 234.XXX3X.2021 z dnia 29 października 2021 r.,

- z zakresu gospodarki nieruchomościami.
1) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania 
umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz 
pomieszczeń w budynku pływalni na nieruchomości oddanej w trwały współzarząd 
Krytej Pływalni w Sierpcu — uchwała Nr 194.XXX.2021 z dnia 12 lutego 2021 r.
2) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny -  Uchwała 
Nr 195.XXX.2021 z dnia 12 lutego 2021 r.,
3) wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania nieruchomości -  Uchwała 
Nr 214.XXXV.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.,
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4) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Sierpeckiego -  Uchwała Nr 223.XXXVII.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.,
5) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny -  Uchwała 
Nr 224.XXXVII.2021 z dnia 20 sierpnia 201 r.,
6) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania 
umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku 
szkoły oraz nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 
w Sierpcu -  Uchwała Nr 241.XLI.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

- z zakresu komunikacji i transportu

1) ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi 
i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym -  Uchwałą Nr 240. XLI.2021 z dnia 
30 listopada 2021 r.
2) wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim 
i Powiatem Płockim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego 
transportu zbiorowego.

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w celu ich 
wykonania były przekazywane do Naczelników Wydziałów odpowiadających 
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 zawiadamiał Naczelnika Wydziału nadzorującego na bieżąco 
działalność tej jednostki. Naczelnik Wydziału dokonywał zestawienia realizacji tych 
uchwał, które przedkładał Zarządowi Powiatu w zależności od potrzeb - nie rzadziej 
jak raz na rok.

XVII. REALIZACJA ZADAŃ ADMINISTRACYJNYCH W ROKU 2021

Analiza sprawozdań z programu działania Starostwa Powiatowego w Sierpcu za 
rok 2021.
Wnioski z analizy sprawozdań poszczególnych wydziałów z Programu Działania 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu za rok 2021;

1. Wydział Oświaty i Zdrowia -  zrealizowano 30 zadań z czego;
1/ wykonano 29 zadań w większości w terminie, bądź w terminie przesuniętym 

w wyniku zmian prawnych. Jedno zadanie dotyczące opracowania i zatwierdzenia 
programu naprawczego dla SPZZOZ w Sierpcu, nie zrealizowano ze względu na 
dodatni wynik finansowy w działalności szpitala .

Ponadto w roku 2021 załatwiono 8 spraw, które wymagały załatwienia 
w formie decyzji. Odwołań od decyzji nie wniesiono.

2. Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej -  zrealizowano 16 zadań 
z czego:
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1) wszystkie zadania wykonano w terminie,
Ponadto w roku sprawozdawczym załatwiono 303 sprawy, które wymagały 

załatwienia w drodze decyzji administracyjnej. Odwołań od decyzji nie wniesiono.

3. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami -  zrealizowano 12 zadań. 
Wszystkie zadania zostały wykonane w terminie.

W roku 2021 załatwiono 241 spraw, z czego 182 sprawy wymagały podjęcia 
decyzji administracyjnych. Ilość odwołań od decyzji do SKO w Płocku/ Wojewody -  
6, z czego 2 decyzje zostały utrzymane w mocy, 2 przekazano do powtórnego 
rozpatrzenia, 2 decyzje są w trakcie rozpatrywania. Ilość decyzji ostatecznych 
zaskarżonych do WSA/ NSA -  0, utrzymano w mocy 0, jedna decyzja jest w trakcie 
rozpatrywania przez WSA/NSA.

Wszystkie 6 decyzji od których strony wniosły odwołanie dotyczyły 
„ wykonywania, ograniczania i pozbawiania praw oraz zwrotu nieruchomości

4. Wydział Komunikacji i Transportu -  zrealizowano 11 zadań. Wszystkie zadania 
wykonano w terminie.

W roku 2021 wpłynęło 25.259 spraw do załatwienia (wzrost o ponad 5025), 
z czego 20799 spraw wymagało załatwienia w drodze decyzji administracyjnej 
(wzrost o ponad 3.000 spraw do załatwienia w drodze decyzji administracyjnej). 
W 11 przypadkach strony wniosły odwołanie od decyzji. W wyniku rozpatrzenia 
wniesionych odwołań, wszystkie decyzje zostały utrzymane w mocy.

5. Wydział Rolnictwa i Środowiska - zrealizowano 18 zadań. Wszystkie zadania 
zrealizowano w roku 2021. W jednym przypadku, z uwagi na pandemię, 
ograniczono liczbę kontroli do 4 w zakresie dot. eksploatacji złóż.

W roku objętym sprawozdaniem ogółem wpłynęło do Wydziału 1200 spraw 
do załatwienia, z czego 80 spraw wymagały załatwienia w formie decyzji 
administracyjnej. W roku 2021 nie wpłynęło żadne odwołanie. Nie toczy się też 
żadne postępowanie w NSA/WSA z uwagi na wniesione skargi, po wyczerpaniu 
trybu dwuinstancyjnego w rozpatrzeniu decyzji.

6. Wydział Architektury i Budownictwa -  w roku sprawozdawczym zrealizowano 
10 podstawowych zadań. Wszystkie zadania wykonano w terminie.

Do Wydziału w roku 2021 wpłynęły 2093 w tym 773 sprawy różne nie 
wymagające wydania decyzji administracyjnej. Poniżej przedstawiono podział na 
poszczególne kategorie spraw :
1) zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na budowę - 698 spraw,
2) wydanie decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę - 2 sprawy,
3) decyzje o umorzeniu postępowania - 20 spraw,
4) decyzje o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu - 
36 spraw,
5) wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych - 6 spraw,
6) zgłoszenia budowy/robót budowlanych - 555 spraw,
7) decyzje wnoszące sprzeciw do zgłoszenia - 1 sprawa,
8) decyzje o uchyleniu pozwolenia na budowę ( na wniosek PINB) - 1 sprawa,
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9) decyzje stwierdzające wygaśniecie pozwolenia - 1 sprawa,
7) sprawy różne (wydawanie dzienników budowy, udzielanie odpowiedzi

na pytania inwestorów) - 773 sprawy.
Od wyżej wymienionych decyzji wpłynęły 2 odwołania, z czego 1 decyzja została 

uchylona i przekazana do powtórnego rozpatrzenia, jedna decyzja została uchylona 
oraz jedna decyzja jest w trakcie rozpatrywania.

W NSA/ WSA aktualnie nie toczy się żadne postępowanie skargowe.

7. Wydział Organizacji i Nadzoru -  W trakcie minionego roku Wydział zrealizował
- w zakresie inwestycji i zamówień publicznych -  4 zadania,
- w zakresie obsługi gospodarczej Starostwa - 5 zadań,
- w zakresie współpracy w Wydziałami - 9 zadań.

Ponadto:
- wystąpiono do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie 
o dofinansowanie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego bieżni prostej 
długości 120 m, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Sierpcu” oraz przeprowadzono procedurę przetargową,
- wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej Mazowsze 2021 na zadanie pn. "Budowa bieżni ze skocznią w dal 
o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu",
- opracowano dokumentację projektowo — kosztorysową dotyczącą rozbudowy, 
przebudowy, nadbudowy istniejącego budynku po byłym LOK-u mieszczącym się 
przy ul. Kopernika 8,
- wykonano Program Funkcjonalno -  Użytkowy dla zadania pn. "Budowa Centrum 
Opiekuńczo — Mieszkalnego w Szczutowie” wraz z kosztorysem inwestorskim,
- przeprowadzono procedurę przetargową na zakup energii elektrycznej dla Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych na lata 2022-2023,
- dokonano zakupu supportu i subskrypcji na kolejne 3 lata do urządzenia UTM 
PAŁO ALTO220 wraz ze zdalną usługą jego wykonania.
- dokonano modernizacji pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu przy ul. Kopernika 8,
- dokonano remontu pomieszczeń w piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- przeprowadzono 10 postępowań w formie rozpoznania cenowego na dostawę 
materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu,
- wykonano roczny przegląd techniczny budynków Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu,
- przeprowadzono remont pomieszczenia biurowego Przewodniczącego Rady 
Powiatu w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a.,
- wykonano dokumentację projektowo -  kosztorysową przebudowy węzła cieplnego 
znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu i przy 
ul. Świętokrzyskiej 2a.,
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- dokonano zakupu oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT AXENCE 
nVision w wersji 12,5 umożliwiające zarządzanie 65 stacjami roboczymi -  
5 modułów,
- zrealizowano zadanie pn. Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych dla 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu.

Do Wydziału Organizacji i Nadzoru wpłynęły 4 sprawy, które wymagały 
załatwienia w formie decyzji administracyjnej. Dotyczyły one sprowadzenia zwłok 
z zagranicy. Decyzje wydane zostały w terminie, żadnych odwołań i skarg nie 
wniesiono.

8. Samodzielne Stanowiska d/s Promocji i Komunikacji Społecznej 
z Mieszkańcami w roku sprawozdawczym zrealizowano 13 zadań.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju spowodowanej wirusem 
Sars-CoV-2 oraz wprowadzonymi nakazami, zakazami i ograniczeniami z tym 
związanymi, w roku 2021 nie wykonano n/w zadań:
1) spotkanie Noworoczne Samorządowców Powiatu Sierpeckiego,
2) uroczystości związane z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
3) VII Powiatowego Konkursu Orkiestr Dętych,

Poza programem działania zorganizowano następujące działania :
1) Gale dla życia na której wyróżniono i podziękowano osobom mającym szczególny 
osobisty wkład pracy w walce z pandemią,
2) Powiatowy Dzień Wolontariatu,
3) obchody rocznicy odzyskania niepodległości,
4) Koncert pieśni i piosenek patriotycznych z okazji 103 rocznicy odzyskania 
niepodległości.
Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości odbył się Amatorski Turniej Piłki 
Nożnej na kompleksie Orlik oraz Mikołajkowy Turniej piłki nożnej.

9. Biuro Rady i Zarządu Powiatu- na rok sprawozdawczy zaplanowano 14 zadań 
kierunkowych, z czego wszystkie zadania zrealizowano w terminie.

10. Samodzielne Stanowisko ds. kadr i płac- w roku sprawozdawczym 2021 
zaplanowano do wykonania 25 zadań. Wszystkie zadania wykonane zostały 
terminowo i w pełnym zakresie.

11. Powiatowy Rzecznik Konsumentów -  w roku 2021 zaplanowano do wykonania 
5 działań. Wszystkie zaplanowane działania zostały wykonane w terminie.

12. Wydział Finansowy -  w roku 2021 zrealizowano 20 działań. Wszystkie działania 
wykonano w terminie.

Podsumowanie
Wszystkie sprawozdania zostały złożone w terminie określonym w Zarządzeniu 
Starosty. Swoim zakresem i treścią odpowiadały jego wymogom. Po analizie
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przedłożonych sprawozdań z realizacji zadań Wydziałów, Referatu i Samodzielnych 
Stanowisk Pracy stwierdzam, że generalnie zadania Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu za rok 2021 zrealizowane były zgodnie z planami działania tych komórek 
oraz z należytą starannością. Należy jednak podkreślić, że z powodu sytuacji 
epidemiologicznej w kraju spowodowanej wirusem Sars Cov-2 oraz wprowadzonymi 
nakazami, zakazami i ograniczeniami z tym związanymi, kilka zadań których 
wykonanie nie było możliwe z uwagi na obowiązek przestrzegania przepisów 
sanitarnych dotyczących dystansowania, zostało przesuniętych do realizacji w roku 
2022. Bardzo sporadyczne przypadki niewykonania danego działania lub 
przesunięcia terminu wykonania, mają uzasadnienie epidemiczne, finansowe, bądź 
prawno organizacyjne. Takie przypadki były na bieżąco monitorowane i uzgadniane 
przez Naczelników Wydziałów, lub Kierownika Referatu z Sekretarzem Powiatu, 
odpowiedzialnym za funkcjonowanie Urzędu.

Ponadto do sprawozdań z programów działania, wydziały czy też inne 
komórki wewnętrzne złożyły zestawienia liczbowe ilości załatwionych spraw, 
wydanych i uchylonych decyzji administracyjnych, ilości spraw skargowych 
wWSA/NSA.

Rok Liczba wydanych 
decyzji
administracyjnych

Liczba uchylonych decyzji Wskaźnik w %

2013 15 406 1 0,0064

2014 16 165 1 w części 0,0061

2015 17 751 3 0,0169

2016 20 467 5 0,0244

2017 19 552 1 0,0051

2018 19 995 3 0,0150

2019 19 406 4 0,0206

2020 19 465 2 0,0102

2021 22 684 Ilość złożonych odwołań -  
17,
- z tego 13 decyzji zostało 
utrzymanych w mocy,
- 4 decyzje uchylono i 
przekazano do powtórnego 
rozpatrzenia

0,0176

Powyższa tabela zawiera zestawienia liczbowe porównywalne do minionych lat.

Wynika z niej, że w minionych roku komórki wewnętrzne Starostwa 
Powiatowego załatwiły ogółem 29 096 spraw. W 22 684 przypadkach załatwienie 
spraw wymagało wydania decyzji administracyjnych. W 17 przypadkach strona 
wniosła odwołanie od decyzji. W wyniku odwołania 4 decyzje uchylono i przekazano 
do powtórnego rozpatrzenia, pozostałe 13 decyzji zostało utrzymanych w mocy.
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Analiza porównawcza nie wykazuje żadnych tendencji spadkowych co do 
jakości, terminowości i zgodności z prawem funkcjonowania urzędu Starostwa 
Powiatowego.

W roku 2021 w Starostwie Powiatowym były przeprowadzone dwie kontrole 
zewnętrzne tj. okresowa kontrola finansowa przeprowadzona przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową oraz kontrola służb Wojewody Mazowieckiego w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami. Natomiast planowane były do wykonania 4 audyty, 
z czego 3 audyty w jednostkach organizacyjnych Powiatu t.j. w Zespole Szkół Nr 1 
im. Gen. Jose de San Martin- I kwartał, DPS Szczutowo -  II kwartał, SPZZOZ 
w Sierpcu- III kwartał i ZDP w IV kwartale 2021 roku. Z uwagi na ograniczenia 
sanitarne związane ze stanem epidemii oraz problemy zdrowotne audytora, 
zakończenie realizacji tych zadań audytowych przewidujemy w I kwartale 2022 roku.

W roku 2021 Naczelnicy komórek wewnętrznych Starostwa Powiatowego 
wraz z pracownikami, przeprowadzili 11 kontroli w jednostkach organizacyjnych 
Powiatu. Były to zarówno kontrole sprawdzające jak i kontrole problemowe.

W ramach wykonywania codziennych zadań w poszczególnych komórkach 
wewnętrznych, Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów prowadzili stałą 
kontrolę funkcjonalną. Prowadzone kontrole również potwierdziły należyte, 
terminowe i zgodne z prawem wykonywanie zadań publicznych w roku 2021.

Podsumowując, należy stwierdzić, że zarówno przedłożone sprawozdania jak 
i zestawienia wszystkich zadań i decyzji administracyjnych, jednoznacznie wskazują 
na wysoką jakość realizacji zadań administracyjnych, przestrzeganie przepisów kpa 
oraz procedur szczególnych przy ich załatwieniu. Potwierdzają to również analizy 
porównawcze do lat poprzednich.
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XVIII. PODSUMOWANIE

Raport o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2021 przedstawia stan powiatu na 
dzień 31.12.2021 roku. Opracowanie zawiera informację o stanie realizacji strategii, 
programów, polityk oraz zadań wynikających z ustaw i rozporządzeń, aktów prawa 
miejscowego, Zarządzeń Starosty Sierpeckiego oraz podpisanych porozumień. 
Jest on podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim 2021. 
Założeniem ustawodawcy przy jego wprowadzeniu było zwiększenie udziału Rady 
Powiatu, oraz zapewnienie partycypacji mieszkańcom Powiatu Sierpeckiego 
w ocenie działalności Zarządu Powiatu. Rada Powiatu ma obowiązek prawny jego 
rozpatrzenia na Sesji Rady, na której przyjmowane będzie sprawozdanie 
z wykonania budżetu za rok 2021 i udzielane Zarządowi Powiatu absolutorium 
z tego tytułu. Raport powinien stanowić uzupełnienie sprawozdania finansowego 
i nie powinien powielać jego treści. Jest to więc dokument, zawierający 
podsumowanie działalności tego organu za rok poprzedni, rozpatrywany na 
podstawie art. 12 pkt 6a ustawy o samorządzie powiatowym. Z analizy tego 
dokumentu w sposób jednoznaczny wypływa wniosek, że Powiat Sierpecki w roku 
2021 kontynuował korzystny trend zmian społeczno -  gospodarczych oraz jeszcze 
bardziej ugruntował wysoką pozycję Powiatu Sierpeckiego na tle innych 
samorządów powiatowych w Polsce o podobnym potencjale gospodarczym. Duża 
w tym zasługa Zarządu Powiatu, który poprzez konsekwentnie realizowaną strategię 
działań inwestycyjnych, dawał pozytywny impuls do rozwoju powiatu w wielu 
obszarach życia społecznego, kulturowego, gospodarczego czy też rozwoju 
infrastruktury komunalnej. Skuteczne zarządzanie rozwojem Powiatu nie byłoby 
możliwe bez stabilnej, rozwojowej polityki finansowej Powiatu. O tym, że Powiat 
Sierpecki potrafi skutecznie zarządzać swoimi finansami, przekonuje systematyczny 
wzrost dochodów Powiatu, coraz większy zakres realizowanych inwestycji 
infrastrukturalnych, wzrost wydatków inwestycyjnych w SPZZOZ w Sierpcu 
i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu, a także wzrost wynagrodzeń 
w tych jednostkach.

Prawo gwarantuje mieszkańcom udział w debacie nad raportem. Udział 
mieszkańca 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. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu 
Zarządowi Powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały 
o nieudzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania. 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. Udzielenie bądź nieudzielenie 
wotum zaufania, nie ma żadnego skutku prawnego na procedowanie rozpatrzenia 
przez Radę Powiatu sprawozdania finansowego za rok miniony i udzielenie z tego 
tytułu absolutorium Zarządowi Powiatu.
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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 za rok miniony 2021, 
jako organu wykonawczego Rady.

W związku z tym raport powinien dotyczyć wyłącznie spraw związanych 
z zadaniami Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego Rady, natomiast nie 
powinien zawierać treści szczegółowych przewidzianych prawem dla sprawozdania 
finansowego.

(-)

STAROSTA SIE ECKI

Andrzej Słąwtfnjir Cześnik

Raport o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2021 r. opracował Zarząd Powiatu w Sierpcu przy współudziale pracowników 
Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego. Dane pochodzą z komórek 
organizacyjnych/samodzielnych stanowisk Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu, Urzędów 
Gmin Powiatu Sierpeckiego i dotyczą działalności w roku 2021 i danych GUS wg stanu na 31.12.2020 r. Szczegółowe 
informacje dotyczące realizacji powyższych zadań znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu oraz w Biuletynach Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu.

Projekt Raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2021 dla Zarządu Powiatu przygotował:
Ryszard Dobiesz 
Sekretarz Powiatu
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