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I. Wprowadzenie 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2019 poz. 506), Prezydent Miast w terminie do 31 maja każdego roku przekazuje Radzie Miasta 

raport o stanie miasta.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Rada Miasta 

rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia absolutorium Prezydentowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad 

przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę, podczas której oprócz radnych 

głos zabierają mieszkańcy miasta Ostrołęki. Procedura udziału w debacie została podana do 

wiadomości mieszkańców w BIP. 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta, Rada Miasta przeprowadza głosowanie nad 

udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Prezydentowi wotum zaufania Rada 

Miasta podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały  

o udzieleniu Prezydentowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu 

wotum zaufania. 

Prezydent Miasta Ostrołęki przedstawia po raz pierwszy ,,Raport o stanie miasta Ostrołęki za 2018 

rok’’. Niniejszy dokument został przygotowany przez Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury  

i Sportu pod nadzorem Sekretarza Miasta na podstawie danych wejściowych przekazanych przez 

poszczególne wydziały urzędu oraz jednostki podległe miastu. Dokument zawiera informacje 

określone w art. 28aa ust. 2 ustawy samorządzie gminnym. W opracowaniu posłużono się 

informacjami z wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta, sprawozdaniami z działalności jednostek 

organizacyjnych i spółek miejskich. Treść raportu stanowi odniesienie do działalności w 2018 roku 

dwóch prezydentów Pana Janusza Józefa Kotowskiego (kadencja 2014-2018) i Pana Łukasza Kulika 

(kadencja 2018-2023). 

Ostrołęka, to miasto położone w województwie mazowieckim nad rzeką Narwią. Ma status miasta na 

prawach powiatu, jest też siedzibą powiatu ziemskiego. Ostrołęka jest położona w północno-

wschodniej Polsce w Nizinie Północnomazowieckiej, na skraju Puszczy Zielonej, w środkowej części 

powiatu ostrołęckiego. Przez miasto przepływają trzy rzeki: Narew, Omulew i Czeczotka. Ostrołęka 

wg stanu na 31.12.2018r. liczyła 51 160 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. 

Powierzchnia miasta Ostrołęki wynosi 33,46 km2. Przeważająca część Ostrołęki leży na lewym brzegu 

Narwi. Rzeka Narew stanowi istotny odsetek powierzchni miasta i jej bezpośrednie otoczenie. 

Zdecydowanie mniejsza część miasta Ostrołęki zlokalizowana jest na prawym brzegu Narwi. 

II. Zarządzanie miastem 

W 2018 roku zbiegły się kadencje dwóch Prezydentów Miasta Ostrołęki, Pana Janusza Józefa 

Kotowskiego (kadencja 2014-2018, a obecnie w kadencji 2018-2023 Radnego Miasta Ostrołęki) oraz 

Pana Łukasza Kulika, który na Prezydenta Miasta Ostrołęki został wybrany dn. 4 listopada 2018 r., 

uzyskując w II turze wyborów samorządowych poparcie 64,49% wyborców. Urząd Prezydenta Miasta 

objął 22 listopada 2018r. po złożonym ślubowaniu. 
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Prezydent wykonuje uchwały Rady Miasta, kieruje bieżącymi sprawami miasta, nadzoruje 

prowadzenie gospodarki finansowej oraz reprezentuje miasto na zewnątrz. Koordynuje także 

przygotowanie i realizację planów, programów rozwoju gminy oraz realizację inwestycji. Swoje 

zadania wykonuje za pośrednictwem Urzędu Miasta oraz podległych jednostek organizacyjnych. Jest 

zwierzchnikiem służbowym wobec pracowników urzędu, a także dyrektorów i kierowników jednostek 

organizacyjnych. 

Rada Miejska Ostrołęki jest, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organem stanowiącym  

i kontrolnym. 21 października 2018 r. mieszkańcy w głosowaniu powszechnym wybrali 23 radnych na 

pięcioletnią kadencję 2018-2023. Przewodniczącym Rady Miasta został Wojciech Zarzycki z Klubu 

Radnych ,,Nasza Ostrołęka" a jego zastępcami Jakub Frydryk z Klubu Radnych „Bezpartyjne Miasto’’ 

oraz Stanisław Szatanek z Klubu Radnych ,,Ostrołęka dla Wszystkich".   

III. Urząd Miasta Ostrołęki  

Urząd Miasta jest jednostką budżetową powołaną do wykonywania zadań publicznych  

o znaczeniu lokalnym. Realizuje zadania własne, wynikające z ustaw i uchwał rady, zadania zlecone  

z zakresu administracji rządowej oraz przyjęte na podstawie porozumień zawartych z organami 

administracji rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego. 

Urząd Miasta w Ostrołęce podzielony był na 22 komórki organizacyjne i 9 samodzielnych stanowisk, 

w których zatrudnionych było 256 osób. Przeciętne zatrudnienie w 2018r. w Urzędzie Miasta 

Ostrołęki (bez osób przebywających na urlopach bezpłatnych) wyniosło 255,85 etatów. Natomiast 

przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, pracowników opłaconych z zakładu pracy 

wyniosło 235,70 (pozostali pracownicy otrzymywali świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych). W 2018r. przeprowadzono 12 naborów na stanowiska urzędnicze, w tym jeden  

z konkursów pozostał bez rozstrzygnięcia. 

W 2018 roku Prezydent Miasta Ostrołęki wydał: 

 406 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

https://bip.um.ostroleka.pl/zarzadzenia ; 

 49 zarządzeń regulujących sprawy organizacyjne Urzędu Miasta. 

W 2018 r. do urzędu wpłynęło 107 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Na wszystkie 

wnioski, które wpłynęły udzielono odpowiedzi. Wpłynęła również skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego na bezczynność Prezydenta w zakresie udzielenia odpowiedzi na wniosek  

o udostępnienie informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu skargi 

postanowił odrzucić skargę. 

 
Miasto Ostrołęka należy do następujących związków i stowarzyszeń międzygminnych: 

1) Związku Gmin Pisa-Narew na podstawie Uchwały Nr 231/XXXIII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z 

dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin „PISA-NAREW” oraz przyjęcia 

Statutu Związku - składka członkowska w wysokości 10 tys. zł; 

2) Związku Samorządów Polskich na podstawie Uchwały Nr 155/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki  

z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia Miasta  Ostrołęki do stowarzyszenia Związek 

Samorządów Polskich - opłacona w 2018 r. składka za rok 2017 wyniosła 5233,70 zł; 

3) do Rady Programowej projektu turystyczno-rekreacyjnego pod nazwą “Szlak Wodny im. Króla 

Stefana Batorego".  

https://bip.um.ostroleka.pl/zarzadzenia
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Miasto Ostrołęka w 2016r podjęło współpracę w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dnia 12.04.2016r. 

podpisane zostało porozumienie umożliwiające aplikowanie o środki w ramach RPO WM 2014-2020 

(zmienione Aneksem nr 1 z dnia 15.11.2016r, Aneksem nr 2 z 16.02.2017r, Aneksem nr 3  

z 25.04.2017r). Było one podstawą przyjęcia „Planu inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu 

Ostrołęckiego” zawierającego najważniejsze inwestycje dla rozwoju subregionu, na które będzie 

można aplikować w ogłaszanych przez MJWPU naborach. Miasto realizuje następujące projekty 

znajdujące się w powyższym dokumencie: 

1) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności 

miejskiej na terenie Ostrołęki, 

2) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w odcinku ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie 

miasta Ostrołęki, 

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w odcinku ul. Witosa na terenie miasta Ostrołęki - projekt 

wykonany, zakładane wskaźniki zostały osiągnięte, 

4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w odcinku ul. Brzozowej na terenie miasta Ostrołęki. 

Nie udało się pozyskać środków z RPO WM 2014-2020 na realizację następujących projektów ujętych 

w Planie Inwestycyjnym dla Miasta Ostrołęki i subregionu Ostrołęckiego: 

1) Rewitalizacja nabrzeży rzeki Narew (odcinkowo na terenie miasta Ostrołęki), 

2) Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce. 

W 2018r. Plan inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i subregionu Ostrołęckiego w zakresie zadań Miasta 

Ostrołęki i Partnerów (Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego  

w Ostrołęce, Gminę Wyszków, Miasto Ostrów Mazowiecka, Powiat Ostrołęcki) został zmieniony 

Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 951/347/18 z dn.12.06.2018 r.  

 

Ponadto Miasto Ostrołęka współdziała  zakresie realizacji zadań własnych z innymi samorządami na 

podstawie następujących porozumień:  

1) Porozumienie międzygminne z dnia 5 marca 2014 r.  w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka 

prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Olszewo-Borki,  

2) Porozumienie międzygminne z dnia 17 marca 2014 r.  w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka 

prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Lelis,  

3) Porozumienie międzygminne z dnia 20 listopada 2017 r.  w sprawie powierzenia Miastu 

Ostrołęka prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Rzekuń,  

4) Porozumienie międzygminne z dnia 20 lipca 2012 r.  w sprawie wspólnego wykonywania przez  

Miasto Ostrołęka i Gminę Rzekuń  zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków,  

5) Porozumienie międzygminne z dnia 20 marca 2012 r.  w sprawie wspólnego wykonywania przez  

Miasto Ostrołęka i Gminę Lelis  zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków,  

6) Porozumienie międzygminne z dnia 12 marca 2015 r.  w sprawie wspólnego wykonywania przez  

Miasto Ostrołęka i Gminę Lelis  zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,  

7) Porozumienie międzygminne z dnia 24 listopada  2015 r.  w sprawie wspólnego wykonywania 

przez  Miasto Ostrołęka i Gminę Rzekuń  zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

8) Porozumienie międzygminne z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wspólnego wykonywania przez 

Miasto Ostrołęka i Gminę Olszewo-Borki zadań z zakresu zbiorowego dostarczania wody  

i zbiorowego odprowadzania ścieków. Porozumienie, to zgodnie z wolą Rady Miasta Ostrołęki 

wyrażoną w uchwale Nr 520/LXX/2018 z dnia 27 września 2018 r. zostało rozwiązane z 12 -

miesięcznym okresem wypowiedzenia, okres ten upływa z dniem 5 października 2019 r.  
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IV. Rada Miasta Ostrołęki  

16 listopada 2018 r. zakończyła się VII kadencja (2014 – 2018) Rady Miasta Ostrołęki, skład której 

przedstawiał się następująco: 

1) Dariusz Artur Bralski – przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki, członek Komisji Budżetu  

i Finansów, Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, Oświaty, 

Rewizyjnej oraz Rodziny Zdrowia i Polityki Społecznej, 

2) Norbert Dawidczyk – wiceprzewodniczący Rady Miasta, Ostrołęki członek Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, Prawa i Współpracy  

z Samorządami Mieszkańców oraz Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 

3) Tadeusz Giers – wiceprzewodniczący Komisji Rodziny Zdrowia i Polityki Społecznej, członek 

Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, 

4) Jerzy Grabowski – przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki, członek Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, Prawa i Współpracy  

z Samorządami Mieszkańców oraz Sportu i Turystyki, 

5) Henryk Gut – wiceprzewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, członek Komisji Budżetu  

i Finansów oraz Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, Oświaty, 

6) Edward Górecki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, wiceprzewodniczący Komisji Sportu 

 i Turystyki, członek Komisji Inwentaryzacyjnej, Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji 

oraz Oświaty, 

7) Magdalena Jaworowska – przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 

wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Promocji oraz Oświaty, 

8) Maciej Kleczkowski – członek Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, 

9) Łukasz Kulik, 

10) Adam Kurpiewski – członek Komisji Rewizyjnej, 

11) Grzegorz Milewski – członek Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców oraz 

Sportu i Turystyki, 

12) Dariusz Maciak – przewodniczący Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 

13) Irena Nosek – przewodnicząca Komisji Oświaty, członek Komisji Budżetu i Finansów, 

Inwentaryzacyjnej, Oświaty oraz Rodziny Zdrowia i Polityki Społecznej, 

14) Waldemar Popielarz – członek Komisji Sportu i Turystyki, 

15) Andrzej Rykowski – przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, wiceprzewodniczący Komisji 

Kultury Dziedzictwa Narodowego i Promocji, Gospodarki Komunalnej Infrastruktury 

Technicznej i Ochrony Środowiska, Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 

Rewizyjnej, Rodziny Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Sportu i Turystyki, 

16) Jan Rzewnicki – wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, członek Komisji Budżetu i Finansów 

oraz Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 

17) Michał Skowroński – przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury 

Technicznej i Ochrony Środowiska, członek Komisji Budżetu i Finansów, Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Promocji, Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, Rewizyjnej oraz 

Sportu i Turystyki, 

18) Grażyna Lilla Sosnowska – wiceprzewodnicząca Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami 

Mieszkańców, członek Komisji Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony 

Środowiska oraz Oświaty, 

19) Wiesław Cezary Szczubełek – wiceprzewodniczący Rady Miasta Ostrołęki, członek Komisji 

Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony 

Środowiska, 
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20) Piotr Wierzba – członek Komisji Rewizyjnej oraz Rodziny Zdrowia i Polityki Społecznej, 

21) Wojciech Zarzycki – członek Komisji Inwentaryzacyjnej, 

22) Ewa Żebrowska-Rosak – przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, wiceprzewodnicząca 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, członek 

Komisji Rewizyjnej, 

23) Ryszard Żukowski – przewodniczący Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, 

członek Komisji Oświaty oraz Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej. 

W roku 2018 odbyło się 18 sesji Rady Miasta Ostrołęki, w tym: 

- zwołanych na podstawie art. 20 ust. 1 – 9 posiedzeń, 

- zwołanych na podstawie art. 20 ust. 3 – 7 posiedzeń, 

- uroczystych – 2 posiedzenia. 

W roku 2018 radni podjęli 140 uchwał, w tym: 

- inicjatywa prezydenta – 123, 

- inicjatywa radnych – 2, 

- inicjatywa Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców – 1, 

- inicjatywa Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” – 12, 

- inicjatywa Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 2. 

 

Wszystkie podjęte uchwały Rady Miasta są realizowane na bieżąco, a sposób ich realizacji 

przedstawiany w informacji Prezydenta na każdej sesji. Wśród podjętych przez Radę uchwał 

większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną 

środowiska.  

 

Podjęte przez Radę Miasta uchwały Prezydent Miasta zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy  

o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są 

w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie spraw finansowych – 

Regionalna Izba Obrachunkowa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały 

stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

W podjętych przez Radę Miasta uchwałach Wojewoda Mazowiecki nie dopatrzył się żadnych 

nieprawidłowości, zaś Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 4 grudnia 2018 r. orzekła 

o nieważności Uchwały nr 546/LXXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2018 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2036. Nie zaszła 

potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda Mazowiecki zarządzeń zastępczych 

w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej. Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy 

Miasta wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. 

Podczas I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Ostrołęki w dniu 22 listopada 2018 roku radni VIII 

kadencji złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki, którym 

został radny Wojciech Zarzycki oraz wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Miasta Ostrołęki 

którymi zostali: radny Jakub Frydryk oraz radny Stanisław Szatanek.  

 

Skład Rady Miasta Ostrołęki VIII kadencji 2018-2023: 

1) Jakub Frydryk – członek Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 

Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 
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2) Grzegorz Gołaś – wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, członek 

Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji oraz Komisji Prawa i Współpracy  

z Samorządami Mieszkańców, 

3) Jerzy Grabowski - członek Komisji Sportu i Turystyki, 

4) Henryk Gut – członek Komisji Oświaty, 

5) Andrzej Jaskólski, 

6) Janusz Kotowski – członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

7) Adam Kurpiewski – przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki, wiceprzewodniczący Komisji 

Rewizyjnej, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska, członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwentaryzacyjnej, 

8) Jacek Łuba – przewodniczący Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, 

wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wiceprzewodniczący Komisji Budżetu 

 i Finansów, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony 

Środowiska, 

9) Mariusz Łuba – przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, wiceprzewodniczący Komisji Sportu 

i Turystyki, członek Komisji Kultury Dziedzictwa Narodowego i Promocji oraz Komisji 

Rewizyjnej, 

10) Mariusz Mierzejewski – przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury 

Technicznej i Ochrony Środowiska, wiceprzewodniczący Komisji Prawa i Współpracy  

z Samorządami Mieszkańców, członek Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury Dziedzictwa 

Narodowego i Promocji oraz Komisji Inwentaryzacyjnej, 

11) Grzegorz Milewski - członek Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Inwentaryzacyjnej, 

12) Paweł Niewiadomski – przewodniczący Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami 

Mieszkańców, członek Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Kultury Dziedzictwa Narodowego  

i Promocji, Komisji Oświaty oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska, 

13) Wojciech Parzychowski – przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Prawa  

i Współpracy z Samorządami Mieszkańców oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury 

Technicznej i Ochrony Środowiska, 

14) Grzegorz Płocha - członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 

15) Mariusz Popielarz – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Kultury 

Dziedzictwa Narodowego i Promocji oraz Komisji Oświaty, 

16) Waldemar Popielarz – przewodniczący Komisji Oświaty, członek Komisji Rewizyjnej, Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 

17) Grażyna Lilla Sosnowska - członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska, 

18) Ewa Szatanek – przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, wiceprzewodnicząca 

Komisji Oświaty, członek Komisji Rewizyjnej, Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami 

Mieszkańców, Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Promocji, 

19) Stanisław Szatanek - członek Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, 

Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej  

i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwentaryzacyjnej, 

20) Piotr Wierzba – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, wiceprzewodniczący Komisji 

Inwentaryzacyjnej, członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 

21) Wojciech Zarzycki - członek Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji 

Oświaty oraz Komisji Inwentaryzacyjnej, 
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22) Ewa Żebrowska-Rosak - członek Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji 

Oświaty oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony 

Środowiska, 

23) Ryszard Żukowski - członek Komisji Kultury Dziedzictwa Narodowego i Promocji oraz Komisji 

Oświaty. 

 

W dniu 22 listopada 2018 roku radny Maciej Kleczkowski złożył rezygnację z mandatu radnego 

Miasta Ostrołęki z powodu wyboru na Wiceprezydenta Miasta Ostrołęki. W jego miejsce 

postanowieniem Nr 112/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dn. 11 grudnia 2018 r. w sprawie 

obsadzenia mandatu radnego w skład Rady Miasta Ostrołęki został powołany pan Andrzej Jaskólski, 

który złożył ślubowanie na radnego na sesji Rady Miasta Ostrołęki dnia 13 grudnia 2018 r.  

Na terenie miasta Ostrołęki utworzonych jest 17 jednostek pomocniczych (osiedli): Bursztynowe, 

Centrum, Dzieci Polskich, Leśne, Leśniewo (utworzone uchwałą 457/LX/2018 z dnia 22 lutego 

2018r.), Łazek, Łęczysk, Parkowe, Pomian, Sienkiewicza, Starosty Kosa, Stacja, Stare Miasto, 

Śródmieście, Traugutta, Witosa oraz Wojciechowice.  

V. Budżet Miasta Ostrołęki  

1. Stan finansów miasta 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

 

 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

wydatki majątkowe wydatki ogółem wskaźnik 

43 207 997,00 zł 363 261 277,95 zł 11,89 % 

Na koniec 2018 stan zadłużenia wynosił 116 390 117,09 zł. Wolne środki wprowadzone do budżetu 

roku 2018 stanowiły kwotę 23 792 646,87 zł. 

2. Wykonanie budżetu miasta 

Wykonanie dochodów 

dochody planowane dochody wykonane wskaźnik 

369 667 558,02 zł 359 015 242,86 zł 97,12% 

Wykonanie wydatków 

wydatki planowane wydatki wykonane wskaźnik 

 406 357 279,99 zł 363 261 277,95 zł 89,39 % 

Wynik operacyjny 

dochody własne dochody ogółem wskaźnik 

169 901 513,59 zł 359 015 242,86 zł 47,32 % 
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dochody wykonane wydatki wykonane wynik 

359 015 242,86 zł 363 261 277,95 zł - 4 246 035,09 zł   

deficyt 

Dotacje na zadania majątkowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych  

(poza zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej)  

lp. źródło pochodzenia nazwa zadania majątkowego kwota ( zł ) 

1. Powiat Ostrołęcki Modernizacja systemu łączności radiowej 

na potrzeby zarządzania kryzysowego 

i ochrony pożarowej„ oraz „Zakup 

samochodu typu mikrobus dla Miejskiego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w Ostrołęce 

70 000,00 

2. Gmina Kadzidło 10 000,00 

3. Gmina Myszyniec 110 000,00 

4. Gmina Goworowo 21 000,00 

5. Województwo Mazowieckie Dofinansowanie remontu budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce, 

w zakresie remontu tynków zewnętrznych 

strażnicy 

23 742,00 

6. Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych (środki 

pochodzące z UE)  

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627  

w odc. ul. Ostrowskiej i  ul. Słowackiego na 

terenie m. Ostrołęki 

6 793 111,73 

7. Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych (środki 

pochodzące z UE)  

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 

w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki 

2 366 135,78 

8. Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych (środki 

pochodzące z UE)  

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544  

w odc. ul. Brzozowej na terenie 

m. Ostrołęki” 

809 761,28 

9. Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych (środki 

pochodzące z UE)  

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza poprzez zrównoważony rozwój 

mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – 

Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. 

Dobrzańskiego 

3 404 893,44 

10. Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. Rozbudowa mostu na rzece Narew 

w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, 

ul. Mostowa, Ostrołęka 

5 033 511,09 

11. Wojewoda Mazowiecki Budowa ul. Akacjowej 452 800,00 

12. Wojewoda Mazowiecki Przebudowa ul. Fortowej 52 100,00 

13. Wojewoda Mazowiecki Przebudowa ul. Krańcowej  2 495 100,00 

14. Wojewoda Mazowiecki Ławka Niepodległości 18 935,40 

razem 21 661 090,72 

 

Wykonanie dochodów majątkowych 

dochody planowane dochody wykonane wskaźnik 

38 891 404,00 zł 22 223 484,50 zł 57,14 % 
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Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) 

wydatki planowane wydatki wykonane wskaźnik 

75 763 660,00 zł 43 207 997,00 zł 57,03 % 

 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 7.017,49 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na  

1 mieszkańca wyniosły 7.100,49 zł.  

Szczegółowy opis dochodów i wydatków został przedstawiony w Zarządzeniu Nr 75/2019 Prezydenta 

Miasta Ostrołęki z dn. 29 marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta 

Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 

oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok (treść dostępna w Biuletynie Informacji 

Publicznej https://bip.um.ostroleka.pl/zarzadzenie/6081/zarzadzenie-nr-75-2019 ). 

 

https://bip.um.ostroleka.pl/zarzadzenie/6081/zarzadzenie-nr-75-2019
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Wykonanie wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne inwestycje 

lp. nazwa zadania 
wartość zadania                      

(zł) orient. 

wyk. finansowe od 

początku realizacji do 

końca 2017r. 

rok rozpoczęcia i 

zakończenia 

planowane środki 

2018r.   (zł) 

poniesione wydatki 

w 2018r. 

wskaźnik 
wykonania 

(%) 

1. 

Wniesienie wkładu pieniężnego  

i objęcie udziałów w spółce Ostrołęckie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 

600 000,00 0,00 2018 600 000,00 600 000,00 100,00 

2. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. 

Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki 
23 880 738,00 153 817,65 2016-2019 13 356 920,00 10 715 673,59 80,23 

3. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. 

Witosa na terenie m. Ostrołęki 
6 690 248,00 67 803,92 2016-2019 3 992 444,00 3 123 587,50 78,24 

4. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. 

Brzozowej i na terenie m. Ostrołęki 
1 337 955,00 1 023 551,69 2016-2018 314 403,00 12 939,60 4,12% 

5. 
Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w 

ciągu drogi krajowej Nr 61ul. Mostowa, Ostrołęka 
37 298 238,00 6 920 725,89 2015-2020 27 427 512,00 11 539 455,05 42,07 

6. 
Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 53 z 

drogami powiatowymi 
57 500,00 0,00 2018 57 500,00 0,00 0,00 

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W 5 120 500,00 0,00 2018-2021 120 500,00 120 483,33 99,99 

8. 
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale 

mieszkańców 
36 407 785,00 26 661 434,06 2001-2021 1 808 051,00 1 269 419,32 70,21 

9. 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza 

poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej 

na terenie Ostrołęki – Budowa drogi łączącej ul. 

Korczaka z ul. Dobrzańskiego 

15 347 458,00 9 103 607,70 2011-2019 4 803 850,00 4 314 713,39 89,82 

10. 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza 

poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej 
8 741 261,00 236 824,20 2015-2019 1 330 000,00 1 299 634,62 97,72 
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na terenie Ostrołęki – Budowa i przebudowa ścieżek 

rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem 

„Parkuj i Jedź” oraz niezbędną rowerową 

infrastrukturą towarzyszącą 

11. 

Ograniczenie  emisji zanieczyszczeń powietrza 

poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej 

na terenie Ostrołęki – Doposażenie Miejskiego 

Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ostrołęce, 

poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego 

wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby 

publicznego transportu zbiorowego komunikacji 

miejskiej 

18 257 813,00 4 563,30 2017-2019 946 060,00 646 365,00 68,32 

12. 

Ograniczenie  emisji zanieczyszczeń powietrza 

poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej 

na terenie Ostrołęki –Wdrożenie rozwiązań 

informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu 

Transportowego, uprzywilejowujących transport 

publiczny w mieście Ostrołęka 

4 633 819,00 58 818,60 2017-2019 45 000,00 44 702,23 99,34 

13. Budowa ul. Akacjowej 1 574 423,00 116 622,76 2011-2018 1 457 800,00 1 011 243,26 69,37 

14. Przebudowa ul. Krańcowej 10 082 254,00 57 154,20 2011-2019 6 625 100,00 3 216 044,42 48,54 

15. Miejski System Informacji 3 860 142,00 295 142,28 2010-2022 10 000,00 0,00 0,00 

16. 
Budowa drogi łączącej ul. ks. A. Pęksy  

z ul. gen. T. Turskiego 
5 808 054,00 54,00 2013-2019 3 208 000,00 538 996,58 16,80 

17. Budowa ul. Konwaliowej 745 000,00 0,00 2017-2018 745 000,00 674 428,80 90,53 

18. 
Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. 

Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy 
550 254,00 470 254,13 2010-2019 40 000,00 0,00 0,00 

19. 
Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem 

ulicznym – etap I 
5 600 868,00 5 582 868,33 2010-2018 18 000,00 17 404,50 96,69 
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20. Przebudowa ul. Fortowej 170 004,00 5 904,00 2017-2018 164 100,00 116 035,36 70,71 

21. 

Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki 

na przebudowę dróg: Planetarna, Jowisza, Gwiezdna  

w msc. Zabrodzie gm. Olszewo-Borki 

312 545,00 0,00 2018 312 545,00 312 545,00 100,00 

22. Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej 260 000,00 0,00 2018-2019 100 000,00 73,80 0,07 

23. 
Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji 

deszczowej 
800 000,00 0,00 2018-2020 50 000,00 0,00 0,00% 

24. Remont ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 4 800 000,00 0,00 2018-2019 4 200 000,00 471 673,62 11,23 

25. Zakupy inwestycyjne 11 000,00 0,00 2018 11 000,00 10 490,00 95,36 

26. Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów 50 000,00 0,00 2018-2019 5 000,00 0,00 0,00 

27. 
Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi 

do ul. Kołobrzeskiej 
235 500,00 0,00 2018-2019 35 500,00 35 425,82 99,79 

28. 
Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen. 

A. E. Fieldorfa „Nila” - etap I 
435 000,00 0,00 2017-2018 435 000,00 425 050,99 97,71 

29. 

Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk i ul. 

Sobieskiego wraz z zagospodarowaniem terenu - zad. 

realiz. w ramach budż. obywatelskiego 

60 000,00 0,00 2018 60 000,00 59 159,31 98,60 

30. 

Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Anatola 

Jezierskiego - zad. realizowane w ramach budżetu 

obywatelskiego 

111 500,00 0,00 2018 111 500,00 111 081,62 99,62 

31. 

Utwardzenie za pomocą kostki ażurowej działek 

terenów miejskich służących jako dojazd i miejsca 

postojowe mieszkańcom osiedla Witosa – Traugutta - 

zad. realiz. w ramach budż. obywatelskiego 

60 000,00 0,00 2018 60 000,00 59 999,40 100,00 

32. Utwardzenie nawierzchni działki przy ul. Łęczysk 5/7 30 000,00 0,00 2018 30 000,00 29 889,00 99,63 
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33. 

Budowa i modernizacja małej infrastruktury na 

szlaku wodnym Pisa – Narew służącej 

zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przez 

nadmierną presją turystów 

23 050 473,00 212 425,92 2011-2023 50 000,00 0,00 0,00 

34. Wykup nieruchomości 2 186 326,00 1 436 325,70 2012-2021 150 000,00 80 000,00 53,33 

35. 

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na 

współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo 

samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e 

administracji i geoinformacji” 

249 449,00 0,00 2016-2019 62 312,00 26 313,99 42,23 

36. Zakupy inwestycyjne 40 000,00 0,00 2018 40 000,00 26 383,50 65,96 

37. Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego 744 360,00 39 360,00 2016-2020 20 000,00 0,00 0,00 

38. Zakup rejestratora rozmów 15 473,00 0,00 2018 15 473,00 15 450,01 99,85 

39. 
Zakup samochodów służbowych oraz innego sprzętu 

techniki policyjnej dla potrzeb KM Policji 
55 000,00 0,00 2018 55 000,00 55 000,00 100,00 

40. Zakup centrali alarmowej do sterowania syrenami 32 600,00 0,00 2018 32 600,00 32 595,00 99,98 

41. Zakup samochodu typu Mikrobus dla MZZK 139 900,00 0,00 2018 139 900,00 139 900,00 100,00 

42. 

Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby 

zarządzania kryzysowego  

i ochrony pożarowej 

81 000,00 0,00 2018 81 000,00 81 000,00 100,00 

43. 
Remont terenu przed wejściem do Szkoły 

podstawowej Nr 5 
440 000,00 0,00 2018 440 000,00 437 021,91 99,32 

44. 

Zagospodarowanie terenu przy PM Nr 1 „Kraina 

uśmiechu” przy ul. W. Pileckiego 11A poprzez 

zmianę jego funkcji na plac rekreacyjno-edukacyjny- 

zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 

70 000,00 0,00 2018 70 000,00 68 576,01 97,97 

45. 
Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii 

Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce 
10 909 439,00 221 546,72 2017-2020 346 633,00 3 943,35 1,14% 
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(Polska) i w Mostach (Białoruś) 

46.  Zakupy inwestycyjne 22 167,00 0,00 2018 22 167,00 22 167,00 100,00 

47. 

Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą 

przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

162 660,00 0,00 2018 162 660,00 153 211,76 94,19 

48. 

Fontanna terenowa na skwerze miejskim  

w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądzyńskiego, 

Kopernika 

1 150 160,00 20 160,38 2014-2018 1 130 000,00 1 129 090,00 99,92 

49. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego 400 000,00 0,00 2018-2021 100 000,00 50 184,00 50,18 

50. 

Budowa kanalizacji deszczowej  

w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód 

opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. 

Szwedzką 

372 000,00 0,00 2018-2019 130 000,00 0,00 0,00 

51. Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo 1 500 000,00 0,00 2018-2020 35 000,00 0,00 0,00 

52. Zakupy inwestycyjne 42 130,00 0,00 2018 42 130,00 42 127,50 99,99 

53. Remont budynku Galerii 943 210,00 33 210,00 2016-2020 20 000,00 0,00 0,00 

54. "Ławka niepodległości" 86 000,00 0,00 2018 86 000,00 38 975,00 45,32 

55. Przebudowa stadionu miejskiego 160 000,00 0,00 2018-2019 20 000,00 0,00 0,00% 

56. Zakupy inwestycyjne 12 000,00 0,00 2018 12 000,00 10 947,00 91,23 

57. 

Zakup 2 automatycznych defibrylatorów 

zewnętrznych dla potrzeb Parku Wodnego Aqarium i 

Ochotniczej Straży Pożarnej - zad. realizowane w 

ramach budżetu obywatelskiego 

20 000,00 0,00 2018 20 000,00 18 595,86 92,98 
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3. Wieloletnia prognoza finansowa 

Prognoza nadwyżki operacyjnej brutto na lata 2019-2023 (w zł) 

lp. lata 
planowane dochody  

bieżące 

planowane wydatki 

bieżące 

planowana nadwyżka 

operacyjna* 

1. 2019 327 262 964 312 423 785 14 839 179 

2. 2020 334 800 000 320 400 000 14 400 000 

3. 2021 343 100 000 324 000 000 19 100 000 

4. 2022 350 000 000 328 300 000 21 700 000 

5. 2023 357 000 000 331 610 000 25 390 000 

* wg stanu na dzień 28 marca 2019 r.  

 

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia na lata 2019-2023 (w zł) 

lp. lata 

spłaty rat kapitałowych kredytów i 

pożyczek oraz wykup papierów 

wartościowych 

wydatki na obsługę 

długu 
spłata łączna 

1. 2019 3 300 000 3 700 000 7 000 000 

2. 2020 4 300 000 3 500 000 7 800 000 

3. 2021 7 800 000 3 200 000 11 000 000 

4. 2022 10 600 000 3 000 000 13 600 000 

5. 2023 10 690 000 2 600 000 13 290 000 

 

Prognoza długu na lata 2019-2023 (w zł) 

lp. lata kwota długu 

1. 2019 113 090 000 

2. 2020 108 790 000 

3. 2021 100 990 000 

4. 2022 90 390 000 

5. 2023 79 700 000 

4. Realizacja budżetu obywatelskiego 

Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczono w budżecie miasta środki  

w łącznej wysokości 321 500,00 zł.  

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok wpłynęło 16 propozycji zadań. Do dalszego etapu 

Komisja zakwalifikowała 12 propozycji – 5 dla terenów ogólnodostępnych i 7 dla terenów jednostek 

miejskich. 4 z powodu wad formalnych lub niespełniania wymogów regulaminowych zostały 

odrzucone. Łącznie oddano 6628 kart z głosami, w tym 408 kart nieważnych. W wyniku procedury 

zgłaszania zadań, a następnie ich wyboru w drodze publicznego głosowania, wybrano 5 zadań, które 

zostały zrealizowane.   
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Realizacja wydatków ogółem na wszystkie zadania realizowane w ramach budżetu 

obywatelskiego  

wydatki planowane wydatki wykonane wskaźnik  

321 500,00 zł 317 412,20 zł 98,73 % 

 

Realizacja wydatków w rozbiciu na poszczególne zadania realizowane w ramach budżetu 

obywatelskiego 

lp. nazwa zadania 
wydatki planowane 

(zł ) 

wydatki 

wykonane 

(zł ) 

wskaźnik 

Tereny ogólnodostępne 

1. 

Modernizacja placu zabaw  u zbiegu ul. 

Łęczysk i ul. Sobieskiego wraz 

zagospodarowaniem terenu 

60 000,00 59.159,31 98,60 % 

2. 
Budowa chodnika przy ul. Pułkownika 

Anatola Jezierskiego 
111.500,00 111.081,62 99,62 % 

3. 

 

Utwardzenie za pomocą kostki ażurowej 

działek terenów miejskich służących jako 

dojazd i miejsca postojowe mieszkańcom 

osiedla Witosa-Traugutta 

60 000,00 59.999,40 99,99 % 

Tereny jednostek organizacyjnych Miasta Ostrołęki 

4. 

Zagospodarowanie terenu przy PM Nr 1 

"Kraina Uśmiechu" przy ul. W. Pileckiego 

11A poprzez zmianę jego funkcji na plac 

rekreacyjno-edukacyjny 

70.000,00 68.576,01 97,97 % 

5. 

Zakup 2 automatycznych defibrylatorów 

zewnętrznych dla potrzeb Parku Wodnego 

AQUARIUM i Ochotniczej Straży 

Pożarnej 

20.000,00 18.595,86 92,98 % 

W 2018 roku przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2019. 

Wysokość środków przeznaczonych na ten cel wyniosła 1 600 000 złotych. Do końca 2018 r. 

tworzenie budżetu obywatelskiego i jego wysokość nie były obligatoryjne. Wskutek nowelizacji 

ustawy o samorządzie gminnym, w art. 5a ust. 5 tejże ustawy wprowadzono zapis, że w gminach 

będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym 

że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych  

w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.  Przepisy te miały zastosowanie po raz 

pierwszy do budżetów tworzonych na 2019 r. Ponieważ miasto Ostrołęka jest miastem na prawach 

powiatu, ww. rygory ustawowe dotyczą również nas. Stąd wynika różnica wysokość środków 

przewidzianych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018 i 2019.  

Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok odbywało się w dniach od 28 sierpnia 

do 16 września ub.r. Zgłoszono 28 projektów. Od 24 września do 6 października 2018r. trwało 

głosowanie, w którego wyniku do realizacji w 2019 r. wytypowano osiem zadań: 

 



 

Strona 21 z 251 

Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok    

lp. nazwa zadania 
szacunkowy 

koszt (zł) 

liczba 

głosów 

1. 

Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy 

Przedszkolu Miejskim nr 9 "Bajkowa Kraina" przy ul. Blachnickiego 

w Ostrołęce 

103 500 1178 

2. Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza w Ostrołęce 123 000 904 

3. Plac zabaw dla dzieci przy SP nr 5 ul. Hallera w Ostrołęce 232 000 697 

4. 
Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną  

w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce 
320 000 573 

5. 

Ogród sensoryczny – kreatywny plac zabaw ze ścieżkami 

sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój 

przy SP nr 4 w Wojciechowicach 

300 000 564 

6. Wymiana chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrołęce 320 000 558 

7. 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Łazek poprzez 

wybudowanie oświetlenia ulicznego 
32 000 434 

8. Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu Dzieci Polskich 200 000 402 

Ogółem w głosowaniu wzięło udział 9261 osób, które oddały 8035 głosów ważnych i 1226 

nieważnych. 

W 2018 r. możliwe było głosowanie za pośrednictwem systemu elektronicznego oraz poprzez oddanie 

głosu w wersji papierowej do jednej z wystawionych w Urzędzie Miasta Ostrołęki urn. Za 

pośrednictwem systemu elektronicznego zagłosowały 2093 osoby, wersję papierową wybrało 7168 

osób. 59% głosujących stanowiły kobiety, 41% – mężczyźni. 

5. Realizacja inwestycji miejskich 

1) Budowa ul. Bukowej. Zadanie: "Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców". 

Lata realizacji (2018-2019) - rozpoczęto budowę nawierzchni, 

2) Budowa ul. Irysowej wraz z parkingiem oraz budową miejsc parkingowych przy ul. Kwiatowej. 

Zadanie: "Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców". Lata realizacji (2018-

2019) - rozpoczęto realizację robót budowlanych. 

3) Budowa ulicy Bolesława Leśmiana. Zadanie: "Budowa infrastruktury technicznej przy udziale 

mieszkańców". Lata realizacji (2018-2019) – rozpoczęto realizację robót budowlanych, 

4) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności 

miejskiej na terenie Ostrołęki” - „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem 

"parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą” 

a)  wykonano: ścieżka rowerowa w ulicy Włodzimierza Steyera w Ostrołęce, ścieżka rowerowa  

      w ulicy Brata Zenona Żebrowskiego w Ostrołęce, 

b)  Rozpoczęto budowę: ścieżka rowerowaw drodze krajowej nr 61 w ulicach Romualda 

Traugutta, alei Wojska Polskiego i Łomżyńska w Ostrołęce wraz z ciągiem pieszym”, 

budowa odcinka ciągu pieszo – rowerowego na os. Wojciechowice”, 

c) Wszczęto postępowania przetargowe: przejazd rowerowy przez jezdnię  

z przejściem dla pieszych w ul. Brata Zenona Żebrowskiego w Ostrołęce (postępowanie  

w toku), ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem w odcinku ulicy Goworowskiej od ulicy T. 

Łubieńskiego do granicy miasta (postępowanie w toku). 

5) Remont chodnika zlokalizowanego na gruncie Miasta przy ul. Sucharskiego 1, 3, 5, 7. Zadanie: 

"Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców", 
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6) Budowa chodnika przy ul. płk Anatola Jezierskiego „Zaprojektuj i wybuduj” - zadanie 

realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, 

7) Utwardzenie działek terenów miejskich służących jako dojazd i miejsca postojowe mieszkańcom 

oś. Witosa-Traugutta „Zaprojektuj i wybuduj”- zadanie realizowane w ramach budżetu 

obywatelskiego, 

8) Budowa ul. J. Wybickiego oraz ul. A. Markowskiego Zadanie: "Budowa infrastruktury 

technicznej przy udziale mieszkańców". Lata realizacji (2018-2019) - Przekazano teren budowy, 

9) Budowa ulicy Marii Dąbrowskiej. Zadanie: "Budowa infrastruktury technicznej przy udziale 

mieszkańców". Lata realizacji (2018-2019) - Przekazano teren budowy, 

10) Budowa ul. Majewskiego. Zadanie: "Budowa infrastruktury technicznej przy udziale 

mieszkańców". Lata realizacji (2018-2019) - Wszczęto postępowanie przetargowe, 

11) Wykonanie chodnika łączącego chodnik wzdłuż ulicy Steyera z chodnikiem wzdłuż ulicy kpt. 

Józefa Kozłowskiego „Lasa”, 

12) Utwardzenie nawierzchni działki przy ul. Łęczysk 5/7, 

13) Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”- etap I, 

14) Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem „parkuj i jedź” na terenie m. Ostrołęki 

wraz z niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą”. „Przebudowa infrastruktury na potrzeby 

obiektu „parkuj i jedź”. Projekt „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez 

zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”. Obiekt: ul. Obozowa, 

15) „Zakup wiat przystankowych (15 szt.) wraz z instalacją zasilającą wiaty przystankowe”. Zadanie: 

Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup 

niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca na potrzeby 

publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w ramach projektu pn. „ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie 

Ostrołęki”, 

16) Montaż instalacji z ogniw fotowoltaicznych. Zadanie: "Doposażenie Miejskiego Zakładu 

Komunikacji sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz  

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby publicznego transportu zbiorowego 

komunikacji miejskiej" w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza 

poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki" – Zrealizowano, 

17) Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem oraz serwisem eksploatacyjnym 5 szt. tablic 

informacyjnych 5 wierszowych funkcjonalnych w ramach systemy SIR wyposażone  

w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwa 

drogowego, 

18) Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa - 

kontynuacja budowy.  

 

Inwestycje kubaturowe 

1) Remont terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej. 

2) Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic A. E. Fieldorfa „Nila”, Prądzyńskiego  

i Kopernika. 

3) Dostawa i montaż zadaszenia tarasu z poliwęglanu komorowego na konstrukcji nośnej  

w ramach realizacji zadania p.n. „Zagospodarowanie tarasu przy PM Nr 1 „Kraina Uśmiechu” 

przy ul. W. Pileckiego 11A poprzez zmianę jego funkcji na plac rekreacyjno-edukacyjny” . 

4) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: 

„Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk i ul. Sobieskiego wraz z zagospodarowaniem 

terenu” . 

5) Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 8. 
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6) Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 13. 

7) Wykonanie bezspoinowej nawierzchni bezpiecznej syntetycznej z granulatu gumowego 

SBR+EPDM na tarasie betonowym w ramach realizacji zadania p.n. „Zagospodarowanie tarasu 

przy PM Nr 1 „Kraina Uśmiechu” przy ul. W. Pileckiego 11A poprzez zmianę jego funkcji na 

plac rekreacyjno-edukacyjny”. 

8) Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk i ul. Sobieskiego wraz z zagospodarowaniem 

terenu.  

VI. Drogi publiczne 

Przez Miasto przebiegają dwie drogi krajowe oraz dwie drogi wojewódzkie: 

 droga krajowa nr 61 łącząca Warszawę z Augustowem, 

 droga krajowa nr 53 łącząca Ostrołękę z Olsztynem, 

 droga wojewódzka nr 544 łącząca Brodnicę z Ostrołęką, 

 droga wojewódzka nr 627 łącząca Ostrołękę z Sokołowem Podlaskim. 

 

Układ komunikacyjny Miasta Ostrołęki tworzą: 

 sieć drogowa, po której odbywa się transport indywidualny, zbiorowy (autobusowy) oraz transport 

towarów (ciężarowy), 

 ciągi ruchu pieszego oraz rowerowego, 

 parkingi. 

1. Drogi 

Ze względu na funkcję, drogi zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta usystematyzowane 

są w kategoriach: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz wewnętrzne. Zgodnie z ustawą  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2018 r., poz. 2068) zarządcą dróg na terenie 

Miasta Ostrołęki jest Prezydent Miasta.  

długość dróg w latach 2016-2018 

wyszczególnienie (w km) 2016 2017 2018 

krajowe 9,274 9,274 9,274 

wojewódzkie 5,516 5,516 5,516 

powiatowe 36,054 36,054 36,054 

gminne 100,035 100,035 100,035 

wewnętrzne 9,578 11,809 12,330 

ogółem 160,43 162,67 163,20 

 

W granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki zlokalizowanych jest pięć obiektów mostowych: 

1) obiekt mostowy przez rzekę Omulew usytuowany w ulicy Warszawskiej w ciągu DK nr 61, 

2) obiekt mostowy przez rzekę Narew usytuowany w ulicy Mostowej w ciągu DK nr 61 (obiekt  

w trakcie rozbudowy), 

3) obiekt mostowy przez rzekę Czeczotka usytuowany w ulicy I Armii Wojska Polskiego w ciągu DK 

nr 61,  

4) obiekt mostowy przez rzekę Narew usytuowany w ciągu drogi powiatowej ulicy Obozowej, 

5) obiekt mostowy przez rzekę Czeczotka w ciągu ulicy Sowińskiego. 
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Długość dróg na terenie Miasta Ostrołęki systematycznie wzrasta. Związane jest to z rozbudową 

infrastruktury drogowej. 

 

2. Infrastruktura rowerowa 

długość ścieżek rowerowych w latach 2016-2018 

wyszczególnienie (w km) 2016 2017 2018 

krajowe 4,568 4,568 4,568 

wojewódzkie 2,517 2,517 3,414 

powiatowe 11,067 11,067 12,534 

gminne 0 0,019 0,749 

drogi wewnętrzne 0 0,126 0,126 

ogółem 18,152 18,297 21,391 

Jak wynika z powyższego zestawienia, długość ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ostrołęki 

systematycznie wzrasta. 

Ponadto w roku 2018 podjęto działania związane z budową i przebudową ścieżek rowerowych  

w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój 

mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”, zadanie „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz 

z obiektem „Parkuj i jedź” na terenie Miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą 

towarzyszącą. Planowany termin realizacji zadania 2018-2019 rok. 

3. Parkingi 

Na terenie miasta funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Ostrołęce. Jej działanie 

reguluje uchwała nr 164/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011r. w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 3.12.2011r. Nr 221 poz. 6725). 

Ogółem liczba miejsc postojowych objętych strefą płatnego parkowania niestrzeżonego obejmuje 

około 867 miejsc postojowych. Na terenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego znajdują się  

44 parkomaty. Postój w strefie jest płatny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8.00 do 18.00.  

W strefie płatnego parkowania niestrzeżonego wyznaczono: 

 36 miejsc postojowych na prawach wyłączności z zerową stawką opłaty, w tym 3 miejsca dla osób 

niepełnosprawnych, 

 44 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych parkujących na miejscach parkingowych 

oznaczonych tabliczką T-29. 

Administratorem strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Ostrołęce jest firma City Parking 

Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu, wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieogranicznego. Dochód z opłat za postój oraz koszty związane  

z administrowaniem SPPN w 2018 roku omówione zostały w kolejnej części raportu. 
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4. Dochody i wydatki z zakresu bieżącego utrzymania dróg. 

Dochody z opłat za postój w 2018 roku (w tym z tytułu egzekwowanych przez miasto wezwań do 

opłaty dodatkowej, których wartość nie jest uwzględniana do wyliczenia wynagrodzenia dla 

administratora SPPN) wyniosły 1.211.145,56 zł, co stanowiło 100,9% zaplanowanych dochodów. 

Dochody z tytułu wydanych decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego, opłat rocznych za 

umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym w roku 2018 wyniosły 492.204,48 zł, co stanowiło 

82,03% zaplanowanego dochodu, z tego: 

 dochody z tytułu wydanych decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 

nie związanej z funkcjonowaniem drogi – 299.958,30 zł, 

 dochody z tytułu wydanych decyzji na umieszczenie w pasie drogowym obiektów 

budowlanych oraz reklam – 72.828,35 zł, 

 dochody z tytułu wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności – 

55.996,07 zł, 

 dochody z tytułu wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót – 

63.421,76 zł. 

W roku 2018 na bieżące utrzymanie dróg poniesiono nakłady finansowe w wysokości: 1.623.833,89 

zł, co stanowiło 85,45% planowanych wydatków, w tym na: 

 drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe – 805.991,71 zł, co stanowiło 93,17% planowanych 

wydatków, 

 drogi gminne – 673 217,39 zł, co stanowiło 76,34% planowanych wydatków 

 drogi wewnętrzne – 144 624,79 zł, co stanowiło 94,27% planowanych wydatków. 

Koszty związane z utrzymaniem strefy płatnego parkowania niestrzeżonego - wynagrodzenie dla 

administratora SPPN w roku 2018 wyniosły 705.812,72 zł, co stanowiło 92,87% planowanych 

wydatków.  

5.  Realizacja zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg 

W ramach zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg w roku 2018 sfinansowano m.in: 

 remonty dróg o nawierzchniach gruntowo – żwirowych, 

 odnowę oznakowania poziomego na drogach na terenie miasta (w tym oznakowania 

grubowarstwowego w ul. Warszawskiej i ul. W. Witosa), 

 zakup energii do sygnalizacji świetlnej, 

 remont i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego, 

 remont drogi powiatowej Alei Jana Pawła II poprzez usunięcie zadolenia na odcinku od ulicy ks. 

Franciszka Blachnickiego do ul. Bohaterów Warszawy, 

 wykonanie chodnika łączącego chodnik wzdłuż ulicy Włodzimierza Steyera z chodnikiem wzdłuż 

ulicy kpt. Józefa Kozłowskiego „Lasa”, 

 wymianę istniejącej nawierzchni w ciągu pieszo – rowerowym na nową w ulicy Brata Zenona 

Żebrowskiego, 

 naprawę barier ochronnych na ternie miasta, 

 wykonanie chodnika - schodów przy wjeździe na plażę miejską wzdłuż ulicy Kujawskiej, 

 robót drogowych na ulicy Kazimierza Pułaskiego, 

 remont chodnika w ulicy Celnej, 
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 odnowę chodnika przy bloku nr 18 w ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 

 wykonanie uporządkowanie terenu w ulicy Odległej, 

 opracowanie pomiarów natężenia ruchu i zapełnienia pojazdów, 

 roboty budowlane polegające na utwardzeniu nawierzchni i wzmocnieniu gruntowej drogi 

dojazdowej po tzw. „wale carskim” na części odcinka od Alei ks. Jerzego Popiełuszki do ulicy 

Skośnej, 

 opracowanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego dróg, mostów i przepustów, 

 wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w ulicach: Romualda Traugutta, gen. Augusta Emila 

Fieldorfa „Nila”, Goworowskiej, Koszarowej, Stefana Batorego , Parkowej, Miłej, gen. Zygmunta 

Padlewskiego oraz aktualizację projektów organizacji ruchu obejmującej strefę płatnego 

parkowania w Ostrołęce, 

 opracowanie dokumentacji kosztorysowej określającej wartość odbudowy zniszczeń w wyniku 

klęski żywiołowej, 

 opracowanie projektu wykonawczego na remont ulic: Wincentego Pola, Daliowej, chodnika  

w ulicy Celnej, 

 zinwentaryzowanie drzew rosnących w pasie drogowym ulicy Żniwnej, 

 podziały, oraz wznowienia granic działek w pasach drogowych na terenie miasta Ostrołęki. 

W roku 2018 podjęto działania związane z wdrożeniem inteligentnego systemu transportowego 

uprzywilejowującego transport publiczny w mieście Ostrołęka, którego celem jest m.in. stworzenie 

priorytetu dla pojazdów komunikacji zbiorowej MZK, sterowanie ruchem poprzez system SCATS, 

monitorowanie urządzeń infrastruktury, monitorowanie sytuacji ruchowej, ocenę sterowania: 

przeprowadzanie analiz i gromadzenie statystyk dotyczących danych o ruchu drogowym w celu 

późniejszego wykorzystania. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki” – 

Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu IST, uprzywilejowujacego transport publiczny  

w mieście Ostrołęka” . Termin realizacji zadania: 2018/2019 rok. 

W ramach realizacji zadań z zakresu inżynierii ruchu drogowego na bieżąco, w miarę potrzeb zlecano 

naprawę, oczyszczanie, zakup i montaż znaków drogowych, tabliczek z nazwą ulicy, oczyszczanie  

i malowanie słupków znaków drogowych, wynagrodzeń olsztyńskich, naprawę barier 

energochłonnych, słupków stalowych, uzupełnianie brakujących elementów progów zwalniających, 

mycie znaków U-5 i C-9 (pylonów), oraz inne czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Opiniowano również projekty, koncepcje rozwiązań układów drogowych (obsługi 

komunikacyjnej działek położonych na terenie miasta Ostrołęki, lokalizacji przejść dla pieszych na 

drogach publicznych, lokalizacji miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, lokalizacji 

sygnalizacji świetlnej, lokalizacji progów spowalniających, montażu luster). 

Ponadto w ramach zadań bieżącego utrzymania dróg :  

 dokonano 37 uzgodnień trasy i przejazdu ulicami miasta, 

 zatwierdzono 105 projektów w zakresie stałej i czasowej organizacji ruchu oraz wydano: 

- 250 decyzji i uzgodnień w sprawie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub 

urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub obsługą użytkowników ruchu 

drogowego, 

- 379 decyzji i uzgodnień w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia 

robót, umieszczenia reklam, opłat rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej  

w pasie drogowym, 
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- 1386 zezwoleń oraz 4 odmowy w sprawie wjazdu pojazdów w ulice, w których jest zakaz 

wjazdu pojazdów o masie całkowitej ponad 3,5 t oraz na przejazd pojazdów nienormatywnych. 

Do zezwoleń na przejazd pojazdów przeprawą tymczasową wydano 5469 identyfikatorów, 

- 257 oświadczeń o czasowym zajęciu gruntów, 

- 33 oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, 

- 23 decyzje i uzgodnienia na lokalizację zjazdu publiczneg/indywidualnego) z dróg publicznych. 

VII. EDUKACJA  

Miasto Ostrołęka jako organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. 

Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków 

działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania  

i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki oraz 

wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

Ostrołęka jako miasto na prawach powiatu realizuje zarówno zadania gminne, jak i powiatowe, 

określone w ustawie Prawo oświatowe dla organu prowadzącego. 

Zadaniem własnym gminy wynikającym z ww. ustawy jest zakładanie i prowadzenie: publicznych 

przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, oraz innych form wychowania przedszkolnego  

(o których mowa w ustawie), szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi,  

z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz 

szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.  

Zadaniem własnym powiatu w powyższym zakresie jest zakładanie i prowadzenie publicznych szkół 

podstawowych specjalnych oraz gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym  

z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek oświatowo-

wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 

innych poradni specjalistycznych, a także placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjaliza-

cyjnych.  

Nadrzędnym celem z zakresu edukacji jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki, wspomaganie szkół i placówek w osiąganiu wysokich efektów 

kształcenia, poprawa warunków funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz umożliwianie 

doskonalenia i dokształcania nauczycieli.  

1. Placówki oświatowe i kadra pedagogiczna 

W roku 2018 Miasto Ostrołęka prowadziło 28 jednostek oświatowych, w ramach których łącznie 

funkcjonowało: 11 przedszkoli, 8 szkół podstawowych, w tym 1 szkoła podstawowa specjalna, 

2 gimnazja, w tym gimnazjum specjalne, 6 liceów ogólnokształcących, 4 technika, 5 szkół 

branżowych z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej, w tym branżowa szkoła specjalna I stopnia, 

szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, 4 licea ogólnokształcące dla dorosłych, 4 szkoły 

policealne, 2 placówki oświatowe tj. poradnia psychologiczno – pedagogiczna i centrum kształcenia 

praktycznego. 
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W roku 2018 w przedszkolach i szkołach (wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym) 

prowadzonych przez Miasto Ostrołęka łącznie utworzono 518 oddziałów, do których uczęszczało  

10 906 dzieci i młodzieży. Dorośli kształcili się w 3 oddziałach szkoły ponadgimnazjalnej (31 osób). 

Stan liczbowy dzieci w przedszkolach miejskich – dane na dzień 30.09.2018 r. - zestawienie 

sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej:  

nazwa szkoły 
poniżej oddziału ,,0” oddział ,,0” razem: 

l. uczniów l. oddziałów l. uczniów l. oddziałów l. uczniów l. oddziałów 

Przedszkole 

Miejskie Nr 1 
65 3 30 2 95 5 

Przedszkole 

Miejskie Nr 5 
79 4 32 2 111 6 

Przedszkole 

Miejskie Nr 7 
113 5 39 2 152 7 

Przedszkole 

Miejskie Nr 8 
86 3 35 2 121 5 

Przedszkole 

Miejskie Nr 9 
189 9 43 2 232 11 

Przedszkole 

Miejskie Nr 10 
75 3 40 2 115 5 

Przedszkole 

Miejskie Nr 13 
110 5 25 1 135 6 

Przedszkole 

Miejskie Nr 15 
25 1 25 1 50 2 

Przedszkole 

Miejskie Nr 16 
62 3 44 2 106 5 

Przedszkole 

Miejskie Nr 17 
116 5 68 3 184 8 

Przedszkole 

Miejskie Nr 18 
42 2 25 1 67 3 

razem: 962 43 406 20 1 368 63 

Stan liczbowy uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, 

oddziałów gimnazjalnych - dane na dzień 30.09.2018 r. - zestawienie sporządzono na podstawie 

Systemu Informacji Oświatowej. 

nazwa szkoły 
oddział „0” 

Szkoła 

Podstawowa 
Gimnazjum razem: 

l. ucz. l. oddz. l. ucz. l. oddz. l. ucz. l. oddz. l. ucz. l. oddz. 

Szkoła Podstawowa Nr 1  0 0 778 35 0 0 778 35 

Szkoła Podstawowa Nr 2 23 1 543 31 0 0 566 32 

Szkoła Podstawowa Nr 3 0 0 328 17 40 2 368 19 

Szkoła Podstawowa Nr 4 13 1 199 20 37 3 249 24 
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Szkoła Podstawowa Nr 5 51 4 555 23 238 10 844 37 

Szkoła Podstawowa Nr 6 43 4 796 36 0 0 839 40 

Szkoła Podstawowa Nr 10 25 1 1 227 55 0 0 1 252 56 

Gimnazjum Nr 5 0 0 0 0 123 5 123 5 

ZSZ Nr 3 0 0 0 0 61 3 61 3 

SOS-W 5 2 48 8 20 4 73 14 

razem: 160 13 4 474 225 519 27 5 153 265 

 

Stan liczbowy uczniów szkół ponadgimnazjalnych - dane na dzień 30.09.2018 r. - zestawienie 

sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej. 

nazwa 

szkoły 

Licea 

Ogólnokształc

ące 

Branżowa 

szkoła 

I stopnia 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa 

Szkoła 

Specjalna 

Przysposabiaj

ąca 

do Pracy 

Technikum 
Szkoła 

policealna 
razem: 

l. ucz. 
l. 

oddz. 
l. ucz. 

l. 

oddz. 
l. ucz. 

l. 

oddz. 
l. ucz. 

l. 

oddz. 
l. ucz. 

l. 

oddz. 
l. ucz. 

l. 

oddz. 
l. ucz. 

l. 

oddz

. 

              

I LO 680 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 24 

II LO 640 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 22 

ZS Nr 5 502 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 22 

ZSZ Nr 

1 
0 0 122 7 64 3 0 0 707 31 7 1 900 42 

ZSZ Nr 

2 
0 0 61 2 29 1 0 0 520 22 24 2 634 27 

ZSZ Nr 

3 
65 3 0 0 0 0 0 0 331 17 0 0 396 20 

ZSZ Nr 

4 
0 0 13 1 19 1 0 0 583 27 0 0 615 29 

SOSW 0 0 12 1 10 1 27 5 0 0 0 0 49 7 

razem: 1 887 71 208 11 122 6 27 5 2 141 97 31 3 4 416 193 

 

Stan zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów, godzin zajęć 

obowiązkowych i dodatkowych. 
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Etaty nauczycieli przedszkoli miejskich – stan na dzień 30 września 2018 r. - zestawienie sporządzono 

na podstawie Systemu Informacji Oświatowej. 

wyszczególnienie 

liczba stosunków pracy nauczycieli 

ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

PM 1 

zatrudnieni 

w pełnym 

wymiarze 

13 0 0 3 2 8 

zatrudnieni    

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 4 0 0 2 0 2 

w tym 

etatu 
0,89 0,00 0,00 0,49 0,00 0,40 

razem etaty: 13,89 0,00 0,00 3,49 2,00 8,40 

PM 5 

zatrudnieni 

w pełnym 

wymiarze 

24 0 1 4 4 15 

zatrudnieni    

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 5 0 0 2 1 2 

w tym 

etatu 
1,54 0,00 0,00 0,70 0,50 0,34 

razem etaty: 25,54 0,00 1,00 4,70 4,50 15,34 

PM 7 

zatrudnieni 

w pełnym 

wymiarze 

14 0 0 0 1 13 

zatrudnieni    

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 4 0 0 1 2 1 

w tym 

etatu 
1,74 0,00 0,00 0,55 0,94 0,25 

razem etaty: 15,74 0,00 0,00 0,55 1,94 13,25 

PM 8 

zatrudnieni 

w pełnym 

wymiarze 

12 0 1 2 2 7 

zatrudnieni    

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 2 0 0 1 0 1 

w tym 

etatu 
0,67 0,00 0,00 0,50 0,00 0,17 

razem etaty: 12,67 0,00 1,00 2,50 2,00 7,17 

PM 9 

zatrudnieni 

w pełnym 

wymiarze 

26 0 0 8 8 10 

zatrudnieni    

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 4 0 0 2 0 2 

w tym 

etatu 
1,47 0,00 0,00 0,92 0,00 0,55 

razem etaty: 27,47 0,00 0,00 8,92 8,00 10,55 

PM 10 

zatrudnieni 

w pełnym 

wymiarze 

14 0 0 4 2 8 

zatrudnieni    

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 2 0 0 1 1 0 

w tym 

etatu 
0,34 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 
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razem etaty: 14,34 0,00 0,00 4,17 2,17 8,00 

PM 13 

zatrudnieni 

w pełnym 

wymiarze 

14 1 0 2 4 7 

zatrudnieni    

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 2 0 0 0 1 1 

w tym 

etatu 
0,55 0,00 0,00 0,00 0,36 0,19 

razem etaty: 14,55 1,00 0,00 2,00 4,36 7,19 

PM 15 

zatrudnieni 

w pełnym 

wymiarze 

6 0 1 1 2 2 

zatrudnieni    

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 5 0 0 2 2 1 

w tym 

etatu 
1,05 0,00 0,00 0,89 0,11 0,05 

razem etaty: 7,05 0,00 1,00 1,89 2,11 2,05 

PM 16 

zatrudnieni 

w pełnym 

wymiarze 

19 0 0 8 1 10 

zatrudnieni    

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 2 0 0 0 2 0 

w tym 

etatu 
0,44 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 

razem etaty: 19,44 0,00 0,00 8,00 1,44 10,00 

PM 17 

zatrudnieni 

w pełnym 

wymiarze 

17 1 1 2 2 11 

zatrudnieni    

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 3 0 0 0 2 1 

w tym 

etatu 
1,31 0,00 0,00 0,00 0,63 0,68 

razem etaty: 18,31 1,00 1,00 2,00 2,63 11,68 

PM 18 

zatrudnieni 

w pełnym 

wymiarze 

8 0 1 2 1 4 

zatrudnieni    

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 4 0 0 3 0 1 

w tym 

etatu 
1,02 0,00 0,00 0,92 0,00 0,10 

razem etaty: 9,02 0,00 1,00 2,92 1,00 4,10 

o
g
ó
łe

m
  
p
rz

ed
sz

k
o

la
 zatrud. w 

pełnym 

wymiarze 

167 2 5 36 29 95 

niepeł. 

wymiarze 

liczba 37 0 0 14 11 12 

w tym 

etatu 
11,02 0 0 5,14 3,15 2,73 

razem etaty: 178,02 2,00 5,00 41,14 32,15 97,73 
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Etaty nauczycieli szkół podstawowych – stan na dzień 30 września 2018 r. - zestawienie sporządzono 

na podstawie Systemu Informacji Oświatowej. 

wyszczególnienie 

liczba stosunków pracy nauczycieli 

ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta 

kontrakto

wy 

mianowan

y 

dyplomo

wany 

SP 1 

zatrudnieni  

w pełnym wymiarze 
69 1 2 12 9 45 

zatrudnieni    

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 7 0 0 1 3 3 

w tym 

etatu 
4,57 0,00 0,00 0,50 1,89 2,18 

razem etaty: 73,57 1,00 2,00 12,50 10,89 47,18 

SP 2 

zatrudnieni w 

pełnym wymiarze 
74 0 2 17 9 46 

zatrudnieni    

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 15 0 2 2 0 11 

w tym 

etatu 
5,88 0,00 1,56 1,00 0,00 3,32 

razem etaty: 79,88 0,00 3,56 18,00 9,00 49,32 

SP 3 

zatrudnieni  

w pełnym wymiarze 
41 0 1 2 0 38 

zatrudnieni    

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 7 0 2 1 2 2 

w tym 

etatu 
3,49 0,00 1,12 0,50 1,17 0,70 

razem etaty: 44,49 0,00 2,12 2,50 1,17 38,70 

SP 4 

zatrudnieni  

w pełnym wymiarze 
48 0 1 11 8 28 

zatrudnieni    

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 6 0 0 2 2 2 

w tym 

etatu 
3,9 0,00 0,00 1,61 1,51 0,78 

razem etaty: 51,90 0,00 1,00 12,61 9,51 28,78 

SP 5 

zatrudnieni  

w pełnym wymiarze 
101 2 7 19 9 64 

zatrudnieni    

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 9 0 1 2 1 5 

w tym 

etatu 
2,19 0,00 0,06 1,14 0,11 0,88 

razem etaty: 103,19 2,00 7,06 20,14 9,11 64,88 

SP 6 

zatrudnieni  

w pełnym wymiarze 
85 3 3 25 16 38 

zatrudnieni    

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 7 0 0 2 1 4 

w tym 

etatu 
3,72 0,00 0,00 1,67 0,67 1,38 

razem etaty: 88,72 3,00 3,00 26,67 16,67 39,38 

SP 10 

zatrudnieni  

w pełnym wymiarze 
114 0 3 20 18 73 

zatrudnieni    liczba 13 0 1 1 0 11 
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w 

niepełnym 

wymiarze 

w tym 

etatu 
6,32 0,00 0,44 0,78 0,00 5,10 

razem etaty: 120,32 0,00 3,44 20,78 18,00 78,10 

o
g

ó
łe

m
  
sz

k
o
ły

 

p
o

d
st

aw
o

w
e 

zatrudnieni w 

pełnym wymiarze 
532 6 19 106 69 332 

niepeł. 

wymiarz

e 

liczba 64 0 6 11 9 38 

w tym 

etatu 
30,07 0 3,18 7,2 5,35 14,34 

razem etaty: 562,07 6,00 22,18 113,20 74,35 346,34 

 

Etaty nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, PP-P, CKP i SOSz-W – stan na dzień 30 września 

2018r. - zestawienie sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej. 

wyszczególnienie 

liczba stosunków pracy nauczycieli 

ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta 

kontrakto

wy 

mianowan

y 

dyplomo

wany 

I LO 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 
60 0 0 4 8 48 

zatrudnieni    

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 15 0 0 6 2 7 

w tym 

etatu 
9,46 0,00 0,00 4,18 0,94 4,34 

razem etaty: 69,46 0,00 0,00 8,18 8,94 52,34 

II LO 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 
48 0 0 4 4 40 

zatrudnieni    

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 17 0 0 1 3 13 

w tym 

etatu 
4,82 0,00 0,00 0,50 0,59 3,73 

razem etaty: 52,82 0,00 0,00 4,50 4,59 43,73 

ZS 5 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 
66 0 0 2 8 56 

zatrudnieni    

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 11 0 1 2 1 7 

w tym 

etatu 
5,86 0,00 0,50 1,11 0,98 3,27 

razem etaty: 71,86 0,00 0,50 3,11 8,98 59,27 

ZSZ 1 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 
89 1 2 7 11 68 

zatrudnieni    

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 8 0 2 2 1 3 

w tym 

etatu 
3,81 0,00 0,88 1,04 0,58 1,31 

razem etaty: 92,81 1,00 2,88 8,04 11,58 69,31 

ZSZ 2 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 
70 0 1 5 5 59 

zatrudnieni    

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 21 2 4 7 4 4 

w tym 

etatu 
8,27 0,72 1,02 3,14 2,72 0,67 

razem etaty: 78,27 0,72 2,02 8,14 7,72 59,67 
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ZSZ 3 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 
62 0 0 3 8 51 

zatrudnieni    

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 15 5 1 1 4 4 

w tym 

etatu 
5,91 1,21 0,50 0,17 1,61 2,42 

razem etaty: 67,91 1,21 0,50 3,17 9,61 53,42 

ZSZ 4 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 
71 0 1 7 4 59 

zatrudnieni    

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 6 0 1 2 0 3 

w tym 

etatu 
2,63 0,00 0,58 1,35 0,00 0,70 

razem etaty: 73,63 0,00 1,58 8,35 4,00 59,70 

SOSW 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 
53 0 2 13 13 25 

zatrudnieni    

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 7 0 0 0 3 4 

w tym 

etatu 
4,08 0,00 0,00 0,00 2,13 1,95 

razem etaty: 57,08 0,00 2,00 13,00 15,13 26,95 

PP-P 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 
20 0 0 1 5 14 

zatrudnieni    

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

razem etaty: 20,00 0,00 0,00 1,00 5,00 14,00 

CKP 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 
18 0 0 0 7 11 

zatrudnieni    

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 8 1 0 2 1 4 

w tym 

etatu 
3,4 0,32 0,00 1,09 0,68 1,31 

razem etaty: 21,40 0,32 0,00 1,09 7,68 12,31 

o
g
ó
łe

m
  
sz

k
o
ły

 

p
o
n
ad

g
im

n
az

ja
ln

e 

zatrud.w pełnym 

wymiarze 
557 1 6 46 73 431 

niepeł. 

wymiarze 

liczba 108 8 9 23 19 49 

w tym 

etatu 
48,24 2,25 3,48 12,58 10,23 19,7 

razem etaty: 605,24 3,25 9,48 58,58 83,23 450,70 

 

Mając na celu poprawę jakości pracy szkół i placówek oświatowych na doskonalenie i dokształcanie 

zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 623 838 zł, w tym: budżet gminy – 357 925 zł i budżet 

powiatu – 265 913 zł. Specjalnościami, które dofinansowano w ramach doskonalenia zawodowego 

nauczycieli były, m.in.: kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach 

ogólnodostępnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, bezpieczeństwo ucznia, szkoły i nauczycieli 

oraz kształtowanie postaw wobec zagrożeń, pozyskiwanie środków zewnętrznych, ewaluacja 

wewnętrzna, kształtowanie umiejętności językowych, a do form kształcenia i rodzajów objętych 

dofinansowaniem należały m.in.: organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla 

nauczycieli i kadry kierowniczej szkoły i placówki, przygotowanie nauczycieli do pracy z nowymi 

podstawami programowymi, organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych, rozwijanie 
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kompetencji cyfrowych i medialnych nauczycieli czy aktualizacja wiedzy z zakresu prawa 

oświatowego.  

Ponadto polityka kadrowa oraz działania w kierunku doskonalenia zawodowego sprawiają, iż nie ma 

większych braków w zakresie zapewnienia w szkołach/placówkach wykwalifikowanej kadry. System 

ich doskonalenia zawodowego pośrednio wspierany był przez obowiązujący system awansu 

zawodowego. 

W 2018 roku wpłynęło 39 wniosków nauczycieli kontraktowych ubiegających się o kolejny stopień 

awansu zawodowego. W wyniku przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych na stopień 

nauczyciela mianowanego, wszystkim wnioskodawcom wydano decyzje administracyjne o nadaniu 

stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Pozwoliło to grupie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka podnieść wysokość 

wynagrodzenia zasadniczego. 

W roku sprawozdawczym siedemdziesięciu pięciu ostrołęckich nauczycieli otrzymało Nagrody 

Prezydenta Miasta Ostrołęki za zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wyróżnienia te 

wręczono z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas uroczystej gali, która odbyła się  

15 października 2018 r. w Ostrołęckim Centrum Kultury. Doceniając osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczo – wychowawczej – przyznano: 3 nagrody pieniężne  

I stopnia, 15 nagród pieniężnych II stopnia oraz 57 nagród pieniężnych III stopnia. Ponadto Prezydent 

Miasta Ostrołęki przyznał nagrody z okazji DEN dla pracowników administracji i obsługi. 

Wyróżnionych zostało siedmiu pracowników z ostrołęckich przedszkoli, szkół i placówek 

oświatowych. 

Dodatkowo Prezydent Miasta Ostrołęki przyznał nagrody pieniężne sześciu nauczycielom 

z tytułu m.in.: nadania imienia przedszkolu czy przejścia dyrektora szkoły na emeryturę. 

W roku 2018 przeprowadzono 3 komisje konkursowe na stanowiska dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych tj. SP Nr 10, ZSZ Nr 1 i PP-P, w wyniku których nauczycielom powierzono stanowiska 

dyrektora szkoły na okres 5 lat szkolnych. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrołęki jednej osobie 

powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły na okres od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 

2019 roku.  

2. Wyniki egzaminów 

1) Sprawdzian po VI klasie szkoły podstawowej 

W 2018 roku, w związku z reformą edukacji, nie przeprowadzono sprawdzianu po VI klasie, gdyż 

uczniowie kontynuują naukę w ośmioklasowej szkole podstawowej. Egzamin ósmoklasisty będzie 

przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019, na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej  

w nowym systemie. 

2) Egzamin gimnazjalny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

Do egzaminu przystąpiło troje uczniów. Średni wynik z matematyki wyniósł 40%, z języka polskiego 

67,6%, z historii i WOS 66,6%, z przedmiotów przyrodniczych 51% oraz z języka obcego 

nowożytnego 52,5%.  

3) Egzamin gimnazjalny 
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Egzamin gimnazjalny był przeprowadzony w terminie 18 - 20 kwietnia 2018 roku. Uczniowie, którzy  

z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali 

egzamin w dniach 4 - 6 czerwca 2018 roku. Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części.  

W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy  

o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – 

matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki 

 i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu 

uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie 

podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w poszczególnych szkołach. 

arkusz 
nazwa 

szkoły 

część 

humanistyczna 

część matematyczno-

przyrodnicza 
język obcy 

j. 

polski 

historia 

i wos 
matematyka 

przedmioty 

przyrodnicze 

j. ang. 

poziom 

podst. 

j. ang. 

poziom 

rozszerz. 

j. 

niemiecki 

poziom 

podst. 

j. 

francuski 

poziom 

podst. 

j. 

włoski 

poziom 

podst. 

standardowy 

oddział 

Gimn.  

w Technikum 

ZSZ Nr 3 

69,43 55,66 52,68 55,34 71,95 55,56 34,33 - - 

GM  

w ZS 5 
67,19 56,16 47,97 53,92 68,20 48,37 50,00 - - 

oddział 

Gimn.  

w SP 3 

70,86 54,03 48,97 53,31 68,74 54,06 - - 98,00 

Oddział 

Gimn.  

w SP 4 

70,75 54,93 48,50 48,46 61,79 40,75 - - - 

oddział 

Gimn.  

w SP 5 

70,68 57,52 52,39 55,95 70,22 51,91 49,00 98,00 - 

upośledzonego  

w st. lekkim  

oddział 

Gimn.  

w SP 3 

53,00 75,00 41,00 64,00 50,00 - - - - 

oddział 

Gimn.  

w SP 4 

69,00 63,00 29,00 68,00 68,00 - - - - 

średnie wyniki procentowe dla gminy m. Ostrołęka 
 

standardowy 69,17 56,41 50,47 54,55 69,02 50,96 45,57 39,50 98,00 

autystyka/ z zespołem 

Aspergera 
40,17 46,67 36,17 40,00 33,67 27,50 - - 

 

słabo widzącego 81,00 50,00 48,00 57,00 98,00 60,00 - - 
 

niesłyszącego/  

słabo słyszącego 
63,00 

 

69,00 

 

41,00 50,00 58,00 30,00 - - 
 

upośledzonego  

w st. lekkim 
65,00 67,60 37,80 57,00 59,00 - 52,67 - 
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4) Egzamin maturalny  

Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe w 2018 roku pisemne egzaminy maturalne odbywały się 4 - 23 maja, 

natomiast egzaminy ustne 4 - 25 maja. Osoby, które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić do 

ustnych lub pisemnych egzaminów maturalnych w maju, zdawały egzamin w terminie dodatkowym  

4 - 20 czerwca, natomiast tym, które nie zdały jednego egzaminu, a przystąpiły do wszystkich 

egzaminów obowiązkowych, został wyznaczony termin sesji poprawkowej: egzaminów pisemnych – 

21 sierpnia, a egzaminów ustnych 21 - 22 sierpnia. 

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2018 roku, przystępowali do egzaminu maturalnego: 

w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego, a w części pisemnej 

 z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. 

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego 

w nowej formule, obowiązującej od 2015 roku – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu 

maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych 

nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. 

Do egzaminu maturalnego w maju 2018 r. przystąpili również chętni absolwenci wszystkich typów 

szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy 

uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w maju 2018 r. przystąpili ponownie do 

egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku 

 z nowego przedmiotu.  

Do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej 

egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 1152 tegorocznych absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych, w tym 687 osoby z liceów ogólnokształcących, a 465 osób z techników. 

Spośród absolwentów z 2018 roku, którzy w maju przystąpili do wszystkich egzaminów 

obowiązkowych świadectwo dojrzałości uzyskało 80,99 % zdających. 

Zdawalność egzaminu (maj 2018 rok) 

treść wszyscy zdający 

w tym: 

absolwenci liceum 

ogólnokształcącego 

absolwenci 

technikum 

liczba zdających, którzy 

przystąpili do wszystkich 

egzaminów obowiązkowych 

1 152 100 % 687 100 % 465 100 % 

w tym: 
      

osób, które zdały egzamin 933 80,99 632 91,99 301 64,73 

osoby, które mają prawo 

przystąpienia do egzaminu 

poprawkowego w sierpniu br. 

144 12,5 47 6,84 97 20,86 

osób, które nie zdały egzaminu 

maturalnego z więcej niż 

jednego przedmiotu 

75 6,51 8 1,17 67 14,41 
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Zdawalność egzaminu – Miasto Ostrołęka 

 odsetek sukcesu 

% osób, które zdały egzamin 80,99% 

% osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu  12,5% 

% osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu 6,51% 

 

Zdawalność egzaminu maturalnego w różnych typach szkół 

lp. szkoła 

liczba 

przystępujących do 

egzaminu 

absolwentów w 

2018 r. (do pięciu 

egzaminach 

obowiązkowych) 

egzamin zdało 

liczba osób, 

która nie 

zdała 

liczba 

poprawek 

w tym 

przedmioty 

liczba 

osób 

liczba osób, 

które 

otrzymały 

świadectwa 

% 

1. 
I Liceum  

Ogólnokształcące 
243 234 96,30 9 9 

matematyka 8 

j. polski 1 

2.  
II Liceum  

Ogólnokształcące 
205 201 99,05 4 4 matematyka 4 

3. 
III Liceum 

Ogólnokształcące 
193 178 92,23 15 15 

matematyka 13 

j. angielski 2 

4. 

Zespół Szkół  

Zawodowych Nr 1        

Technikum Nr 1  147 72 48,98 75 43 
matematyka 37 

j. angielski 6 

5. 

Zespół Szkół  

Zawodowych Nr 2        

Technikum Nr 2 97 86 88,66 11 8 

j. polski 1 

matematyka 6 

j. angielski 1 

6. 

Zespół Szkół  

Zawodowych Nr 3        

V LO 46 19 41,30 27 19 
matematyka 18 

j. angielski 1 

Technikum Nr 3 59 24 40,68 35 15 
matematyka 13 

j. angielski 2 

7. 

Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 4        

Technikum Nr 4 162 119 73,46 43 31 

matematyka 24 

j. polski 1 

j. angielski 6 

ogółem: 1 152 933 80,99 219 144 
 

144 

 

Największą populację zdających maturę po raz pierwszy stanowili absolwenci liceów 

ogólnokształcących dla młodzieży – 687 osób – 59,64% i absolwenci technikum - 465 osób – 40,36%.  
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Egzamin maturalny sierpień 2018 roku 

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2018 r. przystąpiło 124 absolwentów 

 z 144 uprawnionych do tego egzaminu. Były to osoby, które w maju i/lub w czerwcu 2018 roku 

przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej  

i części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części 

pisemnej. Pomyślnie zdało egzamin 67 osób, co stanowi 54,03% zdających.  

 

Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego - sierpień 2018 rok. 

nazwa 

jednostki 
typ szkoły 

liczba uczniów 

uprawnionych do 

matury poprawkowej 

przystąpiło do  

poprawki 
zdało poprawkę 

% 

zdawalności 

poprawek 

I LO LO 9 9 7 77,78 

II LO LO 4 4 3 75,00 

III LO LO 15 12 7 58,33 

ZSZ Nr 1 Technikum Nr 1 43 36 9 25,00 

ZSZ Nr 2 Technikum Nr 2 8 7 5 71,43 

ZSZ Nr 3 
Technikum Nr 3 15 13 7 53,85 

V LO 19 16 6 37,50 

ZSZ Nr 4 Technikum Nr 4 31 27 23 85,19 

razem: 
 

144 124 67 54,03 

 

Egzamin maturalny w maju, czerwcu i sierpniu 2018 roku.  

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych 

w maju, czerwcu i sierpniu 2018 roku – odsetek sukcesów. 

treść wszyscy zdający 

w tym: 

absolwenci liceum 

ogólnokształcącego 

absolwenci 

technikum 

liczba zdających, którzy 

przystąpili do wszystkich 

egzaminów obowiązkowych 

1 152 100 % 687 100 % 465 100 % 

w tym: 
      

osób, które zdały egzamin 1 000 86,81 % 655 95,34 % 345 74,19 % 

osób, które nie zdały 

egzaminu  
152 13,19 % 32 4,66 % 120 25,81 % 

 

5)  Egzamin zawodowy 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie (Dz. U. z 2015 r., poz. 673 ze zm.) przeprowadzono egzaminy potwierdzające 

kwalifikacje w zawodzie dla szkół zawodowych, absolwentów, eksternów oraz osób, które ukończyły 

kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

Egzamin odbył się w następujących terminach:  

 sesja styczeń - luty 2018 rok: część pisemna 11 stycznia 2018 roku, część praktyczna od  

10 stycznia do 17 lutego 2018 roku, 
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 sesja czerwiec - lipiec 2018 rok: część pisemna 19 czerwca 2018 roku, część praktyczna od  

22 czerwca do 4 lipca 2018 roku. 

Wyniki ogólne sesji styczeń - luty 2018 roku 

Dla uczniów technikum przeprowadzono egzamin w 33 kwalifikacjach. Do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpiło 587 (część pisemna i praktyczna) zdających. 

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało 409 zdających (69,67 %).  

Dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych przeprowadzono egzamin w 3 kwalifikacjach. Do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpiło 8 (część pisemna i praktyczna) 

zdających. Żadna z osób nie uzyskała świadectwa potwierdzającego kwalifikacji w zawodzie. 

Egzamin dla słuchaczy szkoły policealnej przeprowadzono w 2 kwalifikacjach. Do części pisemnej nie 

przystąpił żaden uczeń, natomiast do części praktycznej przystąpiło 9 zdających. Żadna z osób nie 

uzyskała świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

Egzamin dla kursantów kwalifikacyjnych kursów zawodowych przeprowadzono w 3 kwalifikacjach. 

Do części pisemnej przystąpiło 16 zdających, natomiast do części praktycznej 18 zdających. 

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało 15 zdających (93,75%). 

Wyniki ogólne sesji czerwiec - lipiec 2018 roku. 

Dla uczniów technikum egzamin przeprowadzono w 41 kwalifikacjach. Do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpiło 631 (część pisemna i praktyczna) zdających.  

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało 470 zdających (74,48 %). 

Dla uczniów szkół branżowych egzamin przeprowadzono w 5 kwalifikacjach. Do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpiło 36 zdających. Świadectwa potwierdzające 

kwalifikacje w zawodzie otrzymało 20 zdających (55,55 %). 

Dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej przeprowadzono egzamin w 2 kwalifikacjach. Do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpiło 5 zdających. Świadectwa 

potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało 3 zdających (60,00 %). 

Egzamin dla słuchaczy szkół policealnych przeprowadzono w 3 kwalifikacjach. Do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpiło 12 zdających. Świadectwa potwierdzające 

kwalifikacje w zawodzie otrzymało 12 zdających (100,00 %). 

Egzamin dla kursantów kwalifikacyjnych kursów zawodowych przeprowadzono w 2 kwalifikacjach. 

Do części pisemnej przystąpiło 10 zdających, do części praktycznej 9 zdających. Świadectwa 

potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało 8 zdających (88,88%). 

3. Programy rządowe i dotacje celowe 

Szkoła Podstawowa nr 4 i Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w ramach Rządowego 

programu - „Aktywna tablica” w 2018 roku rozwijały szkolną infrastrukturę oraz kompetencje 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych. Koszt realizacji 

zadania wyniósł 35.000,00 zł w tym środki dotacji celowej – 28 000,00 zł i wkład własny 7.000,00 zł. 
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Otrzymane wsparcie przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych tj. czterech interaktywnych 

monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. 

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego przystąpiła do: 

 realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. ,,Poprawa dostępności do świadczeń 

stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” W ramach realizacji projektu 

utworzono i wyposażono jeden gabinet dentystyczny. Na realizację projektu Miasto otrzymało  

z Ministerstwa Zdrowia środki finansowe w wysokości: 116 604 zł,  z przeznaczeniem na: zakup 

sprzętu - 111 604,00 zł, projekt edukacyjny – 5 000,00 zł, 

 realizacji zadania publicznego pn. ,,Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących 

w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących 

nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”. Na realizację przedsięwzięć edukacyjnych  

w ramach projektu Miasto otrzymało z Ministerstwa Edukacji Narodowej środki finansowe  

w wysokości: 80.000 zł (tym: w roku 2018 r. - 32.000 zł, a roku 2019 r. - 48.000 zł). Projekt ma na 

celu nawiązanie i wzmocnienie relacji między uczniami i nauczycielami szkół funkcjonujących 

 w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą 

prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim, a uczniami i nauczycielami szkół  

w Polsce. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizowała zadanie z zakresu administracji rządowej, 

wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”, w zakresie zapewnienia 

realizacji zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. Na realizację 

projektu w latach 2018-2021, Miastu przyznano z Ministerstwa Edukacji Narodowej środki finansowe 

w wysokości 743 400 zł. Główne zadanie realizowane w ramach projektu to: 

 udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, 

 wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, 

w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, 

pedagogicznej i logopedycznej, 

 wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, 

 organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach, w wymiarze do 5 godzin 

tygodniowo dla danego dziecka, oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług 

terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, 

 koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu. 

Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. ,,Wyprawka szkolna”, którego celem 

było wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez 

dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.  

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, wynosiło: 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 

gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III szkoły 

podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: 

do kwoty 175 zł  
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polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 

gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I 

i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

do kwoty 225 zł 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełno-

sprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w 

tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełno-

sprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do 

klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w 

branżowej szkole I stopnia lub klas I i II branżowej szkoły I stopnia. 

do kwoty 390 zł 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełno-

sprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w 

tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełno-

sprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do 

liceum ogólnokształcącego, technikum. 

do kwoty 445 zł 
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,,Wyprawka szkolna” w 2018 r. - rozliczenie dotacji (w zł) 

nazwa typu 

jednostki 

rodzaj 

szkoły 

uczniowie 

słabowidzący 
słabosły

szący 

z 

autyzmem, 

w tym z 

zespołem 

Aspergera 

z 

niepełnospr

awnością 

ruchową,  

w tym z 

afazją 

z 

upośledzeniem 

umysłowym  

w stopniu 

lekkim 

z 

upośledzeniem 

umysłowym  

w stopniu 

umiarkowany

m lub 

znacznym za 

wyjątkiem 

uczniów szkół 

przysposabiają

cych do pracy 

szkoła 

specjalna 

przysposabia

jąca do pracy 

Wykonanie 

dotacji 

klasa III 

dotychczasowej 

zasadniczej szkoły 

zawodowej 

prowadzonej w 

branżowej szkole I 

stopnia 

ogólnodostępna 0 390,00 0 0 319,19  0 

4 065,12 

709,19 

specjalna 0 0 0 0 1 293,18 0 1 293,18 

klasa I i II branżowej 

szkoły I stopnia 

ogólnodostępna 0 0 0 0 236,00 0 236,00 

specjalna 0 0 0 0 2 917,38 0 2 917,38 

liceum 

ogólnokształcące  
0,00 zł 820,10 1 009,62 1 612,18 1 293,95 162,30 360,93 5 259,71 

technikum ogólnodostępna 0 445,00 1 335,00 0 279,45 0 2 059,45 

ogółem ogólnodostępna 820,10 1 844,62 2 947,18 1 293,95 996,94 360,93 0 16 539,40 
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Realizacja dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 655) dotacja celowa była udzielona w następujących kwotach: 

szkoła podstawowa podręczniki i/lub materiał edukacyjny materiał ćwiczeniowy  

klasa I 75,00 zł (74,25) 50,00 zł (49,50) 

klasa II 75,00 zł (74,25) 50,00 zł (49,50) 

klasa III 25,00 zł (24,75) 50,00 zł (49,50) 

klasa IV 140,00 zł (138,60) 25,00 zł (24,75) 

klasa V 180,00 zł (178,20) 25,00 zł (24,75) 

klasa VI 140,00 zł (138,60) 25,00 zł (24,75) 

klasa VII 250,00 zł (247,50) 25,00 zł (24,75) 

klasa VIII 250,00 zł (247,50) 25,00 zł (24,75) 

gimnazjum podręczniki i/lub materiał edukacyjny materiał ćwiczeniowy  

klasa III 250,00 zł (247,50) 25,00 zł (24,75) 

 

Dotacja celowa była udzielana na wyposażenie w: 

 podręczniki i/lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas II szkół podstawowych, 

 podręczniki i/lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas V szkół podstawowych, 

 podręczniki i/lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, 

 materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I, III, IV, VI i VII szkoły podstawowej oraz uczniów klasy III gimnazjum, 

 podręczniki i/lub materiały edukacyjne dla uczniów klas I, III, IV, VI i VII szkoły podstawowej oraz uczniów klasy III gimnazjum w przypadkach 

przewidzianych w ustawie (zwiększenie liczby uczniów, refundacja kosztów). 
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Wykonanie dotacji 

wykonanie dotacji w roku 2018 (w zł): 

nazwa szkoła 
dla uczniów bez 

orzeczeń 

dla uczniów  

z niepełnosprawnością 

intelektualną  

w st. umiarkowanym lub 

znacznym 

dla uczniów  

z autyzmem, w 

tym z zespołem 

Aspergera 

razem: 

SP Nr 1 82 910,44 288,47 0 83 198,91 

SP Nr 2 57 666,15 1 528,00 0 59 194,15 

SP Nr 3 35 996,00 0 0 35 996,00 

SP Nr 4 20 063,56 3 013,82 2 530,93 25 608,31 

SP Nr 5 75 317,42 0 0 75 317,42 

SP Nr 6 80 908,76 0 0 80 908,76 

SP Nr 10 129 619,42 1 990,40 0 131 609,82 

ZS Nr 5 6 518,91 0 0 6 518,91 

SP STO 12 374,67 0 0 12 374,67 

SP przy LO 

Klasycznym 
4 603,50 0 0 4 603,50 

ZSZ Nr 3 1 532,64 0 0 1 532,64 

SOSW 4 567,22 4 309,04 0 8 8876,26 

ogółem: 512 078,69 11 129,73 2 530,93 525 739,35 

4. Stypendia dla uczniów  

Realizując dwie uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 roku: 

 uchwałę Nr 300/XLII/2017 w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Miasta Ostrołęki”, 

 uchwałę Nr 301/XLII/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki 

udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla 

uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach ,,Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Miasta Ostrołęki”, 

Prezydent Miasta Ostrołęki przyznał w roku 2018 jednorazowe stypendium edukacyjne 7 uczniom po 

500 zł, w tym jednemu uczniowi szkoły podstawowej i 6 uczniom gimnazjów. Łączna kwota 

rozdysponowanych środków finansowych wyniosła 3 500 zł. Stypendia wręczono podczas 

XI Samorządowej Gali Uczniowskiej, która odbyła się 20 czerwca 2018 r. w Ostrołęckim Centrum 

Kultury. W trakcie gali wyróżnienia w formie: listu gratulacyjnego, nagrody książkowej i odznaki 

,,Ostrołęcki Laur Oświaty” przyznano 78 uczniom publicznych i niepublicznych szkół,  

w 3 kategoriach: 

1) najwyższa średnia ocen z całego cyklu nauczania w szkole, 

2) najwyższa średnia ocen w klasyfikacji końcowo-rocznej w szkole, 

3) wybitne pozanaukowe osiągnięcia w obszarze sportu, kultury, działalności społecznej. 

5. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół  

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 

996 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim  

i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust.  
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2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy 

wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów 

przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między prezydentem 

miasta a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrołęki do szkół i placówek realizowany był  

w dwóch formach: 

1) Dowozu zorganizowanego (zbiorowego). Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego  

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji pn. „Dowożenie 

uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w 2018 roku”. tj. Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Osób Niepełnosprawnych w Ostrołęce. 

2) Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica). Rodzice, którzy indywidualnie dowożą 

dziecko do szkoły/placówki otrzymują dofinansowanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

rodzicem, a Miastem Ostrołęka. 

 

Wykonanie dotacji 

dowóz zorganizowany dowóz indywidualny 

liczba dzieci dowożonych kwota (w zł) liczba dzieci dowożonych kwota (w zł) 

48 (styczeń - czerwiec) 120 223,51 18 (styczeń - czerwiec) 16 797,73 

32 (wrzesień - grudzień) 99 776,49 21 (wrzesień - grudzień) 17 415,89 

koszt: 220 000,00 koszt: 34 213,62 

6. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników 

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 

ze zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: 

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona  

u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego 

młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych 

i ich wynagradzania,  

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy 

i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.  

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków 

Funduszu Pracy. Środki finansowe na ten cel pochodzą z budżetu wojewody mazowieckiego. W celu 

przygotowania zawodowego poprzez praktyczną naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy młodocianych, 4 pracodawcom (którzy zawarli umowę o pracę z 4 młodocianymi 

pracownikami w ramach dofinansowania) przekazano łącznie kwotę 25 359,35 zł. Środki wypłacone 

pracodawcom: 
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forma przygotowania zawodowego 

liczba pracodawców, 

którym wypłacono 

dofinansowanie 

liczba młodocianych  

w odniesieniu do 

liczby pracodawców 

kwota 

dofinansowania 

nauka zawodu 3 3 21 549,35 zł 

przyuczenie do wykonywania 

określonej pracy 
1 1 3 810,00 zł 

razem: 25 359,00 zł 

7. Dofinansowanie imprez i uroczystości organizowanych 

przez szkoły i placówki oświatowe 

Zgodnie z miejskim kalendarzem imprez i uroczystości organizowanych przez szkoły i placówki 

oświatowe prowadzone przez Miasto Ostrołęka w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 Prezydent 

Miasta Ostrołęki przeznaczył na zakup nagród dla dzieci i uczniów za udział w różnego rodzaju 

konkursach, turniejach i uroczystościach przedszkolnych i szkolnych środki finansowe w wysokości 

26.016,53 zł, w tym: 21.063,53 zł (budżet gminy) i 4.953,00 zł (budżet powiatu). 

Ważnym wydarzeniem w przedszkolach i szkołach podstawowych był organizowany po raz pierwszy 

Miejski Festiwal Dzieci, który odbył się w dniu 30 maja 2018 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej 

im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. Festiwal adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 

lat) oraz uczniów szkół podstawowych klas I-III, a także oddziałów przedszkolnych z przedszkoli, 

szkół samorządowych i niepublicznych z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami. 

Organizatorami Miejskiego Festiwalu Dzieci w roku szkolnym 2017/2018 było Miasto Ostrołęka, 

przedszkola samorządowe i inne instytucje, w tym Komenda Miejska Policji w Ostrołęce. Cele 

Festiwalu: 

 promocja dzieci uzdolnionych w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III, 

 odkrywanie talentów w różnych dziedzinach, 

 prezentacja i popularyzacja przedszkolnej i szkolnej twórczości utalentowanych dzieci i uczniów, 

 inspiracja do poszukiwań nowatorskich form edukacji dzieci i uczniów, 

 wymiana doświadczeń i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, 

 kształtowanie kreatywnych postaw dzieci i uczniów. 

Dzieci były nagradzane w dwóch kategoriach: muzyka, ruch, taniec (22 dzieci), a także wiedza  

i kreatywność (19 dzieci). Łącznie nagrodzonych zostało 41 dzieci w dwóch kategoriach. Każdy 

laureat Festiwalu otrzymał List gratulacyjny od Prezydenta Miasta Ostrołęki, a także nagrodę  

w postaci bonu na zajęcia edukacyjne.  

8. Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków 

poza granicami powiatu 

Na podstawie art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Prezydent Miasta Ostrołęki po rozpatrzeniu wniosku Starosty 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego i wniosku rodziców, wydał 18 skierowań do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce. Ponadto Prezydent Miasta Ostrołęki 

zwrócił się do Urzędu Miasta Olsztyn o skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
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Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie dziecka 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabe słyszenie.  

9. Kierowania do Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych 

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 969) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r.  

w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu 

nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011 r., Nr 296 poz. 1755) Prezydent 

Miasta Ostrołęki skierował 8 nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych.  

10. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej w placówkach oświatowych  

1) Projekt ,,Rozwój zawodowy szansą na zatrudnienie” RPMA.10.03.01-14-7172/16 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X 

Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 

Doskonalenie zawodowe uczniów. Celem główny projektu jest wzrost efektywności  

i skuteczności szkolnictwa zawodowego w ZSZ nr 2, tak aby odpowiadało na potrzeby 

przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy, poprzez podnoszenie 

umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 100 uczniów ZSZ nr 2 w Ostrołęce 

oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez doposażenie ZSZ nr 2 

w Ostrołęce w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Projekt jest realizowany w okresie od  

01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 817 555,43 zł. 

2) Projekt ,,Jakość kształcenia szansą wejścia na rynek pracy” RPMA.10.03.01-14-7173/16 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X 

Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 

Doskonalenie zawodowe uczniów. Celem główny projektu jest wzrost efektywności  

i skuteczności szkolnictwa zawodowego w ZSZ nr 3, tak aby odpowiadało na potrzeby 

przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy, poprzez podnoszenie 

umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 80 uczniów ZSZ nr 3 w Ostrołęce 

oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez doposażenie ZSZ nr 3 

w Ostrołęce w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Projekt jest realizowany w okresie od 

01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 745 982,50 zł.  

3) Projekt ,,Szansa na rynku pracy” RPMA.10.03.01-14-8992/17 współfinansowany z EFS  

w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie 

zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Celem głównym projektu jest 

wzrost efektywności i skuteczności szkolnictwa zawodowego w ZSZ nr 4, tak aby odpowiadało na 

potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy, poprzez 

podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 170 uczniów ZSZ nr 4 

w Ostrołęce, a także podniesienie kompetencji 7 nauczycieli zawodu poprzez szkolenia i staże oraz 

dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez doposażenie ZSZ nr 4  

w Ostrołęce w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Projekt jest realizowany w okresie od 

01.01.2018 r. do 31.08.2020r. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 395 156,00 zł. 
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4) Projekt ,,Kuźnia zawodowców” RPMA.10.03.01-14-9209/17 współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 

10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Celem 

główny projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 przy Zespole 

Szkół Zawodowych nr 1 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce zgodnie  

z potrzebami przeobrażającego się rynku pracy i wyzwaniami gospodarki opartej na wiedzy 

poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, doskonalenie 

kompetencji 15 nauczycieli zawodowych oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności do 

zatrudnienia 180 uczniów realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

szkoły. Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2018 r. do 31.08.2020 r. Całkowita wartość 

projektu wynosi: 1 989 311,68 zł. 

5) Projekt ,,Ostrołęckie szkoły kompetencji” RPMA.10.01.01-14-a477/18 współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju 

regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja 

ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Celem główny projektu jest podniesienie kompetencji 

kluczowych i umiejętności uniwersalnych 1 228. uczniów oraz kompetencji zawodowych 

150.nauczycieli z siedmiu szkół podstawowych tj. SP nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 (w tym z oddziałami 

gimnazjalnymi – tj. nr 3, 4 i 5) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Realizacja  

projektu powinna rozpocząć się 01.08.2018 r., a zakończyć 30.06.2020 r. Zajęcia zostały 

uruchomione w szkołach dopiero na przełomie grudnia i stycznia. Całkowita wartość projektu 

wynosi: 2 688 537,05 zł.  

6) Projekt ,,Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” RPMA.10.01.01-14-a480/18 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej  

X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 

Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Celem główny projektu 

jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 688. uczniów oraz 

kompetencji zawodowych 51. nauczycieli liceów ogólnokształcących tj. I LO, II LO, III LO,  

IV LO oraz gimnazjum (GM Nr 5). Realizacja projektu powinna rozpocząć się 01.08.2018 r.,  

a zakończyć 30.06.2020 r. Zajęcia zostały uruchomione w szkołach dopiero na przełomie grudnia  

i stycznia. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 944 780,00 zł. 

7) Projekt ,,Fabryka szans w ZSZ nr 2” RPMA.10.03.01-IP.01-14-9193/17 współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju 

regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 

uczniów. Celem główny projektu jest wzrost efektywności i skuteczności szkolnictwa 

zawodowego w ZSZ nr 2, tak aby odpowiadało na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy  

i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy, poprzez podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwania 

kwalifikacji zawodowych przez 170. uczniów ZSZ nr 2 w Ostrołęce, a także podniesienie 

kompetencji 10nauczycieli zawodu poprzez szkolenia i staże oraz dostosowanie kształcenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez doposażenie ZSZ nr 2 w Ostrołęce w nowoczesny 

sprzęt i materiały dydaktyczne. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 

r. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 680 720,00 zł. 

8) Projekt ,,Zawodowy pakiet startowy” RPMA.10.03.01-14-9208/17 współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju 

regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie 

zawodowe uczniów. Celem główny projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia 
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zawodowego w Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce zgodnie 

z potrzebami przeobrażającego się rynku pracy i wyzwaniami gospodarki opartej na wiedzy 

poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, doskonalenie 

kompetencji 8 nauczycieli zawodowych oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności do 

zatrudnienia 190 uczniów realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

szkoły. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r. Całkowita wartość 

projektu wynosi: 2 067 813,00 zł. 

9) Projekt ,,Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach 

województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – 

makroregion II” POWR.02.14.00-00-2012/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Celem główny 

projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług doradztwa zawodowo-edukacyjnego  

w m.in. 3449 szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych 

szkołach I stopnia w województwie mazowieckim, łódzkim, podlaskim oraz warmińsko-

mazurskim poprzez przygotowanie do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-

zawodowego 3795 osób realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego. 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2018 r. do 30.04.2020 r. Całkowita wartość projektu 

wynosi: 5 221 684,25 zł. 

11.  Szkoły i placówki niepubliczne  

Uzupełnieniem sieci szkół prowadzonych przez Miasto Ostrołęka jest 49 szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne. W 2018 roku miasto przekazało 

tym placówkom w formie dotacji 15.150.277,55 zł. 

lp. nazwa szkoły/placówki rozdział 
przekazanie 

dotacji (zł) 

rozliczenie dotacji 

(zł) 

uwagi/zwrot 

(zł) 

1. 

Społeczna Szkoła Podstawowa z 

oddziałami Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego 

80152 71 135,42  71 135,42   

2. 
Społeczna Szkoła Podstawowa  

Społecznego Towarzystwa Oświatowego 
80101 598  484,42  598  484,42   

3. 
Gimnazjum Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego 
80110 123  025,00  123  025,00   

4. 

Szkoła Podstawowa przy Liceum 

Klasycznym im. Papieża Jana Pawła II 

Stowarzyszenia "Rodzina Polska"  

80110 213  998,40  213  998,40   

5. 

Szkoła Podstawowa przy Liceum 

Klasycznym im. Papieża Jana Pawła II 

Stowarzyszenia "Rodzina Polska"  

80101 14  915,04  14  915,04   

6. 
Liceum Klasyczne im. Papieża Jana Pawła 

II Stowarzyszenia "Rodzina Polska" 
80120 345  441,36  345  441,36   

7. 
Liceum Klasyczne im. Papieża Jana Pawła 

II Stowarzyszenia "Rodzina Polska" 
80152 436  635,12  436  635,12   

8. 
II Społeczne Liceum Ogólnokształcące  

im. Toniego Halika w Ostrołęka 
80120 878  134,11  878  134,11   
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9. 
Przedszkole Niepubliczne ,,Chatka 

Puchatka” 
80104 394  796,20  394  796,20   

10. 
Przedszkole Niepubliczne ,,Chatka 

Puchatka” 
80149 7  737,90  7  737,90   

11. 
Przedszkole Niepubliczne  

,,Akademia Maluchów” ul. Kleeberga 2 
80104 1  485  140,16  1  485  140,16   

12. 
Przedszkole Niepubliczne  

,,Akademia Maluchów” ul. Kleeberga 2 
80149 2  988,40 2  988,40  

13. 
Przedszkole Niepubliczne  

,,Akademia Maluchów” ul. Geodetów15 
80104 442  006,00  442  006,00   

14. 
Przedszkole Niepubliczne „Akademia 

Maluchów3” ul. Czesława Niemena” 
80104 884  012,00  884  012,00   

15. 
Przedszkole Niepubliczne „Akademia 

Maluchów3” ul. Czesława Niemena” 
80149 2  988,40 2  988,40   

16. Punkt Przedszkolny „Wyjątkowy Maluch” 80106 3  102,07  3  102,07   

17. Punkt Przedszkolny „Wyjątkowy Maluch” 80149 763  382,32  763  382,32   

18. Punkt Przedszkolny „Iskierka” 80106 2  338,31 2  338,31   

19. Punkt Przedszkolny „Iskierka” 80149 93 085,85 89 730,50   3 355,35  

20. 
Niepubliczne Przedszkole  

,,Bajkowe Przedszkole” 
80104 421 103,44  421 103,44   

21. 
Niepubliczne Przedszkole  

,,Bajkowe Przedszkole” 
80149 21 123,55  21 123,55   

22. Punkt Przedszkolny „Supełek” 80149 500  285,49  500  285,49   

23. Punkt Przedszkolny „Supełek” 80106 809,28ł 809,28   

24. Przedszkole ,,Jaś i Małgosia” ul. Hallera 80104 1  433  746,00  1  433  746,00  

25. Przedszkole „Jaś i Małgosia” ul. Hallera 80149 26  541,57  26  541,57   

26. 
Punkt Przedszkolny  

,,Jaś i Małgosia” ul. Wesoła 18 
80106 188  589,60  188  589,60   

27. Punkt Przedszkolny „STACYJKOWO” 80106 69  387,47  69  387,47   

28. Przedszkole Niepubliczne ,,Bajeczka” 80104 1  104  243,02 1  104  243,02   

29. 
Punkt Przedszkolny ,,Kangurek” 

Dziecięce Centrum Artystyczno-Językowe 
80106 157 230,26  157 230,26   

30. 
Punkt Przedszkolny ,,Kangurek” 

Dziecięce Centrum Artystyczno-Językowe 
80149 3 735,50 3 735,50   

31. 
Punkt Przedszkolny ,,Zaczarowane 

Przedszkole” 
80106 33 072,47 33 072,47   

32. Punkt przedszkolny „Leśne Włóczykij” 80106 51  183,53  51  183,53   

33. Punkt przedszkolny „Leśne Włóczykij” 80149 15  475,80  15  475,80   

34. Punkt przedszkolny „Słoneczko” 80149 405  874,21  405  874,21   

35. 
„Kolorowa Szkoła” Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa 
80150 874  483,38  874  483,38   
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36. 
„Nasza szkoła” Niepubliczna Szkoła z 

Oddziałami Przedszkolnymi  
80150 563  802,91  563  802,91    

37. 
„Nasza szkoła” Niepubliczna Szkoła z 

Oddziałami Przedszkolnymi 
80104 18  683,97  18  683,97   

38. 
„Nasza Szkoła” Niepubliczna Szkoła z 

Oddziałami Przedszkolnymi 
80105 277  890,55  277  890,55  

39. Przedszkole „Bambi” 80104 154 780,68  154 780,68   

40. Przedszkole „Promyczki” 80104 125 636,80   125 636,80    

41. Przedszkole „Promyczki” 80149 53 275,82  53 275,82   

42. Punkt Przedszkolny „Promyczki” 80106 75 626,49 75 626,49   

43. Punkt Przedszkolny „Promyczki” 80149 143 150,99  143 150,99   

44. 
Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy 

Powszechnej 
80116 105  580,45  103  736,25  1  844,20 

45. 
Liceum Ogólnokształcące SIGiE im. 

Karola Adamieckiego Ostrołęce 
80120 63  780,86  62  004,47  1  776,39  

46. Społeczna Szkoła Podstawowa SIGiE 80101 880,44 800,40 80,04  

47. 
Społeczne Gimnazjum SIGiE im. Karola 

Adamieckiego w Ostrołęce  
80110 9  204,60 8 884,44 320,16  

48. Niepubliczne Gimnazjum w Ostrołęce 80152 410  043,75  410  043,75   

49. 
Policealna Szkoła Centrum Nauki i 

Biznesu ,,Żak” w Ostrołęce 
80116 192  228,32  176  706,08  

15  522,24  

 

50. 
Policealna Szkoła Centrum Nauki i 

Biznesu ,,Żak” w Ostrołęce 
80116 1  840,46 1  840,46   

51. 
Policealna Szkoła Centrum Nauki i 

Biznesu ,,Żak” w Ostrołęce 
80116 23  005,75  23  005,75   

52. 
Policealna Szkoła Opieki Medycznej 

„ŻAK” 
80116 333  339,15  296  455,15  

36  884,00  

 

53. 
Policealna Szkoła Opieki Medycznej 

„ŻAK” 
80116 8  282,07 8  282,07   

54. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

,,Żak” w Ostrołęce  
80120 134  498,10  129  084,34  

5 413,76  

 

55. 
Policealna Szkoła ,,Akademia Sukcesu” 

Centrum Edukacji ,,Akademia Sukcesu”  
80116 51  506,24  50  831,36 674,88  

56. 
Policealna Szkoła ,,Akademia Sukcesu” 

Centrum Edukacji ,,Akademia Sukcesu” 
80116 3  680,92  3  680,92  

57. 
Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych ,,Akademia Sukcesu”  
80120                                                                                                                                                         20  470,78  19 398,53  1 072,25  

58. 

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w 

Ostrołęce 

85406 308  806,40  308  806,40   

razem 15 150 277,55 15 083 334,28                    66 943,27 
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W ramach prowadzonej przez Miasto Ostrołęka ewidencji szkół i placówek niepublicznych, w roku 

sprawozdawczym wydano: 

 5 zaświadczeń o wpisie, 

 13 zaświadczeń o zmianie we wpisie, 

 3 decyzje odmawiające dokonania zmiany we wpisie do ewidencji, 

 3 decyzje wykreślające. 

12.  Remonty 

Organ prowadzący, jakim jest Miasto Ostrołęka dla jednostek oświatowych, w myśl art. 10 ustawy 

 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), odpowiada za jej 

działalność. Wśród zadań, które nakłada ustawa (art. 10 ust. 3) jest wykonywanie remontów obiektów 

szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie. Eksploatacja obiektów oświatowych oraz 

konieczność zapewnienia bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy wymaga ponoszenia 

nakładów finansowych na remonty czy inwestycje.  

Realizacja zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji za 2018 rok  

lp. nazwa zadania wydatki 
opis zakresu rzeczowego 

wykonanego w 2017 r. 

 
oświata i wychowanie 509 541,27 

 

1. 
remont terenu przed wejściem do szkoły 

podstawowej nr 5 
437 021,91 

zadanie zakończone  

i odebrane 

2. 
zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu 

Miejskim Nr 1 ,,Kraina uśmiechu” 
68 576,01 

zadanie zakończone i odebrane 

zrealizowane w ramach 

budżetu obywatelskiego 

3. 

Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii 

Informacyjno-komunikacyjnych w Ostrołęce 

(Polska) i w Mostach (Białoruś) 

3 943,35 --- 

13. Finansowanie oświaty 

Kwoty przeznaczane na oświatę i wychowanie stanowią jedną z pierwszych pozycji na liście 

corocznych wydatków z budżetu Miasta Ostrołęki. Są to wydatki na: utrzymanie szkół i przedszkoli, 

remonty i inwestycje, wynagrodzenia dla nauczycieli, pomoce naukowe, dowożenie uczniów do szkół, 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, specjalna organizacja nauki 

i metod pracy dla uczniów, itp.  

 

Wydatki na zadania oświatowe w roku 2018 

wydatki 
dział 801 i 854 łącznie 

rok 2018 plan rok 2018 wykonanie 

wydatki ogółem, w tym: 156 570 553,50 151 996 147,85 

wydatki bieżące 155 713 920,50 151 486 606,58 

wydatki inwestycyjne 856 633,00 509 541,27 

 

Wysokość subwencji oświatowej w roku 2017 i 2018 

tytuł 
wysokość części oświatowej subwencji ogólnej 

2018 rok - plan 2018 rok - wykonanie 
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część gminna 37 584 779,00 37 584 779,00 

część powiatowa 46 732 789,00 46 732 789,00 

razem 84 317 568,00 84 317 568,00 

 

Subwencja oświatowa a wydatki w roku 2018 

źródło środków a wydatki 2018 rok – plan 
2018 rok – 

wykonanie 

subwencja oświatowa 84 317 568,00 84 317 568,00 

wydatki ogółem 156 570 553,50 151 996 147,85 

wydatki poniesione z innych 

środków niż subwencja oświatowa 
72 252 985,50 67 678 579,85 

procentowy udział subwencji w 

wydatkach 
53,85% 55,47% 

 

Wydatki na oświatę w podziale na wydatki na rzecz jednostek oświatowych prowadzonych przez 

Miasto Ostrołękę oraz na rzecz innych podmiotów 

wydatki 

działy 801 i 854 łącznie 

2018 rok - plan  
2018 rok - 

wykonanie 

ogółem 
156 570 553,50 151 996 147,85 

na rzecz jednostek oświatowych 

prowadzonych przez miasto  
141 390 684,50 136 845 870,30 

na rzecz innych podmiotów 

prowadzących jednostki oświatowe 
15 179 869,00 15 150 277,55 

 

Zgodnie z art. 30a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1189 ze zm.) w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką 

samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym 

wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,  

o których mowa w art. 30 ust. 3 KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jeśli wynagrodzenie wypłacone nauczycielom  

w danym roku było niższe niż wynagrodzenie średnie zagwarantowane w art. 30 ust. 3 ustawy Karta 

Nauczyciela, organ prowadzący szkoły wyznacza kwotę niedopłaty tego wynagrodzenia w podziale na 

stopnie awansu zawodowego. Kwota niedopłaty jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do 31 

stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy  

w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia 

oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.  

Przedstawiona poniżej tabela dotyczy realizacji przez miasto obowiązku zapewnienia osiągnięcia 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wynikającego  

z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.). 

Dane o wynagrodzeniach podane są dla roku kalendarzowego, gdyż obowiązek dotyczy średnich 

wynagrodzeń w roku kalendarzowym, a nie szkolnym. W przypadku nauczycieli mianowanych 

faktycznie wypłacone wynagrodzenia są niższe od wymogów ustawowych, w związku z tym został 

wypłacony tej grupie nauczycieli dodatek uzupełniający. 
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W przypadku nauczycieli mianowanych faktycznie wypłacone wynagrodzenia w roku 2017 są niższe 

od wymogów ustawowych, w związku z tym został wypłacony tej grupie nauczycieli zgodnie  

z prawem dodatek uzupełniający w 2018 roku.  

Wymagane i wypłacone średnie wynagrodzenie wg stopni awansu zawodowego za rok 2017 

lp. 
stopnie awansu 

zawodowego 

średnie wynagrodzenie 

średnioroczna liczba 

etatów ustalana dla 

okresów 

obowiązywania 

poszczególnych 

kwot bazowych 

suma iloczynów 

średniorocznej 

liczby etatów  

i średnich 

wynagrodzeń,  

o których mowa 

w art. 30 ust. 3 

karty 

nauczyciela, 

ustalonych dla 

okresów 

obowiązywania 

poszczególnych 

kwot bazowych 

wydatki 

poniesione 

 z 

w roku na 

wynagrodzenia 

w składnikach 

wskazanych  

w art. 30 ust.1 

karty 

nauczyciela 

kwota 

różnicy 

od dnia  

1 stycznia 

do dnia 31 

sierpnia 

od dnia  

1 

września 

do dnia 

31 

grudnia 

od dnia  

1 

stycznia 

do dnia 

31 

sierpnia 

od dnia  

1 

września 

do dnia 

31 

grudnia 

1 stażysta 2 752,92 2 752,92 47,12 57,42 1 670 031,39 1 676 993,48 6 962,09 

2 kontraktowy 3 055,74 3 055,74 145,56 169,23 5 626 839,64 5 920 824,28 293 984,64 

3 mianowany 3 964,20 3 964,20 194,03 170,72 8 860 462,70 8 749 250,34 - 111 212,36 

4 dyplomowany 5 065,37 5 065,37 824,54 848,71 50 608 922,13 51 760 450,92 1 151 528,79 

 

Miasto Ostrołęka wystąpiło do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o: 

 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2018 roku z tytułu 

dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych o kwotę 114 417 zł. 

W odpowiedzi na złożony wniosek Miasto Ostrołęka w części gminnej otrzymało z Ministerstwa 

Finansów środki finansowe w wysokości 60 379,00 zł, 

 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2018 roku z tytułu 

dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli o kwotę 

100 952,00 zł. W odpowiedzi na złożony wniosek Miasto Ostrołęka w części gminnej otrzymało  

z Ministerstwa Finansów środki finansowe w wysokości 14 927,00 zł, 

 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2018 roku z tytułu 

dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli o kwotę 

201 161,00 zł. W odpowiedzi na złożony wniosek Miasto Ostrołęka w części powiatowej 

otrzymało z Ministerstwa Finansów środki finansowe w wysokości 29 745,00 zł. 

VIII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

W 2018 roku zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz planem zamówień przeprowadzono 43 postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, na: 

 dostawy – 12 postępowań, 

 usługi – 8 postępowań, 

 roboty budowlane – 23 postępowania. 

Unieważniono – 16 postępowań, przyczyną unieważnienia były: 

 za małe środki w budżecie na realizację zamówienia – 9 postępowań, 

 brak ofert wykonawców – 5 postępowań, 
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 wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym – 2 postępowania. 

Postępowania zakończone nierozstrzygnięte – 2 postępowania. W wyniku przeprowadzonych 

postępowań w 2018 r. zawarto 27 umów, w tym 3 umowy dotyczyły postępowań z 2017 r.  

IX. Realizacja projektów z budżetu Unii Europejskiej  

W 2018 roku Miasto Ostrołęka, poprzez swoje komórki organizacyjne realizowało projekty  

z udziałem środków Unii Europejskiej. Otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 m.in. następujące projekty: 

1) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności 

miejskiej na terenie Ostrołęki 

Oś Priorytetowa IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 

Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 

Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej 

Kompleksowy zakres Projektu obejmuje następujące zintegrowane działania inwestycyjne: 

a) Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce poprzez zakup 

niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na 

potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej. 

b) Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem „parkuj i jedź” na terenie miasta 

Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. 

c) Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, 

uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka. 

d) Budowa ulicy Dobrzańskiego (etap II) z włączeniem jej do ciągu komunikacyjnego ul. 11 

Listopada celem optymalizacji wykorzystania środków transportu publicznego oraz uzyskania 

efektu ekologicznego. 

Celem głównym Projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Ostrołęki 

poprzez kompleksowe inwestycje w zrównoważony rozwój mobilności miejskiej. 

Okres realizacji projektu: od 2016-03-01 do 2020-12-31 

Całkowita wartość projektu: 35.678.776,26 PLN 

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 25.909.101,01 PLN 

2) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w odcinku ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na 

terenie miasta Ostrołęki 

Oś Priorytetowa VII – Rozwój regionalnego systemu transportowego 

Działanie 7.1 – Infrastruktura drogowa 

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Ostrowskiej i ulicy Słowackiego w Ostrołęce.  

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in.: jezdnia ze skrzyżowaniami, droga bisowa, zatoki 

autobusowe, pierścień wewnętrzny ronda, zjazdy publiczne i wjazdy bramowe, ciąg rowerowy 

i pieszo-rowerowy, chodnik, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć 

gazowa, oświetlenie. 

Celem głównym Projektu jest poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z układem dróg 

krajowych (DK61). 

Okres realizacji projektu: od 2015-07-01 do 2019-08-30 

Całkowita wartość projektu: 23.501.176,91zł 

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 18.172.270,04zł 
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3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w odcinku ul. Witosa na terenie miasta Ostrołęki 

Oś Priorytetowa VII – Rozwój regionalnego systemu transportowego 

Działanie 7.1 – Infrastruktura drogowa 

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Witosa w Ostrołęce. W ramach inwestycji wykonane 

zostaną m.in.: nawierzchnia ulicy, zatok autobusowych i wlotów, droga BIS z zatoką autobusową 

ścieżka rowerowa i chodniki, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć 

gazowa, oświetlenie. 

Celem głównym Projektu jest poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z układem dróg 

krajowych (DK61). 

Okres realizacji projektu: od 2015-07-01 do 2019-06-30 

Całkowita wartość projektu: 6.115.418,99 PLN 

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 4.767.651,75 PLN 

4) Budowa ul. Akacjowej, przebudowa ul. Fortowej oraz przebudowa i budowa ul. Krańcowej 

na terenie miasta Ostrołęki złożony w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej  

Umowa o dofinansowanie nr BRI-II.805.7.183.2018 z dnia 21.12.2018r.  

Wartość zadania – 9.174.493,96 zł 

Dofinansowanie - 3.000.000,00 zł 

Okres realizacji zadania: 2018 r. – 2019 r. 

X. Planowanie przestrzenne 

Powierzchnia miasta objęta obowiązującymi i uchwalonymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania 

Przestrzennego 

lp. nazwa planu powierzchnia [ha] 

1. powierzchnia miasta (w ha)  3345,22 

2. powierzchnia miasta objęta mpzp (w ha)  2492,86 

3. udział mpzp w powierzchni miasta (w %) 74,52 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w 2018 roku 

lp. nazwa planu 
liczba 

planów 

powierzchnia 

[ha] 

udział  

w powierzchni 

miasta (%) 

1. 
plany obowiązujące, w tym:  51 2492,86 74,52 

plany uchwalone w 2018 roku  5 0,7528 0,0225 

2. plany procedowane 11 60,8151 1,8180 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące od 2018 r.  

lp. nazwa planu 
nr uchwały w sprawie uchwalenia 

MPZP 
powierzchnia [ha] 

1. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „Koszarowa” 

w Ostrołęce 

Uchwała Nr 476/LXIII/2018 Rady 

Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 

2018 r. 

0,2213 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Uchwała Nr 524/LXX/2018 Rady 0,0142 
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Przestrzennego rejonu „KEN” w 

Ostrołęce 

Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 

2018 r. 

3. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „Bohaterów 

Warszawy” w Ostrołęce 

Uchwała Nr 523/LXX/2018 Rady 

Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 

2018 r. 

0,0616 

4. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „Pileckiego 2”w 

Ostrołęce 

Uchwała Nr 525/LXX/2018 Rady 

Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 

2018 r. 

0,3519 

5. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „Geodetów” w 

Ostrołęce 

Uchwała Nr 537/LXXI/2018 Rady 

Miasta Ostrołęki z dnia 18 

października 2018 r. 

0,1038 

 

Kontynuacja procedury planistycznej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2018 r. 

lp. nazwa planu 

nr uchwały o przystąpieniu do 

sporządzania planów 

miejscowych 

powierzchnia [ha] 

1. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „I AWP” w Ostrołęce 

Uchwała Nr 412/LV/2009 

Rady Miasta Ostrołęki z dn.  

29 października 2009 r. 

32,3783 

2. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „Osiedle Krańcowa” w 

Ostrołęce 

Uchwała Nr 371/XXXV/2012 

Rady Miasta Ostrołęki 

z dn. 29 listopada 2012 r. 

2,5701 

3. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „Nadnarwiańska”  

w Ostrołęce 

Uchwała Nr 500/LI/2013 Rady 

Miasta Ostrołęki z dn. 31 

października 2013 r. 

0,5134 

4. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „Piłsudskiego”  

w Ostrołęce 

Uchwała Nr 543/LVI/2014 

Rady Miasta Ostrołęki z dn.  

30 stycznia 2014 r. 

0,4371 

5. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „Wilcza” w Ostrołęce 

Uchwała Nr 571/LVIII/2014 

Rady Miasta Ostrołęki z dn.  

27 marca 2014 r. 

0,0259 

6. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „Bogusławskiego”  

w Ostrołęce 

Uchwała Nr 63/X/2015  

Rady Miasta Ostrołęki z dn.  

28 maja 2015r. 

1,0246 

7. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „Lokalna”  

w Ostrołęce 

Uchwała Nr 87/XIV/2015 

Rady Miasta Ostrołęki z dn.  

24 września 2015r. 

4,2901 

8. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „Wypychy”  

w Ostrołęce 

Uchwała Nr 325/XLVII/2017 

Rady Miasta Ostrołęki z dn. 25 

maja 2017 r. 

17,3742 

 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2018 roku 

lp. nazwa planu 
nr uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia planów miejscowych 

powierzchnia 

[ha] 

1. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „Partyzantów”  

w Ostrołęce 

Uchwała Nr 449/LX/2018 Rady 

Miasta Ostrołęki z dn.  

22 lutego 2018 r. 

0,4384 
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2. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „5 Pułku Ułanów”  

w Ostrołęce 

Uchwała Nr 475/LXIII/2018 Rady 

Miasta Ostrołęki z dn.  

26 kwietnia 2018 r. 

0,4885 

3. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „Korczaka”  

w Ostrołęce 

Uchwała Nr 500/LXVI/2018 Rady 

Miasta Ostrołęki z dn.  

28 czerwca 2018 r. 

1,2745 

4. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „Rolna” w Ostrołęce 

Uchwała Nr 522/LXX/2018 Rady 

Miasta Ostrołęki z dn.  

27 września 2018 r. 

3 

5. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „Traugutta”  

w Ostrołęce 

Uchwała Nr 527/LXX/2018 Rady 

Miasta Ostrołęki z dn.  

27 września 2018 r. 

4,27 

6. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego rejonu „Fieldorfa Nila”  

w Ostrołęce 

Uchwała Nr 526/LXX/2018 Rady 

Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 

2018 r. 

1,3 

 

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujące od 

2018r.  

lp. nazwa 
nr uchwały w sprawie 

uchwalenia studium 
powierzchnia [ha] 

1. 

Zmiana Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ostrołęki (Korczaka) 

Uchwała Nr 538/LXXI/2018 

Rady Miasta Ostrołęki z dnia 

18 października 2018r. 

ok. 1,27 

2. 

Zmiana Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ostrołęki (Rolna) 

Uchwała Nr 25/IV/2018 Rady 

Miasta Ostrołęki z dnia 27 

grudnia 2018 roku 

ok. 3 

Kontynuacja procedury planistycznej dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w 2018 roku 

lp. nazwa 
nr uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia studium 
powierzchnia [ha] 

1. 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ostrołęki (rej. ul. Pomian) 

Uchwała Nr 74/VIII/2011 

Rady Miasta Ostrołęki 

z dnia 28 kwietnia 2011r.  

ok. 0,0793 

2. 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ostrołęki  (rej. Ks. Brzóski) 

Uchwała Nr 119/XI/2011 

Rady Miasta Ostrołęki 

z dnia 24 czerwca 2011r. 

ok. 2 

3. 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ostrołęki (Okopowa) 

Uchwała Nr 676/LXVI/2014 

Rady Miasta Ostrołęki 

z dnia 30 października 2014r. 

ok. 2,4 

4. 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ostrołęki  (Goworowska, dz.50676/1) 

Uchwała Nr 239/XXXV/2016 

Rady Miasta Ostrołęki 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

ok. 0,034 

5. 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ostrołęki (Turskiego) 

Uchwała Nr 422/LVII/2017 

Rady Miasta Ostrołęki 

z dnia 30 listopada 2017r. 

ok.2,53 
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Przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

w 2018 roku 

lp. nazwa planu nr uchwały o przystąpieniu powierzchnia [ha] 

1. 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ostrołęki (Sadowa) 

Uchwała Nr 450/LX/2018 

Rady Miasta Ostrołęki z dnia 

22 lutego 2018 r. 

1,5134 

2. 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ostrołęki 

Uchwała Nr 462/LXI/2018 

Rady Miasta Ostrołęki z dnia 

29 marca 2018 r. 

3345,22 

 

Realizacja spraw z zakresu planowania przestrzennego w 2018 roku 

lp. rodzaj sprawy liczba 

1. 

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego.  

318 

2. 
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
47 

3. 
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z 

ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
17 

4. Opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości  43 

5. 

Opinie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

93 

6. 
Wnioski o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta lub 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
16 

 

Decyzje o warunkach zabudowy  

lp. rodzaj inwestycji  liczba 

1. budynki mieszkalne jednorodzinne  21 

2. budynki mieszkalne wielorodzinne 6 

3. obiekty handlowo-usługowe 6 

4. obiekty przemysłowe 3 

5. budynki gospodarcze  1 

6. zmiana sposobu użytkowania 1 

7. instalacje zewnętrzne 1 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane w 2018 roku 

lp. rodzaj inwestycji  liczba 

1. drogi  3 

2. sieci  10 
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Decyzje o pozwoleniu na budowę wydane w 2018 roku 

lp. rodzaj inwestycji  liczba 

1. budynki mieszkalne jednorodzinne 29 

2. budynki mieszkalne wielorodzinne 5 

3. obiekty użyteczności publicznej 13 

4. obiekty infrastruktury transportu 6 

5. rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 49 

6. budynki przemysłowe i magazynowe 1 

7. obiekty pozostałe (nie wymienione wyżej) 86 

8. 
inne decyzje nie ujęte powyżej (tj. zmiana pozwolenia na budowę, 

umorzenie postępowania) 
58 

 

Zgłoszenia robót budowlanych w 2018 roku 

lp. rodzaj sprawy liczba 

1. 
zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę  

z projektem budowlanym 
9 

2. zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę  
116 

 

Realizacja spraw z zakresu budownictwa w 2018 roku 

lp. rodzaj sprawy liczba 

1. przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora 20 

2. zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części  9 

3. 
rozbiórki, pozwolenia na rozbiórkę i zgłoszenie robót rozbiórkowych 

niewymagających pozwolenia na budowę  
18 

4. odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych  1 

5. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  2 

6. zaświadczenie o samodzielności lokalu 34 

7. wydane dzienniki budowy  230 

8. wydane tablice informacyjne  26 

 

Ustalenie wpływu realizacji inwestycji na środowisko w 2018 roku 

lp. rodzaj sprawy liczba 

1. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 7 

2. opinie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko  11 

XI. Gospodarka nieruchomościami 

W tej części przedstawione zostaną zadania związane z gospodarowaniem mieniem Miasta Ostrołęki i 

Skarbu Państwa, gospodarowaniem gruntami rolnymi oraz komunalizacją. 
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1. Roczne zestawienie mienia Miasta Ostrołęki 

lp. 
wyszczególnienie 

wyszczególnienie 

stan na dzień 31 grudnia 2017 r. stan na dzień 31 grudnia 2018 r. 

pow. w ha   wartość w zł. pow. w ha   wartość w zł. 

1 użytki rolne 166,8437 60 917 654,60 167,5255 60 773 504,60 

2 grunty leśne oraz 

zadrzewione  

i zakrzewione: 

63,1165  63,1098  

  9 301 364,00  9 300 761,00 

 tereny mieszkaniowe 

- b 

40,6064  38,5316  

  22 485 576,76  21 277 098,36 

 tereny przemysłowe - 

ba 

55,8866  57,1508  

3  23 486 684,00  24 143 869,00 

 inne tereny 

zabudowane - bi 

26,9331  25,3171  

  14 339 858,00  12 935 990,00 

 zurbanizowane 

tereny 

niezabudowane - bp 

19,0829  19,2133  

  36 199 398,00  36 310 072,00 

 tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe - bz 

28,2341  23,6935  

  11 316 934,00  10 794 334,00 

 tereny 

komunikacyjne - dr, 

tk 

302,8126  307,3146  

  103 287 235,62  106 637 364,62 

 
grunty zabudowane  

i zurbanizowane: 
473,5557 211 115 686,38 471,2209 212 098 727,98 

4 nieużytki - n 
7,7091  7,7091  

 663 008,00  663 008,00 

5 tereny różne -tr 
40,2757  40,2757  

 4 680 409,00  4 680 409,00 

 
razem powierzchnia: 751,5007  749,8410  

razem wartość:  286 678 121,98   

 

Ogólna powierzchnia mienia komunalnego stanowiącego własność Miasta Ostrołęki w roku 2018  

w stosunku do roku 2017 uległa zmniejszeniu o 1,6597 ha. Zmniejszenie powierzchni spowodowane 

było następującymi czynnościami: 

 przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność, 

 sprzedażą nieruchomości, 

 przekazaniem nieodpłatnym nieruchomości, 

 przekazaniem nieruchomości będących w trwałym zarządzie jego zarządcom zgodnie  

z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2010 r. Nr 128, poz. 861). 

 

W 2018 roku zmniejszyły się (zostały sprzedane, przekazane nieodpłatnie lub przekształcone): 

 grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o powierzchnię 0,0067 ha, 

 tereny mieszkaniowe o powierzchnię 2,0748 ha, 

 inne tereny zabudowane o powierzchnię 1,6160 ha, 

 tereny rekreacyjne – wypoczynkowe o powierzchnię 4,5406 ha. 

Daje to łączną powierzchnię 8,2381 ha. 
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W 2018 roku zwiększyły się (zakupione, przejęte pod drogi z mocy decyzji zatwierdzających podział, 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieodpłatne przekazanie przez Wojewodę 

Mazowieckiego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – komunalizacja): 

 grunty rolne o powierzchnię 0,6818 ha, 

 tereny przemysłowe o powierzchnię 1,2642 ha, 

 zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchnię 0,1304 ha, 

 tereny komunikacyjne (drogi, tereny kolejowe) o powierzchnię 4,5020 ha. 

Daje to łączną powierzchnię 6,5784 ha. 

 

2. Roczne zestawienie mienia Skarbu Państwa 

lp. wyszczególnienie 

 

stan na dzień 31 grudnia 2017 r. stan na dzień 31 grudnia 2018 r. 

pow. w ha wartość w zł pow. w ha wartość w zł 

1 użytki rolne 17,5435  17,9490  

  7 975 794,00  8 219 094,00 

2 grunty leśne oraz 

zadrzewione  

i zakrzewione: 

0,0512  0,0512  

  48 640,00  48 640,00 

 tereny mieszkaniowe 

- b 

1,7637  16,5992  

  1 636 706,00  16 498 226,00 

 tereny przemysłowe 

- ba 

9,9263  194,2361  

  6 070 121,00  97 168 775,00 

 inne tereny 

zabudowane - bi 

9,7315  19,3973  

  7 914 997,00  13 940 896,00 

 zurbanizowane 

tereny 

niezabudowane - bp 

6,9710  17,2944  

  9 507 984,00  15 059 668,00 

 tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe - bz 

0,1311  1,2181  

  131 465,00  1 163 375,00 

 tereny 

komunikacyjne - dr, 

tk 

40,9634  102,0748  

  16 534 997,00  52 514 844,00 

3 grunty zabudowane  

i zurbanizowane: 

69,4870 41 796 270,00 350,7299 196 345 784,00 

4 nieużytki - n 0,2544  0,2544  

   247 860,00  247 860,00 

5 tereny różne -tr 0,2944  0,2944  

  283 650,00  283 650,00 

 razem powierzchnia: 87,6305  369,2789  

 razem wartość:  50 352 214,00  205 145 028,00 

Ogólna powierzchnia mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa w roku 2018 w stosunku do 

roku 2017 uległa zwiększeniu o 281,6484 ha. Zwiększenie powierzchni spowodowane było 

następującymi czynnościami: 

 ujawnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zasobie nieruchomości Skarbu 

Państwa, 

 otrzymaniem nieodpłatnym nieruchomości (przejęte pod drogi z mocy decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, nieodpłatne otrzymanie przez Wojewodę Mazowieckiego gruntów 

(dróg krajowych), które nie posiadały tytułu własności – komunalizacja). 
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W 2018 roku zwiększyły się: 

 grunty rolne o powierzchnię 0,4055 ha, 

 tereny mieszkaniowe o powierzchnię 14,8355 ha, 

 tereny przemysłowe o powierzchnię 184,3098 ha, 

 inne tereny zabudowane o powierzchnię 9,6658 ha, 

 zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchnię 10,3234 ha, 

 tereny rekreacyjne – wypoczynkowe o powierzchnię 0,9970 ha,  

 tereny komunikacyjne (drogi, tereny kolejowe) o powierzchnię 61,1114 ha. 

Daje to łączną powierzchnię 281,6484 ha. 

XII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

1. Gospodarka komunalna 

1.1 Gospodarka Odpadami 

Miasto Ostrołęka od początku funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w którym gmina 

przejęła wszystkie zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi czyli od 1 lipca 

2013 roku, objęło systemem odbioru i zagospodarowania także nieruchomości niezamieszkałe, na 

których powstają odpady. 

W 2018 roku gospodarka odpadami komunalnymi przedstawiała się następująco: 

a) liczba mieszkańców uiszczających opłatę za odbiór odpadów – 41245, 

b) wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku prowadzenia 

selektywnej zbiórki wynosi - 9,00 zł od osoby, a w przypadku nie prowadzenia selektywnej 

zbiórki - 13,50 zł od osoby, 

c) przychody gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku 

wyniosły 7.560.745,26 zł, 

d) wydatki na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 

- koszty rekompensaty przekazanej przez Miasto Ostrołęka do OTBS Sp. z o.o., w tym koszty 

utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 224 525,87 zł, 

- koszty rekompensaty przekazanej przez Miasto Ostrołęka do OPK Sp. z o.o., w tym koszty 

utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 870 151,62 zł, 

- koszty rekompensaty przekazanej przez Miasto Ostrołęka do OTBS Sp. z o.o. za 

zagospodarowanie odpadów, zgodnie z zawartą umową wykonawczą RIPOK - 3 935 139,84 zł, 

- koszty sądowe i komornicze -  49 437,54 zł, 

- odsetki - 35 914,61 zł, 

- doradztwo prawne w zakresie zamówień „in hause”  -  30 750,00 zł, 

- koszty SSOK  - 27 347,78 zł, 

- koszty poniesione w związku z odbiorem odpadów komunalnych przez Wykonawców  

z nieruchomości (zgodnie z zawartymi umowami) - 2 783 548,12 zł, 

- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków z aptek - 14 617,91 zł, 

- edukacja ekologiczna - 35,92 zł  

Razem - 7 971469,21 zł 
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Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła wyniósł – 34,1%. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

wyniósł 100%. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przykazanych do składowania wyniósł 11,8%. W 2018 roku na terenie Ostrołęki nie 

istniały dzikie wysypiska. 

1.2 Grobownictwo Wojenne i Miejsca Pamięci Narodowej: 

Na terenie miasta Ostrołęki znajdują się: 

a) Obiekty Grobownictwa Wojennego: 

 Pomnik - Cmentarz Wojenny Żołnierzy Radzieckich z II wojny światowej w Ostrołęce - 

Wojciechowicach przy Alei Wojska Polskiego, 

 Pomnik Pamięci Pomordowanych w latach 1939-1945 Ofiar Terroru Hitlerowskiego przy ul. 

Poległych, tzw. miejsce straceń, 

 18 grobów poległych w walkach narodowowyzwoleńczych na Cmentarzu Parafialnym przy ul. 

Kujawskiej, 

  Pomnik Mogiła Poległych w 1831 r. Czwartaków przy ul. Staszica, obok kościoła pw. św. 

Antoniego, 

 Grób żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (Żołnierzy Wyklętych) na Cmentarzu 

Parafialnym przy ul. Kujawskiej w Ostrołęce. 

b) Miejsca Pamięci Narodowej: 

 Pomnik poświęcony bohaterom szarży artyleryjskiej pod dowództwem generała Józefa Bema 

przy ul. Fortowej, tzw. Kopiec Bema, 

 Płyta Pamiątkowa poświęcona pamięci Polaków zamordowanych przez hitlerowskiego 

okupanta 

 w latach 1939-1945 na skwerze ks. Prymasa Wyszyńskiego, 

 Pomnik V Pułku Ułanów Zasławskich w Wojciechowicach przy ul. I Armii Wojska Polskiego 

przebudowany w 2015 roku, 

 Pomnik Ofiar Terroru Hitlerowskiego w latach 1939- 1944 r. przy ul. 11 Listopada tzw. miejsce 

kaźni, 

 Pomnik poległych i pomordowanych żołnierzy antykomunistycznego podziemia zbrojnego oraz 

mieszkańców cywilnych ziemi ostrołęckiej, którzy padli ofiarą terroru komunistycznego – 

skwer im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przy ul. M. Kopernika, 

 Pomnik gen. J. Bema - „W hołdzie Wielkiemu Polakowi Społeczność Ostrołęki”, Pl. gen. J. 

Bema, 

 Płyta pamięci gen. A. Madalińskiego - kamień z tablicą pamiątkową przy moście im. A. 

Madalińskiego, 

 Pomnik pamięci Żydów - byłych mieszkańców Ostrołęki, tu zmarłych oraz pomordowanych  

w czasie II wojny światowej, przy ul. Poznańskiej, 

 Tablica poświęcona pamięci Polaków pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939- 1945 

przy ul. Poznańskiej 17, 

 Pomnik pamięci żołnierzy Polskiego Państwa, którzy oddali życie w latach 1939-1956 w walce 

o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, tzw. pomnik AK przy ul. gen. E. Fieldorfa „Nila”,  

 Pomnik – mogiła symboliczna ku czci Polaków zmarłych na Syberii, ofiar stalinizmu, Cmentarz 

Parafialny przy ul. Kujawskiej, 
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 Pomnik pamięci mieszkańców ziemi ostrołęckiej poległych za wolność ojczyzny plac u zbiegu 

ulic gen. J. Hallera i marsz. J. Piłsudskiego. 

 

W 2018 r. wykonano następujące remonty:  

 pomnika Sybiraków usytuowanym na cmentarzu parafialnym przy ul. Kujawskiej. Koszt 

poniesiony ze środków finansowych miasta wyniósł 8 000 zł brutto. 

 renowację pomnika „Czwartakom poległym pod Ostrołęką 26.V.1831r.” zlokalizowanego przy ul. 

Staszica. Koszt poniesiony ze środków finansowych miasta wyniósł 4 489,50 zł brutto. 

 Wykonano nowy pomnik poświęcony Zygmuntowi Butkiewiczowi byłemu burmistrzowi miasta 

Ostrołęki w latach 1863 -1875, położony w starej części Cmentarza Parafialnego przy ul. 

Kujawskiej w Ostrołęce. Koszt poniesiony ze środków finansowych miasta wyniósł 7 000 zł brutto. 

Udzielono wsparcia finansowego w kwocie 100 000 zł w formie dotacji dla kościołów sakralnych 

wpisanych do rejestru zabytków na remonty i konserwacje. Dotację przyznano parafii: pw. Św. 

Antoniego Padewskiego, pw. Św. Wojciecha, pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.  

 

c) Cmentarz Miejski: 

Cmentarz Miejski przy ulicy Krańcowej funkcjonuje od 1991 roku. Księgi Cmentarne założone 

zostały 02.12.1991 r. Pierwszy pochówek miał miejsce 08.12.1991 r. Od początku funkcjonowania 

do końca 2018 roku dokonano pochówku 3129 zmarłych osób, w tym w 2018 roku  

174. Powierzchnia cmentarza aktualnie wynosi 6,318 ha. Administrowaniem cmentarza miejskiego 

zajmuje Usługi Pogrzebowe Marianna Kubeł z siedzibą w Ostrołęce, na podstawie umowy Nr 

GKOŚ.7045.1.2017 zawartej w dniu 12 grudnia 2017 r. na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 

2019 r. Za administrowanie cmentarza miejskiego Miasto Ostrołęka ponosi miesięcznie koszt  

w wysokości 477,24 zł brutto, co w skali roku daje kwotę 5.726,88 zł brutto. Wykonawca uzyskał 

możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży trumien, krzyży, tabliczek, 

zniczy, wieńców, wiązanek i innych akcesoriów pogrzebowych, budowy pomników i pieczar. 

Dochody uzyskane ze sprzedaży miejsc grzebalnych przekazane  są zgodnie z umową, w całości do 

Urzędu Miasta  wyniosły w 2018 r. kwotę 81.437,69 zł brutto. 

W 2018 roku wdrożono skomputeryzowany System Zarządzania Cmentarzem. Za pośrednictwem 

wyszukiwarki GROBONET możliwe jest wyszukanie miejsca pochówku oraz podstawowych danych 

o osobie pochowanej za pośrednictwem strony internetowej: www.ostroleka.polski-

cmentarz.pl/grobonet  Koszt całego zadania wyniósł: 14 907,60 zł brutto.  

 

W 2018 r. na ternie cmentarza wykonano następujące prace remontowe i budowlane: 

 budowę alei dł. ok. 41,5 mb o wartości 17 886,66 zł brutto, 

 budowę przyłącza wody w powiększonej części cmentarza o wartości 6 718,11 zł brutto, 

 remont dachu kaplicy cmentarnej o wartości 4 920,00 zł brutto. 

 

W styczniu 2017 r. Miasto Ostrołęka złożyło wniosek do Wojewody Mazowieckiego o przyznanie 

dotacji na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach 

wojennych. Wniosek dotyczył dofinansowania na wykonanie pomnika na miejscu pochówku pięciu 

żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, szacunkowy koszt i wnioskowana kwota 50.000 zł. 

Żołnierzy (Bolesław Gnoza, Bronisław Lis, Władysław Prusaczyk, Ludwik Trzciński i Dominik 

Trzciński) odnaleziono po 70 latach w lesie w Łodziskach i pochowano 29 września 2016 r. na 

Cmentarzu Parafialnym w Ostrołęce. Na projekt nagrobka ogłoszono konkurs ofert, jedyną zgłoszoną 

ofertę komisja konkursowa odrzuciła 27 czerwca 2017 r. Niestety do dziś nie rozpoczęto żadnych prac 

http://www.ostroleka.polski-cmentarz.pl/grobonet
http://www.ostroleka.polski-cmentarz.pl/grobonet
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w tym zakresie. Obecnie mamy potwierdzenie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, że dotacja 

na ten cel zostanie przydzielone po przedstawieniu umowy na wykonanie pomnika. 

 

1.3 Ekshumacje i przewożenie zwłok 

 

Zezwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy celem pochowania na cmentarzu parafialnym  

i miejskim w Ostrołęce było osiem. Zwłoki zmarłych sprowadzane były z krajów zachodnich, takich 

jak Niemcy, Wielka Brytania, USA i Chorwacja. 

 

1.4 Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta: 

W 2018 r. przeprowadzone były różnego rodzaju działania z zakresu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta m.in.: 

 wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów i kocurów, na podstawie przyjętego 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 

terenie miasta Ostrołęki w 2018 roku”, kwota wydatkowana w 2018 roku ze środków finansowych 

miasta wyniosła  7 240,00 zł brutto, 

 utrzymanie plaży miejskiej,  

 oczyszczanie mechaniczne ulic, zatok i parkingów na terenie miasta, 

 utrzymanie placów zabaw zarządzanych przez Miasto Ostrołęka, 

 organizowanie i nadzorowanie Akcji Zima 2017/18 i 2018/19, 

 administrowanie szaletem miejskim przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

 

1.5 Oświetlenie miejskie 

Obecnie, miejska sieć oświetlenia drogowego na terenie Ostrołęki stanowi 5 731 punktów świetlnych 

tj. oświetlenia ulic, skwerów, parków, parkingów oraz innych terenów miejskich. Koszty oświetlenia 

drogowego rozliczane są na podstawie wskazań liczników dwustrefowych dla 159 punktów poboru 

energii elektrycznej. 

Podział punktów poboru energii wg operatorów sieci dystrybucji: 

 152 - PGE Dystrybucja (OSD) 

 2 - PKP Energetyka (OSD) 

 5 - PGE Obrót (umowa kompleksowa) 

Od 01.01.2018 roku, na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego dostawcą energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego była firma Energia 

Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Umowa na dostawę energii zawarta została na czas 

określony do dnia 31.12.2019 roku. Operatorem systemu dystrybucyjnego OSD jest PGE Dystrybucja 

S.A. oraz PKP Energetyka S.A. na podstawie zawartych umów o świadczenie usług dystrybucji 

energii do zasilania oświetlenia ulicznego. 

Od 07.10.2016 roku na podstawie umowy zawartej w trybie przetargu nieograniczonego – 

konserwację oświetlenia prowadzi Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MADO” Andrzej Mróz  

z siedzibą Kosów Lacki. Umowę zawarto na czas określony do dnia 06.10.2019 roku. Koszty 

prowadzonej konserwacji oświetlenia ulicznego rozliczane są na podstawie rzeczywistego zużycia 

energii elektrycznej. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w okresie 3-ech 

lat ustalono na kwotę 628.345,50 złotych brutto. 
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Zakres prac konserwacyjnych obejmuje przede wszystkim: utrzymanie właściwego stanu 

technicznego urządzeń, bieżącą naprawę uszkodzonych elementów obwodów oświetleniowych, 

wymianę źródeł światła oraz usuwanie innych awarii oświetlenia ulicznego i parkowego. W ostatnim 

czasie znacząco wzrosła ilość zgłoszeń o awariach i usterkach w instalacji oświetleniowej, 

przekazywanych za pośrednictwem Urzędu. 

 

W ramach bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego w 2018 r. zrealizowano między innymi 

następujące zadania  

lp. kwota w zł zadanie 

1. 5 167,53  wymiana latarni po kolizji drogowej przy ul. Fieldorfa „Nila” 

2. 4 919,00  montaż latarni przy ul. O. Kolberga 5 

3. 10 701,01 rozbudowa oświetlenia ul. B. Leśmiana, S. Grodzickiego, gen.T. Turskiego 

4. 21 525,00 modernizacja sieci oś. Na terenie plaży miejskiej  

5. 4 060,00 rozbudowa oświetlenia ul. Syski, montaż 3 latarń ul. ks. Pęksy  

6. 6 985,83 wymiana latarni po kolizji drogowej przy J. Kazimierza i Pl. Bema 

7. 3 873,04 wymiana SSO po kolizji d rogowej ul. W. Westerplatte 

8. 7 763,06 wymiana latarni po kolizji drogowej przy ul. gen. Z. Padlewskiego 

9. 6 703,50 doświetlenie ulicy S. Żeromskiego 29B 

10. 5 649,83 wymiana latarni po kolizji drogowej Alei Jana Pawła II 

11. 5 641,69 wymiana latarni po kolizji drogowej ul. B. Westerplatte 33 

12. 3 735,24 wymiana latarni po kolizji drogowej przy ul. Dzieci Polskich 12 

13. 11 000,00 rozbudowa oświetlenia w ulicy B. Prusa 

14. 10 947,00 rozbudowa oświetlenia ulicy M. Reja 

15. 14 760,00 remont sieci oświetlenia drogowego - wymiana słupów 

16. 10 209,00 zakup kompletu 4 latarń dla WM ul. 11 Listopada 19 

17. 709,59 opłata za przyłączenie - Pomian - zw. Mocy z 10 do 14 kW 

18. 3,73 udostępnienie infrastruktury PGE 

19. 3,73 udostępnienie infrastruktury PGE 

20. 24,60 udostępnienie infrastruktury PGE - ilość 5 pkt 

21. 3,73 udostępnienie infrastruktury PGE 

22. 46,13 udostępnienie infrastruktury PGE - ilość 5 pkt 

23. 1 500,00 dok. techniczna oświetlenia ulicy Kolejowej na linii PGE 

24. 5 289,00 dok. techniczna przebudowy linii napowietrznej przy ul. Modrzewiowej 

25. 1 230,00 projekt organizacji ruchu - ul. 11 Listopada przy ul. Inwalidów Wojennych 

26. 6 334,50 dok. techniczna budowy oświetlenia na terenie ROD aleja "A" 

 razem 147 555,74 

 

1.6 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki 

W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki  

w 2018 roku: 

 opracowany został „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 

2018-2022”, przyjęty uchwałą Nr 501/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28.06.2018 r., 
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 w marcu 2018 r. zatwierdzono „Plan remontów i napraw budynków komunalnych na 2018 r.”, 

którego realizatorem jest Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Zgodnie z zatwierdzonym planem remontów i napraw budynków komunalnych na 2018 r. 

sukcesywnie realizowano przeglądy i naprawy poszczególnych lokali.  

 

1.7 System kanalizacji deszczowej 

W ramach realizacji zadań w 2018 roku wykonano: 

 bezwykopową renowację kanału deszczowego w ul. Dłużniewskiego DN 800 na długości około 40 

mb. wykonawca Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ostrołęka - 

koszt wyniósł 86 481,30 zł brutto, 

 opłata środowiskowa za 2017 r. z tytułu wprowadzenia do wód lub do ziemi wód opadowych  

i roztopowych z terenu miasta Ostrołęki – na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Woj. 

Mazowieckiego o wartości 42 571 zł, 

 sporządzono harmonogram konserwacji miejskiej kanalizacji deszczowej na 2018 r., 

 wykonano przyłącze wodociągowe do ujęcia wody na terenie skweru kard. Stefana Wyszyńskiego, 

wykonawca OPWiK sp. z o.o. – koszt 6 206,32 zł brutto, 

 wykonano kompleksowe czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji 

deszczowej, wykonawca AWES-SERWIS Sp. z o.o. z Warszawy, wartość zamówienia 14.536,80zł.  

2. Ochrona środowiska 

W celu polepszenia warunków, w których żyją mieszkańcy miasto podejmowało wiele działań.  

W ramach polepszenia stanu środowiska, w którym żyjemy prowadzone były także intensywne 

działania z zakresu edukacji ekologicznej. 

Od 2009 roku wspomaga się mieszkańców w zakresie wycofywania z użytkowania materiałów 

zawierających azbest. W 2018 roku dofinansowano usunięcie pokryć dachowych z eternitu z 52 

dachów. Środki finansowe na ten cel pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 33.297,30 zł oraz z budżetu miasta w kwocie 

21.200,68 zł. 

W 2018 roku kontynuowano działania informacyjno-edukacyjne oraz propagujące nowe zasady 

gospodarki odpadami poprzez przekazywanie mieszkańcom materiałów edukacyjnych w postaci 

broszur informacyjnych, kompendiów i praktycznych poradników. Umożliwiono dzieciom  

z ostrołęckich szkół i przedszkoli udział w spektaklach teatralnych o tematyce ekologicznej. 

Niezbędne informacje były przekazywane poprzez utworzoną w tym celu stronę internetową - 

www.ostroleka.pl/odpady oraz wydawany „Biuletyn Informacyjny - Ostrołęka Samorządowa”. 

W roku 2018 kontynuowane były działania edukacyjne, polegające na prowadzeniu punktu 

informacyjnego na festynach i imprezach organizowanych przez rady osiedli. Prowadzenie takiego 

punktu pozwoliło na bezpośredni kontakt z mieszkańcami, udzielanie odpowiedzi na zadawane przez 

nich pytania, prowadzenie zabaw edukacyjnych dla dzieci jak również przeprowadzanie pogadanek  

o tematyce proekologicznej, gry, zabawy, konkursy oraz rozdawanie materiałów informacyjnych 

dotyczących prawidłowo prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów. Uczestnicy festynów mogli 

uczestniczyć w konkursach z zakresu racjonalnego gospodarowania odpadami. 

http://www.ostroleka.pl/odpady
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Od 22 maja 2018 roku we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie miasta 

Ostrołęki zaprezentowano spektakl teatralny pt. „Czerwony Kapturek”, wątek ekologiczny i treści 

służące propagowaniu wiedzy służącej środowisku. Ponadto Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Sp. z o.o. dostarczyło dla wszystkich dzieci uczęszczających do ostrołęckich publicznych placówek 

oświatowych 2000 sztuk kolorowanek o treści ekologicznej.  

Rozkolportowano również 25 tys. egz. ulotek informacyjnych EKOstrołęka mówiące o zasadach 

prawidłowej segregacji odpadów komunalnych jakie obowiązują na terenie miasta Ostrołęki. 

Opracowanie sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotowe ulotki trafiły do mieszkańców zabudowy 

jednorodzinnej i wielorodzinnej do wszystkich szkół oraz firm działających na terenie miasta.  

Innym rodzajem działań z zakresu edukacji ekologicznej angażującym uczniów z ostrołęckich szkół  

i przedszkoli było zorganizowanie w dniu 7 czerwca 2018 roku czterech spektakli ekologicznych pt. 

„Skrzydlaty odlot” oraz w dniu 19 grudnia 2018 roku trzech spektakli ekologicznych pt. „Świąteczne 

śledztwo”. Tematyka spektakli obejmowała sprawy prawidłowej gospodarki odpadami oraz ochronę 

powietrza. Spektakle zostały zaprezentowane w sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury 

przez artystów Teatru Kultureska z Krakowa. Spektakle obejrzało ponad 2,5 tys. dzieci. Koszt działań 

wyniósł 10.300,00 zł. 

Innym cyklicznym działaniem jest organizowany corocznie konkurs Prezydenta Miasta Ostrołęki na 

zbiórkę makulatury i zbiórkę baterii w szkołach. W 2018 roku w ramach konkursów zebrano 1541,70 

kg baterii oraz 63 886,00 kg makulatury. Koszt nagród dla laureatów wyniósł 14.000,00 zł. 

Informacje o stanie środowiska w mieście Ostrołęka znajdują się w opracowywanym przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie raporcie o stanie środowiska  

w województwie mazowieckim. Przedstawione są w nim oceny podsumowujące wyniki badań  

i pomiarów wykonywanych w roku poprzedzającym wykonanie raportu prowadzone w ramach 

państwowego monitoringu środowiska w zakresie następujących komponentów: jakości powietrza, 

jakości wód, hałasu, pól elektromagnetycznych. W publikacji znajdują się także informacje  

o gospodarce odpadami. 

Od 2015 roku na terenie miasta Ostrołęki funkcjonuje stacja pomiarowa jakości powietrza 

zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 ul. gen. J. Hallera 12 (wcześniej zlokalizowana 

była przy ul. Targowej 4). Na stacji prowadzone manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10, jak 

również wybranych metali ciężkich oraz benzo (apirenu), oznaczonych w pyle PM10. Pobierane są 

seryjne próbki, których analiza dokonywana jest w laboratorium. Z uwagi, iż jest to stacja manualna, 

wyniki dostępne są z czasowym opóźnieniem (po wykonaniu analiz w laboratorium). W przypadku 

pyłu PM10, do 15 dnia każdego dnia miesiąca wyniki za poprzedni miesiąc. Wyniki analiz metali 

ciężkich oraz benzo (a) pirenu z każdego miesiąca dostępne są z opóźnieniem 60 dniowym. Dane 

 z pomiarów tej stacji publikowane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pip/current/station details/archive/9114  

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w 2018 roku na 

terenie miasta Ostrołęki odnotowano 40 dni, w których przekroczony został 24-godzinny poziom 

dopuszczalny dla pyłu PM10.  

 

http://powietrze.gios.gov.pl/pip/current/station%20details/archive/9114
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Ponadto możemy sprawdzić, jaka jest jakość powietrza w naszym mieście dzięki czujnikom smogu 

firmy Airly zainstalowanych przez Miasto w 2018 roku. Przez 24 godziny na dobę mamy dostęp do 

aktualnych wskaźników w centrum i na obrzeżach miasta. W mieście działa siedem czujników. 

Poprzez sensory Airly możliwe jest zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie 

rzeczywistym. W oparciu o te dane, na mapie online oznaczane są m.in. informacje o jakości 

powietrza. Sensory Airly mierzą m.in.: poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, 

temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza.  

Działania kontrolne w celu wyeliminowania niekorzystnych dla środowiska zjawisk powodowanych 

spalaniem odpadów w urządzeniach grzewczych w budynkach mieszkalnych prowadzą 

funkcjonariusze Straży Miejskiej Ostrołęki. W 2018 roku przeprowadzono 61 kontroli palenisk 

grzewczych w wyniku czego nałożono jedną grzywnę w drodze mandatu karnego, a jedną sprawę 

przekazano do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, w pozostałych przypadkach nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Problem spalania śmieci w piecach centralnego ogrzewania pozostaje w stałym 

zainteresowaniu i jest ujęty w bieżącej pracy patroli Straży Miejskiej Ostrołęki.  

Dużą wagę Miasto Ostrołęka przywiązuje do edukowania społeczeństwa w zakresie szkodliwości 

powodowanych spalaniem odpadów w kotłach centralnego ogrzewania. Systematycznie prowadzone 

są akcje edukacyjne podczas, których przekazywane są treści edukacyjne w tym zakresie. W ramach 

akcji prowadzone są działania takie jak: spektakle teatralne, konkursy ekologiczne i ulotki 

informacyjne. 

3. Program ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń dla 

miasta Ostrołęki 

W celu poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń ze „źródeł niskiej emisji” 

w 2018 roku Miasto Ostrołęka przystąpiło do opracowania „Programu ograniczenia niskiej dla miasta 

Ostrołęki”. W programie ujęto działania polegające na podłączeniu lokalu do sieci cieplnej, wymianie 

ogrzewania węglowego na elektryczne, wymianie starych kotłów węglowych na nowe zasilane 

automatycznie, wymianie kotłów węglowych na biomasę, zasilane automatycznie lub kotły ma pelety 

zasilane automatycznie, wymianie ogrzewania węglowego na gazowe, olejowe lub pompę ciepła, 

zastosowaniu kolektorów słonecznych oraz termomodernizacji budynków.  

Przesłanką do przygotowania programu było wykonanie obowiązku wynikającego z programów ochrony 

powietrza obowiązujących w województwie mazowieckim. Nadrzędnym celem programu jest ograniczenie 

ilości zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, emitowanych do powietrza z procesów spalania 

paliw stałych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Ostrołęki, a także utrzymanie 

poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów dopuszczalnych, docelowych i poziomów celów 

długoterminowych oraz wskazanie wsparcia organizacyjnego i finansowego mieszkańców.  

Przyjęto, że wdrożenie zaplanowanych zadań wspierane będzie środkami pochodzącymi z funduszy 

celowych. Pragnąc realizować cele określone w programie Miasto wystąpiło z wnioskiem 

o dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła 

i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce” w ramach działania 4.3. Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza RPO 2014-2020. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 
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 włączenie do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. H. Sienkiewicza 46 i 48, wykonanie węzła 

cieplnego, przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz instalacji c.o. dla każdego budynku,  

a także termomodernizacja zewnętrznych ścian nieruchomości, 

 podłączenie budynków przy ul. gen. Z. Padlewskiego 51A,51B, 51C do sieci gazowej poprzez 

przyłącze gazowe, wybudowanie kotłowni gazowej dla trzech budynków oraz wykonanie instalacji 

gazowej w każdym budynku, a także termomodernizacja ścian zewnętrznych nieruchomości przy 

ul. gen. Z. Padlewskiego 51B i 51C.  

Obejmuje ono likwidację lokalnych źródeł emisji (106 kuchni węglowych i 66 piecyków kaflowych) 

w indywidualnych lokalach mieszkalnych. Niestety ze względu na zbyt małą alokację środków  

w przedmiotowym konkursie, wniosek o dofinansowanie, pomimo że został wpisany na listę 

rankingową, nie otrzymał dofinansowania.  

4. Ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa 

W związku z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ustanowienia strefy 

ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej dla potrzeb cmentarza miejskiego, wyznaczono 

teren ochronny poprzez oznakowanie strefy ujęcia wody, montaż zabezpieczenia pokrywy studni oraz 

uporządkowano i ogrodzono teren strefy. Zlecono OPWiK Sp. z o.o. montaż wodomierza w budynku 

hydroforni na terenie Cmentarza Miejskiego przy ul. Krańcowej w Ostrołęce. Wykonano również 

prace odmulenia dna rzeki Narew na wysokości plaży miejskiej. 

Prowadzono postępowanie zakończone decyzją nakazującą przywrócenia do stanu poprzedniego lub 

wykonanie urządzeń zapobiegające szkodom powstałym w wyniku zmian w odpływie wód 

opadowych i roztopowych na terenie posesji prywatnych (z art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 

roku – Prawo Wodne) 

5. Formy ochrony przyrody i tereny zielone 

Na terenie miasta Ostrołęki występuje obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Narwi” (PLB 140014) oraz 

obszar „Dolina Omulwi i Płodownicy” (PLB 140005), a także pomniki przyrody, będące 

pojedynczymi drzewami tj.: 

 dąb szypułkowy położony przy ul. Poprzecznej 5 w Ostrołęce, nr ewid. działki 20643, 

 dąb szypułkowy – przy skrzyżowaniu ul. Bogusławskiego i ul.11 Listopada, nr ewid. działki 

40397/15, 

 jesion wyniosły – na skwerze przy ul. Staszica 1, nr ewid. działki 20693, 

 dąb szypułkowy przy ul. 11 Listopada 28, nr ewid. działki 40401/3, 

 dwa dęby szypułkowe przy ul. Księcia Mieszka I, nr ewid. działki 30527, 

 dąb szypułkowy przy ul. Baśniowej 16, nr ewid. działki 40704,  

 dąb szypułkowy, rosnący nad lewym brzegiem rzeki Narwi na działce o nr ewid. 30035/19. 

Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja terenów zieleni w mieście Ostrołęka. Tereny zieleni to min.: pasy 

przyuliczne, parki, skwery, zieleńce, ronda, rozjazdy ulic, wazy oraz donice z roślinami 

jednorocznymi przeznaczone do utrzymania oraz pielęgnacji. W zakres utrzymania i pielęgnacji 

zieleni miejskiej, wchodzą roboty polegające na wykonaniu w odpowiednich terminach i ilościach 

prac, gwarantujących właściwy stan terenów zieleni, a w szczególności: 

 sadzenie drzew i krzewów wraz z ich pielęgnacją: podlewanie, pielenie, nawożenie, opryskiwanie 

środkami ochrony roślin, 

 obsadzanie i pielęgnacja kwiatów jednorocznych na rabatach i w wazach (podlewanie, pielenie, 

nawożenie), 
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 pielęgnacja żywopłotów i krzewów ozdobnych (cięcie, formowanie, pielenie, nawożenie), 

 pielęgnacja trawników (koszenie czterokrotne, grabienie liści), 

 renowacja trawników, 

 usuwanie gałęzi, odrostów drzew ograniczających widoczność w skrajni ciągów komunikacyjnych 

oraz tych, które powodują zasłanianie pionowych znaków drogowych.  

 

Wykaz powierzchni do utrzymania w ramach bieżącej konserwacji zieleni miejskiej Obszar I 

lp. obszar/ adres 
trawnik 

m2 

żywopłot 

m2 /mb 

krzewy 

ozdobne 

m2 

kwiaty 

jednoroczne 

m2 

powierzchn

ia 

ogółem m2 

1. ul. gen. R. Traugutta  

(do skrzyżowania z ul. W. Witosa) 
700 500/ 1000 2000 300 3500 

2. ul. kadm. W. Steyera 36800 - - - 36800 

3. ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 4896 5/10 - - 4901 

4. ul. H. Sienkiewicza 2450 50/100 - - 2500 

5. ul. marsz. J. Piłsudskiego 500 150/300 800 - 1450 

6. ul. Gen. Józefa Hallera 2065 - - - 2065 

7. ul. gen. T. Kościuszki 50 - - - 50 

8. ul. Inwalidów Wojennych 400 - - - 400 

9. ul. S. Staszica 80 60/120 - - 140 

10. ul. Goworowska 19500 - - - 19500 

11. ul. B. Głowackiego 148  

 
- - - 148 

12. ul. Słoneczna 12500 - - - 12500 

13. ul. Brata Zenona Żebrowskiego 9500 - - - 9500 

14. ul. Obozowa 1600 - - - 1600 

15. ul. Brzozowa 1000 - - - 1000 

16. ul. 11 Listopada (do skrzyżowanie z ul. 

Zawadzkiego) 
180 400/800 - - 580 

17. ul. gen. L. Bogusławskiego 250 - 450 - 700 

18. ul. Bernardyńska 150 - - - 150 

19. ul. kpt. Józefa Kozłowskiego „Lasa” 1500 - - - 1500 

20. ul. Warszawska 36750 - - - 36750 

21. ul. 22 Lipca 2164 - - - 2164 

22. ul. płk. Edwarda Filochowskiego 

„Sana” 
200 - - - 200 

23. ul. Fortowa 500 - - - 500 

24. ul. Insurekcyjna 30 - - - 30 

25. ul. M. Konopnickiej 30 - - - 30 

26. ul. dr. A Kuklińskiego 340 - - - 340 

27. ul. M. Kopernika 400 - - - 400 

28. ul. Kurpiowska 500 - - - 500 

29. ul. Leśna 950 - - - 950 

30. ul. Łęczysk 1570 15/30 10 - 1595 

31. ul. gen. A. Madalińskiego 650 - - - 650 

32. ul. Nadnarwiańska 50 - - - 50 

33. ul. Parkowa (+ róg ul. Psarskiego, 540 15/30 30 - 585 
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skwer) 

34. ul. Gocłowskiego 110 - - - 110 

35. ul. ks. S. Pędzicha 550 - - - 550 

36. ul. Kwiatowa 350 - - - 350 

37. ul. Podchorążych 1320 90/180 - - 1410 

38. ul. gen. I. Prądzyńskiego 400 - - - 400 

39. ul. gen. W. Sikorskiego 220 30/60 1000 - 1250 

40. ul. Powstańców 20 - - - 20 

41. ul. ks. Franciszka Blachnickiego 1460 50/100 - - 1510 

42. ul. rtm. W. Pileckiego 2000 - - - 2000 

43. ul. gen. S. Roweckiego- Grota 1400 - - - 1400 

44. ul. Baśniowa 155 - - - 155 

45. ul. Bohaterów Warszawy 

(obwodnica od ul. Goworowskiej do ul. 

11 Listopada) 

22600 750/1500 8000 - 31350 

46. ul. St. Konwy 3500 - - - 3500 

47. Al. Jana Pawła II 20000 - - - 20000 

48. ul. Mostowa - - 1145 - 1145 

49. ul. Rolna- Goworowska (łącznik) 927 - - - 927 

50. ul. Korczaka 4573 - - - 4573 

51. ul. Dzieci Polskich 145 30/60 - - 175 

52. ul. Starosty Kosa 210 - - - 210 

53. ul. H. Modrzejewskiej 385 96/192 - - 481 

54. ul. O. Kolberga 115 - - - 115 

55. ul. S. Jaracza 2630 150/300 15 - 2795 

56. ul. Pomian 550 - - - 550 

57. ul. Wójta Romy 50 - - - 50 

58. ul. Szpitalna 1600 - - - 1600 

59. ul. gen. S. Sochaczewskiego 448 - - - 448 

60. ul. Rolna od ul. Wiejskiej pobocza 2200 - - - 2200 

61. ul. Odległa 440 - - - 440 

 suma 207301 2391/4782 13450 300 223442 

Obszar I - skwery 

lp. skwer- adres 
trawnik 

m2 

żywopłot 

m2 /mb 

krzewy 

ozdobne m2 

kwiaty 

jednoroczn

e m2 

pow. 

utwardzona 

pow. 

ogółem m2 

1. przy ul. Króla Jana III 

Sobieskiego 
1636 250/500 - 50 184 2120 

2. przy ul. gen. J. Hallera 445 110/220 - - - 555 

3. przy ul. Żebrowskiego 17470 100/200 - - 2330 19900 

 suma 19551 460/920 
 

50 2514 22575 
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Obszar I - ronda 

lp. rondo-adres 
trawnik 

m2 

krzewy 

ozdobne 

m2 

kwiaty 

jednoroczne 

m2 

powierzchnia 

ogółem m2 

1. ul. Warszawska/ Obozowa/ Konwy/ Mostowa 200 350 110 660 

2. ul. gen. Fieldorfa ”Nila”/Steyera/ al. Jana 

Pawła II/Żebrowskiego 
180 300 120 600 

3. ul. 11Listopada/ Steyera/ Witosa 181 350 69 600 

4. ul. Goworowskiej/ Popiełuszki - 518 - 518 

5. Al. Jana Pawła II/ Popiełuszki/ Bohaterów 

Warszawy 
- 795 - 795 

6. ul. 11Listopada/ Solidarności/ Ostrowska 

/Bohaterów Warszawy 
- 927 - 927 

7. ul. Witosa/ul. Hallera - 346 - 346 

8. ul. Witosa/ul. Targowa 
 

346 
 

346 

 suma 561 3932 299 4754 

Rozjazdy ulic 

lp. adres 
trawnik 

m2 

krzewy 

ozdobne 

m2 

kwiaty 

jednoroczne 

m2 

powierzchnia 

ogółem m2 

1. ul. Piłsudskiego/ Hallera - 19 - 19 

2. ul. Hallera/ 11 Listopada - - 30 30 

3. ul. 11 Listopada/ Bogusławskiego - - 10 10 

4. ul. 11Listopada/ Kopernika - - 14 14 

5. ul. Kościuszki /ul. Bogusławskiego - 40 - 40 

 
suma - 59 54 113 

 

Obszar I ogółem, w tym trawnik - 227 413 m², krzewy żywopłotowe - 2851 m²/5702 mb, krzewy 

ozdobne (razem z wazami) - 17457 m², kwiaty jednoroczne (razem z wazami) - 788 m² oraz 

powierzchnia utwardzona - 2514 m².  

Obszar II –ronda 

lp. rondo-adres trawnik m2 
krzewy 

ozdobne m2 

kwiaty jednoroczne 

m2 

powierzchnia 

ogółem m2 

1. przy Al. Wojska Polskiego - 593 - 600 

2. przy ul. Targowej - 834 - 834 

3. ul. Targowa /ul. Zawadzkiego - 50 - 50 

4. ul. Witosa/ul. Targowa - 346 - 346 

 
suma - 1823 - 1823 
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Wykaz powierzchni do utrzymania w ramach bieżącej konserwacji zieleni miejskiej Obszar II 

lp. obszar/ adres 
trawnik 

m2 

żywopłot 

m2 /mb 

krzewy 

ozdobne 

m2 

kwiaty 

jednoroczne 

m2 

pow. 

utwardzona 

pow. 

ogółem 

m2 

1. ul. Łomżyńska 5040 - - - - 5040 

2. Al. Wojska Polskiego 19511 200/400 - - - 19511 

3. park przy Al. Wojska Polskiego 21170 400/800 - - 800 22370 

4.  park pomiędzy Al. Wojska 

Polskiego a ul. 5 Pułku Ułanów 
8360 200/400 - - 360 8920 

5. Skwer przy Pl. Dworcowym 4800 110/220 - - 200 5110 

6. ul. S. Żeromskiego 4480 - - - - 4480 

7. ul. Kołobrzeska 5000 - - - - 5000 

8. Al. Jana Pawła II 25919 - - - - 25919 

9. ul. W. Witosa 31182 250/500 - - - 31432 

10. ul. 11 Listopada 1200 - - - - 1200 

11. ul. gen. R. Traugutta 1800 - - - - 1800 

12. ul. Targowa 10334 - - - - 10334 

13. ul. Lokalna 650 - - - - 650 

14. ul. Ostrowska 25000 - - - - 25000 

15. ul. J. Słowackiego 1680 - - - - 1680 

16. ul. G. Narutowicza 2500 - - - - 2500 

17. ul. Wiejska 1400 - - - - 1400 

18. Al. Wojska Polskiego 

ul. Legionowa 15 
4733 - - - - 4733 

19. ul.Partyzantów/Dywizjonu 303 

/księcia Mieszka I 
19822 - - - - 19822 

20. ul. Jasna 50 - - - - 50 

21. ul. Bohaterów Westerplatte + 

Ks. Pęksy (obwodnica) 
64327 - - - - 64327 

22. ul. Kolejowa 5000 - - - - 5000 

23. ul. Oświatowa 1200 - - - - 1200 

24 ul. Graniczna 5000 - - - - 5000 

25. ul. Podchorążych 1800 250/500 - - - 1800 

26. ul. 5 Pułku Ułanów 1500 - - - - 1500 

27. ul. Krańcowa 4600 - - - - 4600 

28. ul. Kaczyńska 1400 - - - - 1400 

29. ul. Legionowa 15005 - - - - 15005 

30. ul. gen. T. Turskiego 2967 - - - - 2967 

31. ul. Bohaterów Warszawy 

( parking przy Kościele św. 

Franciszka) 

647 215/430 - - - 862 

32. ul. Magazynowa 500 - - - - 500 

33. ul. Składowa 165 - - - - 165 

34. ul. T. Zawadzkiego 610 - - - - 610 

35. ul. Chomicza 230 - - - - 230 

 suma 284577 1625/3250 
  

1360 287562 
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Rozjazdy ulic 

lp. adres trawnik m2 
krzewy 

ozdobne m2 

kwiaty 

jednoroczne 

m2 

powierzchnia 

ogółem m2 

1. 
Al. Wojska Polskiego- 

ul. Kołobrzeska 
- 75 10 85 

 
suma - 75 10 85 

 

Obszar II ogółem, w tym trawnik - 284577 m², krzewy żywopłotowe - 1625m²/ 3250mb, krzewy 

ozdobne - 1898 m², kwiaty jednoroczne - 10 m² oraz powierzchnia utwardzona - 1360 m². 

 

Wykaz powierzchni do utrzymania w ramach bieżącej konserwacji zieleni miejskiej  

Pozostałe obszary przekazane do MZOS-TiIT w ramach bieżącego utrzymania konserwacji zieleni 

miejskiej.  

lp. obszar/ adres 
trawnik 

m2 

żywopłot 

m2 /mb 

krzewy 

ozdobne 

m2 

kwiaty 

jednoroczne 

m2 

powierzchnia 

ogółem m2 

1. ul. Kwiatowa  3364 - - - - 

2. ul. Różana  3302 - - - - 

3. ul. Liliowa 360 - - - - 

4. ul. Pomorska 1005 - - - - 

5. ul. Śląska 250 - - - - 

6. ul. Poznańska 1144 - - - - 

7. ul. Starosty Kosa  (210) +1206 120 - - - 

8. ul. Bursztynowa 1265 98 - - - 

9. ul. Antoniego Spiro 1905 - - - - 

10. ul. K. Piotrowskiego 887 - - - - 

11. ul. Okopowa 200 - - - - 

12. ul. Sybiraków 805 - - - - 

13. ul. Jarzębinowa 180 - - - - 

14. 
ul. dr. Jerzego Olszewskiego 

+ ul. Dobrzańskiego  
750 - - - - 

15. ul. Pomian 
(550) 

+486 +1300 
- - - - 

16. ul. Srebrna 743 - - - - 

17. ul. Dolna  350 - - - - 

18. ul. Łubieńskiego 170 - - - - 

19. ul. Marii Korzeniowskiej 993 - - - - 

20. ul. I.J Skowrońskiego 352 - - - - 

21. ul. Wincentego Pola + ul. Rataja 81 - - - - 

22. ul. Wypychy 1198 - - - - 

23. ul. gen. T. Turskiego (2967) + 260  - - - - 

24. ul. Łużycka 1750 - - - - 

25. ul. gen. F. Kleeberga  893 - - - - 

26. ul. mjr. H.Sucharskiego 491 - - - - 

27. ul. Rodziny Ulmów 1271 - - - - 
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Obszar II ogółem, w tym trawnik - 26961 m² i krzewy żywopłotowe - 218 mb. 

6. Lasy  

Wydział GKOŚ realizował zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie Inwentaryzacji Stanu 

Lasu Miasta Ostrołęka zatwierdzonej przez Prezydenta Miasta Ostrołęki na okres od 01.01.2011 do 

31.12.2020 oraz Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Komunalnego zatwierdzonego przez 

Prezydenta Miasta Ostrołęki na okres od 01.01.2013 do 31.12.2022 r.  

Powierzchnia lasów nadzorowanych w 2018 roku uległa zwiększeniu w stosunku do 2017 roku  

o około 227 ha ponieważ z dniem 1 stycznia 2018 roku zostały włączone grunty leśne z gminy Rzekuń 

tj. części obrębu ewidencyjnego Nowa Wieś Wschodnia, części obrębu ewidencyjnego Goworki  

i części obrębu ewidencyjnego Ławy. Lasy na terenie miasta obecnie stanowią 441,0238 ha, udział 

lasów w całkowitej powierzchni miasta Ostrołęki stanowi 13,18%. Nadzór nad gospodarką leśną 

sprawuje Nadleśnictwo Ostrołęka na podstawie Porozumienia zawartego 14 grudnia 2016 r.  

Zestawienie powierzchni wg rodzajów własności. 

1. lasy stanowiące własności osób fizycznych 331,5455 ha 

2. lasy stanowiące własności wspólnot gruntowych 0,6500 ha 

3. lasy stanowiące własności spółdzielni 0,0000 ha 

4. lasy stanowiące własności osób prywatnych 34,4211 ha 

5. lasy stanowiące własności związków wyznaniowych 12,0964 ha 

6. lasy stanowiące własność gmin 62,0629 ha 

7. pozostałe lasy nie stanowiące własności skarbu państwa 0,2479 ha 

razem: 441,0238 ha 

 

Zestawienie powierzchni wg obrębów: 

1. obręb 146101_1.0001 84,4239 ha 

2. obręb 146101_1.0002 5,1350 ha 

3. obręb 146101_1.0003 33,4590 ha 

4. obręb 146101_1.0004 9,3074 ha 

5. obręb 146101_1.0005 74,5645 ha 

6. obręb 146101_1.0006 7,7857 ha 

7. obręb 146101_1.0007 226,3483 ha 

razem: 441,0238 ha 

 

Główne zadania prowadzone w ramach bieżącej konserwacji i utrzymania zieleni miejskiej, 

gospodarki leśnej i geologii. 

 prowadzenie nasadzeń ozdobnych drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w okresie 

wiosennym oraz jesiennym w tym opracowywanie koncepcji ich zagospodarowania, 

 realizacja zadań związanych z usuwaniem drzew wraz z frezowaniem i usuwaniem karp oraz 

wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie miasta Ostrołęki – wartość usług 

129.351,00 zł netto, 
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 wykonano remont – modernizację instalacji fontanny, zlokalizowanej Plac Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego - wartość zamówienia 30.800,00 zł netto, 

 wykonano remont – modernizację instalacji fontanny, zlokalizowanej Parku Miejskim przy ul. 

Sygietyńskiego - wartość zamówienia 58.700,00 zł netto, 

 zakupiono beczkowóz, wozu asenizacyjnego, przeznaczonego do podlewania terenów zieleni 

miejskiej dla potrzeb Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo Turystycznych i Infrastruktury 

Technicznej - wartość zamówienia 42.127,50 zł brutto, 

 zamówiono 18 konstrukcji kaskadowych i 17 donic betonowych, przeznaczonych do nasadzeń 

kwiatów jednorocznych - całkowity koszt 36.916,41 zł brutto.  

Wydano 119 zaświadczeń do celów notarialnych na podstawie ustawy o lasach potwierdzających, że 

nieruchomość jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i, że jest lub nie jest objęta 

decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. Ponadto zostały wydane dwie 

decyzje zezwalające na przekształcenie lasu na użytek rolny dla osób fizycznych. Wydane zostały 

również decyzje ustalające zadania z zakresu gospodarki leśnej dla działki leśnej położonej na terenie 

miasta Ostrołęki (dot. osoby fizycznej). 

Przeprowadzono postępowanie administracyjne celem wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót 

geologicznych na wykonanie dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów II instalacji odsiarczania spalin” na terenie 

Energa Elektrownie SA w Ostrołęce. Wydano postanowienie o zaopiniowaniu z wniosku Marszałka 

Województwa Mazowieckiego dot. projektu decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych na 

wykonanie likwidacji otworu studziennego nr S-3” na terenie Energa Elektrownie SA w Ostrołęce. 

Wydano decyzje zatwierdzającą „Dodatek do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obiektów II 

instalacji odsiarczania spalin” na terenie Energa Elektrownie SA w Ostrołęce. 

Zatwierdzony został również „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów technologicznych  

w celu wykorzystania ciepła ziemi” dla ogrzewania budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej 

zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęka.  

XIII. Komunikacja i transport 

1. Rejestracja i oznaczanie pojazdów 

Realizując zadania wynikające z przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w szczególności 

zadania związane z rejestracją pojazdów, wyrejestrowaniem, czasowym wycofaniem z ruchu 

pojazdów oraz inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdów do ruchu, w 2018 roku wykonano 

m.in. następujące czynności: 

1) wydano 6253 decyzji o rejestracji pojazdów, w tym pojazdów nowych, rejestrowanych w kraju 

oraz sprowadzonych z zagranicy,  

2) wydano 73 decyzje o czasowej rejestracji na wniosek właściciela (w celu wywozu za granicę, 

naprawa, badanie techniczne), 

3) wydano 551 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów z urzędu oraz na wniosek, z powodu przekazania 

pojazdów do stacji demontażu, wywozu pojazdu z kraju, kradzieży pojazdu, 

4) przyjęto 1100 zawiadomień o zbyciu pojazdu (zgłoszenie sprzedaży), 

5) wydano 7 decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych w pojeździe oraz zgód na wykonanie  

i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej, z powodu  zatarcia lub sfałszowania cechy 

identyfikacyjnej, utraty lub nieczytelności tabliczki znamionowej, 
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6) wydano 100 zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym 

oraz utraconej karcie pojazdu z powodu utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, 

7)  otrzymano 437 dowodów rejestracyjnych przez Policję,  Inspekcję Transportu Drogowego, 

8) potwierdzono 2727 danych  pojazdów, które  ubyły do innych starostw, 

9) wydano następujące ilości  tablic rejestracyjnych: 

 samochodowych zwyczajnych – 4436 

 motocyklowych oraz wtórników – 222 

 do przyczep oraz wtórników – 659 

 motorowerowych – 48  

 zabytkowych samochodowych – 2  

 indywidualnych - 18 

 dodatkowych do oznaczania bagażnika – 55 

10) wydano 7519 dowodów rejestracyjnych (w wyniku rejestracji, wymian, wtórniki). 

Stan ewidencji pojazdów według rodzajów 

lp. rodzaj pojazdu stan na dzień 31.12.2018r. 

1 samochody osobowe 26496 

2 samochody ciężarowe 3877 

3 ciągniki samochodowe 1823 

4 samochody specjalne 408 

5 autobusy 243 

6 naczepy i przyczepy 2796 

8 przyczepy lekkie 1977 

9 motorowery i motocykle 2022 

11 ciągniki rolnicze 349 

12 samochodowe inne 73 

 ogółem 40064 

2. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami 

Realizując zapisy ustawy o kierujących pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, w szczególności: 

wymagania w stosunku do osób uprawnionych do kierowania pojazdami, zasady uzyskiwania 

 i cofania uprawnień do kierowania pojazdami oraz zatrzymywania dokumentów stwierdzających 

posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami, zasady wykonywania badań lekarskich, 

psychologicznych oraz kursów reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej, 

wykonano następujące czynności: 

 wydano 1577  dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, 

 wydano 134 wtórniki praw jazdy, z powodu utraty dokumentu, 

 wymieniono 334 prawa jazdy z powodu zmiany danych zamieszczonych w dokumencie, 

 wydano 36 praw jazdy międzynarodowych,  

 utworzono 1001 Profili Kandydata na Kierowcę, (dotyczy osób ubiegających się o prawo jazdy po 

raz pierwszy, rozszerzenie uprawnień, ubiegających się o wymianę wydanego za granicą prawa 

jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, podlegających sprawdzeniu kwalifikacji 

w razie uzasadnionych zastrzeżeń do ich kwalifikacji, ubiegających się o przywrócenie uprawnień 

do kierowania pojazdami cofniętych  na okres powyżej roku lub zatrzymanego prawa jazdy, 

którego osoba pozbawiona była na okres przekraczający roku), 

 wymieniono 323 prawa jazdy potwierdzające odbycie kwalifikacji zawodowej (dotyczy kierowców 

wykonujących przewozy drogowe), 
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 wydano 72 decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami (dotyczy przypadków 

stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego/psychologicznego istnienia przeciwwskazań 

zdrowotnych/psychologicznych do kierowania pojazdem, utraty kwalifikacji na podstawie wyniku 

egzaminu państwowego, niezgłoszenia się we wskazanym w decyzji terminie na egzamin 

państwowy, wydania przez sąd orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów), 

 wydano 120 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (dotyczy przypadków, gdy upłynął termin 

ważności prawa jazdy – jeżeli dokument ten był zatrzymany przez organ kontroli ruchu 

drogowego, nie przedstawiono w wymaganym ustawowo  terminie orzeczenia lekarskiego, 

orzeczenia psychologicznego, kursu reedukacyjnego, na które osoba była skierowana decyzją 

Prezydenta Miasta, kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/ na terenie 

zabudowanym), 

 wydano 57 decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie (w przypadku kierowania pojazdem  

w stanie nietrzeźwości, istnienia uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia), 

 wydano 58 decyzji o skierowaniu na badanie psychologiczne (w przypadku kierowania w stanie 

nietrzeźwości, przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu 

drogowego, kierowania pojazdem powodując wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba 

poniosła śmierć lub doznała obrażeń), 

 wydano 50 decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciw-

alkoholowej z powodu kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, 

 wydano 39 decyzji o przywróceniu  uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyny 

cofnięcia, 

 wydano 11 decyzji o rozszerzeniu/przedłużeniu zezwolenia na kierowanie pojazdem 

uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, 

 zwrócono 76 praw jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania,  

 przywrócono 79 uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyny cofnięcia, 

 wymieniono 27 zagranicznych praw jazdy, w tym 2 decyzje w sprawie odmowy wymiany 

dokumentu, 

 przekazano 255 akt kierowców do innego urzędu z powodu zmiany miejsca zamieszkania, 

 otrzymano z innych urzędów 172 akta kierowcy, w celu wymiany prawa jazdy z powodu zmiany 

miejsca zamieszkania.   

Liczba wydanych praw jazdy ogółem – stan na dzień 31.12.2018r. wynosi 36232. 

3. Działalność regulowana - stacje kontroli pojazdów i 

ośrodki szkolenia kierowców. 

Przeprowadzono 6 kompleksowych kontroli stacji kontroli pojazdów w zakresie zgodności stacji  

z wymaganiami ustawy, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowości 

prowadzenia wymaganej dokumentacji. Przeprowadzono 17 kompleksowych oraz doraźnych kontroli 

w zakresie zgodności prowadzenia działalności ośrodka szkolenia kierowców, posiadania 

odpowiedniej infrastruktury, zgodności prowadzonych kursów lub zajęć, kwalifikacje osób 

prowadzących szkolenie. 

Przyjęto z ośrodków szkolenia kierowców 369 informacji o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia 

pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu. Przyjęto od przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia kierowców 25 informacji o zmianach danych w zakresie dotyczącym spełnienia 

wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców/podmiotu, m.in. zakresu prowadzonego 
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szkolenia, adresu ośrodka szkolenia kierowców, w tym pomieszczeń biurowych, placów 

manewrowych, instruktorów, pojazdów. 

Do rejestru przedsiębiorców wpisany został 1 ośrodek szkolenia kierowców. Skreślono natomiast  

z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na wniosek przedsiębiorcy  

2 ośrodki. Cofnięto jedno poświadczenie, potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań przez 

ośrodek szkolenia kierowców po złożeniu wniosku przez przedsiębiorcę.  

Do ewidencji instruktorów, wpisanych zostało 6 instruktorów, wydano 19 legitymacji instruktora 

(wymiana, wtórniki, uzyskanie uprawnień), skreślono z ewidencji instruktorów 3 instruktorów. 

Jednemu diagnoście wydano uprawnienie do wykonywania badań technicznych pojazdów. 

 

Prowadzone ewidencje/rejestry 

lp. rodzaj rejestru/ewidencji stan na dzień 31.12.2018 r. 

1 liczba uprawnionych stacji kontroli pojazdów funkcjonujących 

na terenie miasta ostrołęka 

9 

2 liczba uprawnionych ośrodków szkolenia kierowców 

funkcjonujących na terenie miasta ostrołęka 

17 

3 liczba uprawnionych instruktorów 83 

4 liczba uprawnionych diagnostów 37 

4. Usuwanie pojazdów z drogi. 

Miasto realizuje zadania wynikające z przepisów dotyczących ustawy Prawo o ruchu drogowym,  

w szczególności: usuwanie pojazdów z drogi w przypadkach określonych w ustawie, prowadzenie 

parkingu strzeżonego, występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz 

powiatu, wydawanie decyzji o naliczeniu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, 

oszacowaniem, sprzedażą. W celu wykonywania tych zadań podjęta została uchwała w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Usługi usuwania pojazdów z terenu miasta 

Ostrołęki oraz przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50 i 130a ustawy – 

Prawo o ruchu drogowym, realizuje MZK sp. z o.o. 

Przekazanych zostało 8 pojazdów do stacji demontażu pojazdów, które zostały usunięte z drogi  

i nieodebrane z parkingu strzeżonego, stanowiące wartość złomu użytkowego, w stosunku do których 

orzeczono przypadek na rzecz Miasta. Wydano 12 decyzji o naliczeniu kosztów związanych  

z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu oraz innych 

decyzji związanych z orzeczonym pojazdem. Ponadto otrzymano 6 orzeczeń sądu o przepadku 

pojazdów na rzecz Miasta. Sporządzono 104 pisma w sprawach usuniętych pojazdów. 

W wyniku złożenia wniosku dnia 06.07.2018r.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej zawarł umowę dotacji z Miastem Ostrołęka na kwotę w wysokości  1000 zł (dofinansowanie 

gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji).  

Celem podjęcia Uchwały nr 519/LXX/2018 z dnia 27 września 2018r., jest sprawna realizacja zadań 

dotyczących usuwania pojazdów z drogi oraz naliczenia kosztów usuwania i przechowywania 

pojazdów na obszarze danego powiatu. Pojazdy usunięte z drogi w przypadkach określonych w art. 

130a ust. 1-2 umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia 
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opłaty za jego usunięcie i parkowanie na koszt właściciela pojazdu.  Zadanie to jest realizowane na 

bieżąco. Stawki te są aktualne do czasu podjęcia kolejnej uchwały w 2019r.  

XIV.  Sprawy obywatelskie 

W katalogu spraw obywatelskich realizowanych przez miasto należą zadania przede wszystkim 

 z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych; spraw wojskowych, oraz spraw związanych  

z organizacyjno-technicznym przygotowaniem wyborów na ławników do sądów powszechnych, 

nadzoru nad działalności stowarzyszeń, organizacyjno-technicznego przygotowania na szczeblu 

miasta wyborów i referendów. 

1. Ludność na podstawie rejestru mieszkańców  

Według danych z rejestru mieszkańców Ostrołęki w 2018 roku nieznacznie spadła liczba 

mieszkańców o 251 osób. Spadek dotyczył również liczby osób zameldowanych na pobyt czasowy – 

62. Zaobserwowano również spadek urodzeń mieszkańców Ostrołęki o 10 osób. Natomiast wzrosła 

liczba zgonów mieszkańców miasta o 14 osób. 

 

Liczba ludności Ostrołęki w latach 2017-2018 

wyszczególnienie  liczba osób w 2017 liczba osób w 2018 

mieszkańców ogółem 52 608 52 295 

zameldowani na pobyt stały z tego: 

- kobiety 

- mężczyźni 

51 413 

27 089 

24 324 

51 162 

26 982 

24 180 

zameldowani na pobyt czasowy z tego: 

- kobiety 

- mężczyźni 

1 195 

638 

557 

1 133 

589 

544 

urodzenia (pobyt stały) w tym: 

- kobiety 

- mężczyźni 

580 

292 

288 

570 

278 

292 

zgony (pobyt stały) w tym: 

- kobiety 

- mężczyźni 

429 

200 

229 

443 

199 

244 

2. Rejestracje stanu cywilnego 

Urząd Stanu Cywilnego w 2018 roku sporządził 2662 akty stanu cywilnego, w tym w trybie zwykłym 

2508 (określonych w art. 53, 86 i 92  ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego) oraz w trybie 

szczególnym 154 (akty sporządzone za granicą i wpisane do polskich ksiąg stanu cywilnego). Przyjęto 

310 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   

Nadano numery PESEL oraz zameldowano 1380 nowo narodzonych dzieci, przyjęto 215 uznań 

ojcostwa. Urząd Stanu Cywilnego zrealizował 235 czynności materialno-technicznych z zakresu 

rejestracji stanu cywilnego (sprostowania i uzupełnienia aktów).  

W ramach bieżącej działalności wydanych zostało 9475 odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, 

zupełnych oraz na drukach wielojęzycznych). Tutejszy urząd wydał  507 zaświadczeń  (o stanie 

cywilnym, o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, o uznaniu ojcostwa).  

Ponadto dodano 583 wzmianki oraz 4098 przypisków do aktów stanu cywilnego.  
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Zmigrowano 7470 aktów do Rejestru Stanu Cywilnego. Wydano 52 decyzje w sprawie zmiany imion  

i nazwisk. 

3. Obsługa dowodów osobistych  

W 2018 roku przyjęto 5296 wniosków o wydanie dowodu osobistego. W roku 2017 złożono przez 

ePUAP złożono 37 wniosków, a w roku 2018 r. - 67 wniosków, co stanowi wzrost o 44,78%. 

Obserwujemy coraz większą aktywność składania wniosków przez system ePUAP. Ponadto w 2017 r. 

udzielono 80 udostępnień podmiotom występujących o udostępnienie danych jednostkowych  

i dokumentacji dowodowej, a w 2018 roku takich informacji udzielono tylko 62 co jest spadkiem do 

roku poprzedzającego o 22,5%. 

wyszczególnienie 2017 2018 

przyjęto wniosków o wydanie dowodu osobistego w tym  9010 5296 

wydano dowodów osobistych. 7669 5565 

unieważniono dowodów osobistych w tym: 

- z powodu upływu terminu ważności 

- z powodu zmiany danych 

- z powodu zgonu 

- z powodu utraty 

- z powodu uszkodzenia 

7766 

6478 

179 

421 

507 

 

4036 

2756 

225 

426 

491 

66 

wydano zaświadczeń o utracie dowodu osobistego. 481 479 

4. Organizacje pozarządowe 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w mieście zarejestrowanych było: 

 75 stowarzyszeń rejestrowych; 

 19 oddziałów terenowych stowarzyszeń; 

 13 fundacji; 

 1 ochotnicza straż pożarna. 

Przyjęto zgłoszenia o utworzeniu na terenie Miasta Ostrołęki i wpisano do ewidencji 2 stowarzyszenia 

zwykłe. Dokonano aktualizacji danych adresowych stowarzyszeń dla GUS. 

5. Imprezy masowe 

W 2018 r. wydanych zostało 6 decyzji na organizację imprez masowych na terenie miasta, w tym: 

 4 decyzje na koncerty; 

 1 decyzję na występ kabaretu; 

 1 decyzję na imprezę sportową. 

W powyższych imprezach udział wzięło ok. 8900 osób. 

6. Sprawy obronne 

W terminie 5 - 23 lutego 2018 r. przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. Na listach 

umieszczono 433 osoby z czego: 

 312 stanowił rocznik podstawowy, mężczyźni urodzeni w 1999 roku, 

 110 osób to roczniki starsze, którzy nie ukończyli 24 roku życia i dotychczas nie stawali przed 

Powiatową Komisją Lekarską, 

 11 kobiet. 
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Stawiło się 316 osób w stosunku do których PKL Nr 2 w Ostrołęce określiła kategorię zdolności do 

czynnej służby wojskowej. 

XV. Sprawy społeczne i mieszkaniowe 

W tej części raportu opisane zostaną sprawy realizowane przez miasto z zakresu przyznawania 

dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, 

przeciwdziałania i zwalczania patologii społecznej, gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta, 

wydawania zezwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.  

Prezydent Miasta Ostrołęki zatwierdził sprawozdania za 2017 rok i informacje z realizacji 

następujących zadań: 

 Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego w Ostrołęce oraz plan pracy na 2018 rok, 

 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce, 

 Informację dotyczącą wypłat  dodatków mieszkaniowych, 

 Sprawozdanie z działalności Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce, 

 Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce oraz program działania na 

2018 r. 

Ponadto Prezydent Miasta zatwierdził i przekazał Radzie Miasta Ostrołęki: 

 Informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w mieście 

Ostrołęka za 2017 r., 

 Raport z wykonania w 2017 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 

– 2022; 

 Informację z realizacji zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-

działaniu alkoholizmowi za 2017  r., 

 Roczne  sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane  

z realizacją zadań, 

 Ocenę zasobów  pomocy społecznej, 

 Roczny raport z realizacji w 2017 roku Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrołęce na lata 2017 – 2023, 

 Roczną informację z realizacji uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki dnia 28 

czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin 

wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki, 

 Sprawozdanie z efektów pracy organizatora  rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 r., 

 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce za  2017 r. oraz 

wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 

 Informację z realizacji w 2017 roku Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej  

w mieście Ostrołęka  na  lata 2016 – 2018, 

 Projekt Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. 

Również przygotowano i przesłano Centralnej Aplikacji Statystycznej następujące informacje  

i sprawozdania: 

 PARPA-G1 – Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki 

 i rozwiązywania problemów alkoholowych (za 2017 r.) do Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 
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 Ankietę z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku,  

do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, 

 Sprawozdania rzeczowo – finansowe z wykonania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej za okres od 01-07-2017 do 31-12-2017 oraz za okres od 01-01-2018 do 

30-06-2018, (CAS) do Wojewody Mazowieckiego, 

 Sprawozdania rzeczowo – finansowe z wykonania przez powiat zadań innych niż realizacja 

dodatku wychowawczego za okres od 01-07-2017 do 31-12-2017 oraz za okres od 01-01-2018 do 

30-06-2018, (CAS) do Wojewody Mazowieckiego, 

 Miesięczne sprawozdania z rejestru wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 

regionalnych placówkach – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, (CAS) 

do Wojewody Mazowieckiego, 

 Sprawozdanie zbiorcze z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku  

do lat 3, (CAS) do Wojewody Mazowieckiego, 

 Roczną informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego 

(ZdrowiePubliczne.mz.gov.pl, online) do Wojewody Mazowieckiego. 

1. Ochrona zdrowia. 

Miasto Ostrołęka podejmuje działania mające na celu poprawę zdrowia mieszkańców. W 2018 r. na 

realizację, zadań zleconych na rzecz zdrowia publicznego Miasto przeznaczyło kwotę 53.000,00 zł.  

W konkursie ofert wyłonionych zostało 6 podmiotów, które zrealizowały następujące zadania: 

 Edukacja zdrowotna w zakresie wczesnej wykrywalności raka piersi oraz zdrowego stylu życia 

(9.000,00 zł) - Ostrołęcki Klub „Amazonki” z siedzibą w Ostrołęce, 

 Edukacja społeczna na temat p/działania HIV/AIDS, HCV, narkomanii (11.000,00 zł) - 

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” z siedzibą w Ostrołęce, 

 Propagowanie zdrowego stylu życia, zasad udzielania I pomocy przedmedycznej i medycznej 

(10.000,00 zł): Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Nadzieja” z siedzibą w Łomży (6.000,00 zł) 

oraz Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Ostrołęce (4.000,00 zł), 

 Realizacja działań w zakresie ograniczenia chorób serca (13.000,00 zł) – Narodowy Fundusz 

Ochrony Zdrowia Komitetu Oddziału w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce, 

 Edukacja kobiet w ciąży oraz ich rodzin w zakresie opieki nad przyszłą matką i dzieckiem 

(10.000,00 zł) - Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  

z siedzibą w Ostrołęce. 

W roku 2018, na podstawie umowy zawartej z Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. 

Józefa Psarskiego w Ostrołęce, sfinansowane zostały badania mammograficzne 70 kobiet w wieku 40 

– 49 lat. Miasto Ostrołęka sfinansowało zakup preparatu Elmex z aminofluorkiem, przeznaczonego do 

przeprowadzenia fluoryzacji zębów uczniów szkół podstawowych (2.500,20 zł). Fluoryzacja została 

przeprowadzona u 1513 uczniów szkół podstawowych. 

Miasto wsparło także zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce zdrowotnej, 

przeprowadzanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Ostrołęce oraz Oddział 

Terenowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce. Nagrodzono 192 osoby. 

W roku 2018 wydanych zostało 238 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż ubezpieczeni, 2 decyzje o odmowie 

potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  
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11 decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji, 8 decyzji o umorzeniu postępowania oraz  

5 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania. 

W 2018 roku w mieście Ostrołęka funkcjonowały dwa Żłobki – Żłobek Miejski i Prywatny Żłobek 

„Jaś i Małgosia”. Dnia 28.12.2018 r. do ogólnopolskiego rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych 

wpisany został „Klub Malucha”. Łączna liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla miasta Ostrołęki 

wynosi 135. 

2. Piecza zastępcza 

W roku 2018 Miasto Ostrołęka sfinansowało w łącznej kwocie 249.756,31 zł wydatki za pobyt  

17 dzieci pochodzących z Ostrołęki w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz  

w łącznej kwocie 44.549,32 zł wydatki za pobyt 1 dziecka pochodzącego z Ostrołęki w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu. 

3. Profilaktyka  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm.), zezwolenia wydaje się na 

podstawie wniosku przedsiębiorcy. W 2018 r. do Prezydenta Miasta Ostrołęki, wpłynęło  

106 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogółem wydanych zostało 

160 zezwoleń, w tym: 

 na sprzedaż w placówkach handlowych: 

- 45 zezwoleń na sprzedaż napojów zaw. do 4,5 % alkoholu oraz na piwo, 

- 31 zezwoleń na sprzedaż napojów zaw. powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, 

- 33 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu, 

 na sprzedaż i podawanie w placówkach gastronomicznych: 

- 19 zezwoleń na sprzedaż napojów zaw. do  4,5 % alkoholu oraz na piwo, 

- 11 zezwoleń na sprzedaż napojów zaw. powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, 

- 13 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu, 

 8 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez rozrywkowych, 

festynów, koncertów.  

Natomiast dla 15 przedsiębiorców, ze względu na brak limitu zezwoleń na sprzedaż napojów 

zawierających powyżej 4,5% alkoholu, wydano 62 decyzje odmawiające wydania zezwoleń. Z tytułu 

wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku naliczono opłaty na łączną 

kwotę 1.038.916,38 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na finansowanie działań związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu, które zgodnie z art. 4¹ ustawy, należą do zadań własnych gmin. Na 

podstawie art. 18 ust. 3a ustawy, zezwolenia wydawane są po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży 

alkoholu z uchwałami rady gminy. 

W 2018 roku Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta Ostrołęki, wydała 97 opinii pozytywnych 

dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miasta. 

W placówkach ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych przeprowadzane są systematyczne 

kontrole. Przedmiotem kontroli jest przestrzeganie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, 

określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

a w szczególności przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz 
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przestrzeganie nakazu zamieszczania w miejscach sprzedaży informacji o szkodliwości spożywania 

alkoholu. W 2018 roku w punktach ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych Zespół ds. 

kontroli Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadził 19 kontroli. 

W 2018 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 73 wnioski  

o objęcie leczeniem odwykowym z czego:  

 38 - od rodzin, 

 20 - z Komendy Miejskiej Policji, 

 5 -  z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,  

 2 - z Domu Pomocy Społecznej, 

 1 - z Sądu, 

 7 - od Grupy Roboczej z OIK. 

Wśród zgłoszonych było: 11 osób pracujących, 7 osób podejmujących pracę dorywczą, 39 osób 

bezrobotnych, 9 emerytów i rencistów, 7 osób – brak danych, 1 osoba otrzymująca zasiłek dla 

bezrobotnych. W 2018 roku Komisja złożyła do Sądu 35 wniosków, w tym 31 wniosków, które 

dotyczyły spraw z 2017 roku. Członkowie Zespołu brali udział w sprawach rozpatrywanych przez 

Sąd, który rozpatrywał również sprawy kierowane przez Komisję w 2017 roku. 

W roku 2018 odbyło się 17 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

24 posiedzenia Zespołu do prowadzenia rozmów interwencyjno-motywacyjnych – zespół rozpatrzył 

251 spraw. 

4. Zlecanie zadań publicznych w ramach programu 

profilaktyki  

W ramach otwartych konkursów ofert przekazano środki finansowe w wysokości 214.000,00 zł na 

następujące zadania: 

1) Na zadanie: Działalność informacyjna i edukacyjna na temat zdrowotnych i społecznych skutków 

używania środków psychoaktywnych udzielono wsparcia w łącznej wysokości 24.000,00 zł dla: 

 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” w Ostrołęce – 18.000,00 zł, 

 Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego ETOS z siedzibą w Warszawie - 4.000,00 zł, 

 Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce - 2.000,00 zł. 

2) Na zadanie: Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych udzielono 

wsparcia w łącznej wysokości 100.000,00 zł dla: 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce – 23.000,00 zł, 

 Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – 10.000,00 zł, 

 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” w Ostrołęce – 12.000,00 zł, 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Ostrołęce – 

2.300,00zł, 

 Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” w Ostrołęce - 

12.600,00 zł, 

 Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” w Ostrołęce - 

15.400,00 zł, 

 Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld w Krakowie - 10.000,00 zł,  
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 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im radość” w Ostrołęce – 3.000,00 zł, 

 Centrum Edukacji Medialnej SPESMEDIAGROUP w Łomży, Oddział w Ostrołęce - 

5.000,00zł, 

 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży – 6.700 zł. 

3) Na zadanie: Przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym poprzez realizację 

programów pt. „Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze” skierowanych do dzieci  

i młodzieży w okresie letnim udzielono wsparcia w łącznej wysokości 90.000,00 zł dla:   

 Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – 10.000,00 zł, 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce - 13.000,00 zł, 

 Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży – 14.000,00 zł,  

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce - 12.000,00 zł, 

 Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrołęce – 12.000,00 zł, 

 Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie – 26.000,00 zł,  

 Uczniowski Klub Sportowy „Narew” w Ostrołęce - 3.000,00 zł. 

5. Pomoc społeczna 

Na realizację ulg wynikających z uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia  

28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych 

zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki wydatkowano:  

- 52.656,50 zł dla Ostrołęckiego Centrum Kultury,  

- 37.761,95 zł dla Parku Wodnego AQUARIUM,         

- 360,00 zł dla Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury 

Technicznej.  

Na usługi wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Ostrołęki dotyczących sytuacji 

określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. 

z. U. z 2017 r. poz. 912), § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 

1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. Nr 39, poz. 202) oraz zgodnie 

z Zarządzeniem Nr 240/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 lipca 2013 r. oraz umową zlecenie 

zawartą z Prywatną Praktyką Lekarską wydatkowano 2 500,00 zł. 

Na wykonanie badań lekarskich osobom bezdomnym przebywającym na terenie Ostrołęki 

dowiezionym do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce 

przez Straż Miejską lub Policję, na podstawie umowy zawartej w dniu 11 grudnia 2017 r., 

wydatkowano: 3.250,00 zł.  

Z budżetu miasta w kwocie 57.000,00 zł wsparte zostały zadania na rzecz pomocy społecznej.  

W konkursie ofert wyłonione zostały 4 organizacje, które zrealizowały następujące zadania: 

 „Wspieranie samodzielności i uczestnictwa w życiu społecznym, osób starszych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.” Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy 

w Ostrołęce – 10.000,00 zł,  

 „Pomoc dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo  

w celu poprawy ich funkcjonowania w środowisku szkolnym i w rodzinie.” Oddział Rejonowy 

Polski Czerwony Krzyż w Ostrołęce – 12.000,00 zł,   
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 „Pomoc dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo w celu 

poprawy ich funkcjonowania w środowisku szkolnym i w rodzinie” - Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce – 18.000,00 zł, 

 „Wszechstronna pomoc osobom i rodzinom ubogim, zagrożonym wykluczeniem społecznym  

w celu poprawy ich sytuacji bytowej oraz funkcjonowania w lokalnym środowisku ”Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce – 12.000,00 zł 

 „Wszechstronna pomoc osobom i rodzinom ubogim, zagrożonym wykluczeniem społecznym  

w celu poprawy ich sytuacji bytowej oraz funkcjonowania w lokalnym środowisku - 

”Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce ul. Sobótkowa 6 – 5.000,00 zł.  

Od 2015 r. Miasto Ostrołęka podpisało wieloletnią umowę na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. 

na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. W 2018 r. na 

prowadzenie Domu, Miasto Ostrołęka przekazało środki w wysokości 294.052,00 zł.  

W 2018 r. w Ostrołęce osiedliła się trzyosobowa rodzina z Kazachstanu. Repatriant – ojciec rodziny 

złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie 

poniesionych udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem 

lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 17 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 609), Prezydent Miasta wydał decyzję przyznającą pomoc na częściowe pokrycie 

kosztów związanych z adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego należącego do repatrianta  

w wysokości 4.962,84 zł. 

6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

W 2018 r. Miasto Ostrołęka dokonało zakupu samochodu (z windą) przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce. Wkład własny do projektu pn. „Zakup mikrobusu 9 – osobowego 

z windą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” wyniósł 80.551,76 zł, a dofinansowanie ze środków 

PFRON w wysokości 72.660,00 zł. Łączny koszt zakupu ww. samochodu wyniósł - 153.211,76 zł. 

Z budżetu miejskiego wsparte zostały zadania na rzecz pomocy społecznej - działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki w 2018 r. W konkursie ofert wyłonionych zostało 

 9 organizacji, które zrealizowały następujące zadania: 

1) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz 

zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo  

i społecznie te osoby - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „POMOCNA DŁOŃ”  

w Ostrołęce – 2.000,00 zł. 

2) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na 

temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy 

technicznej dla osób niepełnosprawnych: 

a) Stowarzyszenie „Pozwólmy Żyć” im. Mariusza Krzykowskiego w Ostrołęce - 3.000,00 zł, 

b) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Ostrołęce – 5.000,00 zł,  

c) Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce - 3.000,00 zł. 

3) Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach: 

a) Fundacja „Promyk” Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Ostrołęce 

– 3.000,00 zł, 



 

Strona 91 z 251 

Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok    

b) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „POMOCNA DŁOŃ” w Ostrołęce – 9.000,00 zł, 

c) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im Radość” – 3.000,00 zł. 

4) Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: 

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, 

b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami 

słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, 

c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością 

intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach: 

d) Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” w Ostrołęce – 3.000,00 zł, 

e) Stowarzyszenie „Pozwólmy Żyć” im. Mariusza Krzykowskiego w Ostrołęce – 4.000,00 zł, 

f) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im Radość” w Ostrołęce – 3.000,00 zł, 

g) Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce – 2.000,00 zł. 

5) Organizowanie i prowadzenie transportu osób niepełnosprawnych: 

a) do lekarzy specjalistów i stomatologów poza granice miasta, 

b) dzieci niepełnosprawnych niespełniających warunków ustawy o systemie oświaty. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Ostrołęce – 25.000,00 zł. 

7. Małe granty  

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Koło Terenowe PZN w Ostrołęce  

Polski Związek Niewidomych kwota – 2.110,00 zł 

Na zadanie: Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, 

rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób  

z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniają  

i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach 

społecznych i w różnych środowiskach 

 

Polski Związek Niewidomych kwota – 4.400,00 zł 

Na zadanie: Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. 

 

Polski Związek Niewidomych kwota – 5.000,00 zł 

Na zadanie: Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie, 

rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób  

z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniają  

i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach 

społecznych i w różnych środowiskach 

 

Polski Związek Niewidomych kwota – 4.000,00 zł 

Na zadanie: Organizowanie i prowadzenie transportu osób niepełnosprawnych: do lekarzy 

specjalistów i stomatologów poza granice miasta, dzieci niepełnosprawnych niespełniających 
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warunków ustawy o systemie oświaty - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  

w Ostrołęce – 490,00 zł. 

8. Wypłaty dodatków mieszkaniowych  

W 2018 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.616.900,42 zł. Decyzje przyznające 

dodatki mieszkaniowe, zgodnie z przepisami, wydaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. W przypadku zakwalifikowania się 

rodziny/osoby do otrzymania dodatku mieszkaniowego, większości wnioskodawców wydaje się dwie 

decyzje w ciągu roku. W 2018 roku wydano ogółem 1.623 decyzji z tego: 

 w zasobach spółdzielczych    –   1.038 

 w zasobach komunalnych   –      256 

 w zasobach wspólnot mieszkaniowych –      179 

 w zasobach prywatnych   –          2 

 w zasobach OTBS    –        32 

 w zasobach innych    –          2 

 decyzji wstrzymujących   –        25 

 decyzji wygaszających   –        21 

 decyzji odmownych    –        68 

Od wydanych decyzji w 2018 roku wpłynęły 2 odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Jedna decyzja została uchylona  

w całości, natomiast druga decyzja została utrzymana w mocy. 

Średni miesięczny dochód gospodarstw, którym przyznano dodatki mieszkaniowe wynosił  

w rodzinach: 

 1 osobowej -     904,15 zł 

 2 osobowej -  1.296,26 zł 

 3 osobowej -  1.781,28 zł 

 4 osobowej -  2.155,93 zł 

 5 osobowej -  2.576,38 zł 

 6 osobowej (i więcej) - 2.884,66 zł 

9. Gospodarowanie zasobami lokalowymi miasta  

Gospodarowanie zasobem lokalowym miasta następuje w porozumieniu z OTBS Sp. z o. o., w I i II 

półroczu dokonano przeglądów wszystkich lokali socjalnych znajdujących się w zasobach Miasta przy 

ulicy: 

 Al. Wojska Polskiego 42  (11 lokali), 

 ul. Czwartaków 6 ( 1 lokal), 

 ul. Czwartaków 8 ( 1 lokal), 

 ul. Księcia Mieszka I (32 lokali), 

 ul. Kołobrzeska 18 (30 lokali), 

 ul. Koszarowa 6 (39 lokali), 

 ul. gen. Z. Padlewskiego 51A (16 lokali), 

 ul. gen. Z. Padlewskiego 51B (18 lokali), 

 ul. gen. Z. Padlewskiego 51C (32 lokale), 

 ul. H. Sienkiewicza 46 (20 lokali), 

 ul. H. Sienkiewicza 48 (20 lokali), 

 ul. H. Sienkiewicza 54B (24 lokale), 

 ul. S. Żeromskiego 29B (18 lokali), 

 ul. S. Żeromskiego 31 (2 lokale). 
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W I kwartale 2018 r. złożono po raz pierwszy 21 wniosków o wynajem lokalu, które były rozpatrzone 

na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, natomiast do końca 2018 roku złożono łącznie 51 takich 

wniosków. Wnioski ponowiło 86 osób, które w ubiegłych latach ubiegały się o przydział lokalu. 

Zweryfikowano 22 wnioski osób, umieszczonych w wykazie do zawarcia umów na lokale socjalne  

i komunalne. Z pośród 17 rodzin starających się o zamianę lokali, 3 rodzinom dokonano zamiany. 

Wykonano 2 eksmisje do lokali socjalnych. Przydzielono 5 lokali mieszkalnych i przedłużono  

58 umów na lokale socjalne. Ponadto zawarto 10 umów na lokale komunalne. 

W 2018 r. Miasto Ostrołęka wypłaciło odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowych za 

niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego 

otrzymania z mocy wyroku sądowego o eksmisji w wysokości 11.200,16 zł. 

10. Nieodpłatna pomoc prawna 

W 2018 roku miasto Ostrołęka realizowało zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 

polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmowała 

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej 

uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, wskazanie osobie uprawnionej sposobu 

rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach 

wyżej wymienionych, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu 

przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, 

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika  

z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 

podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmowała spraw podatkowych związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 

działalności. 

Nieodpłatna pomoc prawna była świadczona na rzecz uprawnionych w punkcie nieodpłatnej pomocy 

prawnej zlokalizowanym w budynku administracyjno-biurowym, Ostrołęka, ul. Gen. Augusta Emila 

Fieldorfa „Nila” 15, przez adwokata i radcę prawnego, wskazanych odpowiednio przez Okręgową 

Radę Adwokacką w Warszawie i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie oraz w punkcie 

nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Ostrołęce, Ostrołęka ul. Gen. J. Hallera 12, pok. 6, prowadzonym przez organizację pozarządową 

wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert – Fundację HONESTE VIVERE z Warszawy. 

W 2018 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 907 porad prawnych, z tego  

w punkcie, w którym nieodpłatna pomoc prawna świadczona była przez adwokata i radcę prawnego 

wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie i Okręgową Izbę Radców Prawnych  

w Olsztynie udzielono 284 porad, natomiast w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową 

udzielono 623 porad. 
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XVI. Rozwój gospodarczy 

W tej części raportu opisane zostaną działania podejmowane przez miasto w zakresie spraw 

związanych z ewidencją działalności gospodarczej, realizacji zadań właścicielskich w spółkach prawa 

handlowego, planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym. 

1. Realizacja polityk, programów i strategii 

W mieście Ostrołęka w 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:  

1) Miejski Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009 – 2020 – uchwała Nr 331/XLV/2009 

Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Promocji 

Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009 – 2015 w Mieście Ostrołęka (z późn. zm.).  

Cele strategiczne: zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób 

naczyniowo – sercowych, w tym udarów mózgu, zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej 

umieralności z powodu nowotworów złośliwych, zmniejszenie częstotliwości urazów powstałych 

w wyniku wypadków i ograniczenie ich skutków, zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez 

działania prewencyjno – promocyjne, zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie 

negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno–stawowego, zmniejszenie 

zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu przewlekłych chorób układu 

oddechowego, zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, 

zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji.  Program z 2009 r. 

nie określał wskaźników. 

2) Program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2016 – 2018 – 

uchwała Nr 121/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r.  

Cel główny – budowa systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczej oraz rozwój systemu pieczy zastępczej ze szczególnym 

ukierunkowaniem na rodzinne formy pieczy zastępczej. Wskaźniki zostaną określone w informacji 

z realizacji w 2018 r. Programu do 28.06.2019 r., zgodnie z Programem Działania Urzędu. 

3) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostrołęki na lata 2017 – 2023 – uchwała 

Nr 335/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia 

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostrołęki na lata 2017 – 2023”.  

Cele strategiczne: podejmowanie działań w zakresie zapobiegania ubóstwu, bezrobociu  

i bezdomności, minimalizowanie skutków i skali tych zjawisk w mieście, wspieranie rodzin, 

podnoszenie poziomu i jakości ich funkcjonowania, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy 

domowej, dbałość o kondycję zdrowotną mieszkańców miasta, dbałość o właściwy rozwój dzieci  

i młodzieży, wspieranie starzenia się w dobrym zdrowiu oraz ograniczanie skutków 

niepełnosprawności, dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, rozwój kapitału społecznego  

i ludzkiego. Czas realizacji zadań 2017 – 2023. Ocena poziomu wdrożenia zapisów strategicznych 

dokonywana jest co dwa lata i przekazywana w formie raportu Prezydentowi i Radzie Miasta 

Ostrołęki – termin przekazania raportu 27.09.2019 r., zgodnie z Programem Działania Urzędu. 

4) Karta Wielkiej Rodziny – uchwała Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 

2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin 

wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.  

Cel: poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych w Ostrołęce. W 2018 r. 

wpłynęło 588 wniosków o wydanie indywidualnych Kart Wielkiej Rodziny, tj. o 54 wniosków 

więcej niż w roku 2017. MOPR wydał 2.986  indywidualnych KWR dla 588 rodzin 

wielodzietnych. Na realizację ulg wynikających z Karty Wielkiej Rodziny od dnia 1 stycznia do 31 
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grudnia 2018 r., z budżetu Miasta Ostrołęki wydano kwotę 162.227,45 zł, tj. o 10.901,86 zł więcej 

niż w roku 2017. 

5) Wieloletni Program Osłonowy w zakresie pomocy społecznej „Pomoc w zakresie dożywiania”  

w mieście Ostrołęka na lata 2014 – 2020 – uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki  

z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie 

pomocy społecznej „Pomoc w zakresie dożywiania” w mieście Ostrołęka na lata 2014 – 2020.  

Cel programu - ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 

dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów i dzieci z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia oraz osób dorosłych, 

w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. 

Wskaźnik określony przez Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie w raporcie o stanie Miasta. 

6) Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Ostrołęce” na lata 2017 – 2023 – uchwała Nr 290/XLI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia  

2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrołęce” na lata 2017 – 2023.  

Obszar I – profilaktyka i edukacja społeczna, cel operacyjny – działania promocyjne w środowisku 

lokalnym podnoszące wiedzę mieszkańców na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Obszar II - 

ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, cel operacyjny – zwiększenie 

skuteczności ochrony ofiar przemocy domowej i zwiększenie dostępności pomocy. Obszar III – 

oddziaływania na osoby stosujące przemoc, cel operacyjny – zintensyfikowanie działań 

podejmowanych wobec osób stosujących przemoc. Obszar IV – podniesienie kwalifikacji kadr  

i doskonalenie współpracy, cel operacyjny – zwiększenie kompetencji przedstawicieli podmiotów 

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wskaźnik określony przez 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w raporcie o stanie Miasta. 

7) Powiatowy program działań na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2014 – 2018 – uchwała 

Nr 524/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia 

„Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2014 – 2018”.        

Cel strategiczny: Zapewnienie warunków, możliwości pełnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych w społeczności lokalnej Miasta Ostrołęki. Priorytet 1: Przestrzeganie praw 

osób niepełnosprawnych poprzez kształtowanie świadomości społecznej. Priorytet 2: 

Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Priorytet 3: 

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. Priorytet 4: Integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych. Priorytet 5: Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Priorytet 6: Wsparcie osób niepełnosprawnych  

i ich rodzin w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. Wskaźnik określony przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w raporcie o stanie Miasta. 

8) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce na lata 2017 – 2022 - uchwała Nr 

256/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce na lata  2017 – 2022.  

Cel strategiczny - ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych - tzw. dopalaczy oraz związanych  

z tym problemów społecznych w Ostrołęce. 

9) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. - uchwała Nr 

439/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.  

Głównym celem podjęcia interdyscyplinarnych działań mających na celu zapobieganie wszelkim 

uzależnieniom przez redukcję dostępności i zapotrzebowania na substancje psychoaktywne,  
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w szczególności na alkohol, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku 

lokalnym, wśród mieszkańców miasta Ostrołęki, w tym w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

Główny cel realizowany jest poprzez cele szczegółowe, tj.:  

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu. Wskaźniki osiągania celu: liczba pracowników lecznictwa odwykowego, którzy 

podnieśli swoje kwalifikacje – 10 osób, liczba grup samopomocowych działających na terenie m. 

Ostrołęki – 11 grup, liczba osób, które ukończyły leczenie odwykowe w 2018 r. (mieszkańcy 

miasta) – 26 osób. 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej  

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wskaźniki osiągania : liczba 

rodzin z problemem alkoholowym objętych pomocą – 251, liczba specjalistów pracujących  

z osobami z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy – 23 osoby, liczba placówek wsparcia 

dziennego funkcjonujących na terenie Ostrołęki – 7, liczba grup wsparcia funkcjonujących na 

terenie Ostrołęki – 12, liczba dzieci uczęszczających na zajęcia do placówek wsparcia dziennego – 

193 dzieci, liczba osób objętych specjalistyczną pomocą z powodu przemocy domowej – 128 osób. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,  

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych. Wskaźniki osiągania celu: liczba dzieci i młodzieży uczestniczących  

w programach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 4.257 uczniów, 

liczba dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią, w tym alkoholizmem biorąca udział  

w różnych formach wypoczynku letniego – 387 osób, liczba młodzieży biorąca udział  

w profilaktyce alkoholowego zespołu płodowego kobiet w ciąży FAS – 88 uczniów, liczba i rodzaj 

kampanii z zakresu uzależnień, w których uczestniczy samorząd- 1 kampania, liczba osób 

uczestniczących w kursach i szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 46 osób, liczba sprzedawców uczestniczących  

w szkoleniach z zakresu przestrzegania zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

osobom nieuprawnionym - 50 osób, liczba programów realizowanych na rzecz dorosłych z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – 10 programów. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. Wskaźniki osiągania celu: liczba podmiotów uprawnionych 

realizujących zadania określone w niniejszym programie, w formie zlecenia, na podstawie 

otwartego konkursu ofert - 16 podmiotów, liczba umów podpisanych z podmiotami uprawnionymi 

realizującymi zadania określone w niniejszym programie, w formie zlecenia, na podstawie 

otwartego konkursu ofert - 20 umów. 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy 

oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: Wskaźniki osiągania 

celu: liczba interwencji powodujących cofniecie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych w związku z naruszeniem przepisów prawa - 0 interwencji, liczba punktów 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - 154 punkty, liczba kontroli punktów sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych - 69 kontroli. 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i dofinansowanie centrów integracji 

społecznej. Wskaźniki osiągania celu: liczba osób uzależnionych od alkoholu, biorących udział  

w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej - 14 osób, liczba członków rodzin osób 

uzależnionych od alkoholu, biorących udział w zajęciach eintegracji społecznej i zawodowej -  

0 osób, liczba osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu, biorących udział w zajęciach 

reintegracji społecznej i zawodowej realizujących program wychodzenia z bezdomności - 14 osób. 
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10) ,,Strategia Oświatowa Miasta Ostrołęki na lata 2014-2020" przyjęta uchwałą Nr 

624/LXIII/2014Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii 

Oświatowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2010”. 

11) Strategia Rozwoju Miasta Ostrołęki do roku 2020, przyjętą Uchwałą Nr 246/XXI/2012 Rady 

Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki 

do roku 2020. Cel Strategiczny I: Poprawa jakości życia w mieście, Cel Strategiczny II: 

Dynamizacja rozwoju gospodarczego, Cel Strategiczny III: Kreowanie tożsamości miasta  

i kultywowanie dziedzictwa kulturowego. Wskaźniki: sytuacja demograficzna, sfera gospodarcza, 

rynek pracy, zasoby mieszkaniowe, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, 

elementy budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dostępność komunikacyjna. 

12) Uchwała Nr 371/LII/2017Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki na lata 2017- 2020 z perspektywą do 2024 

roku”.  

13) Uchwała nr 85/XIV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia 

„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta 

Ostrołęki”. 

14) Uchwała Nr 535/LXXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 

przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla miasta Ostrołęki”. 

15) Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 - Uchwała Nr 355/L/2017 Rady 

Miasta Ostrołęki z dnia 27 lipca 2017 r., lata obowiązywania 2017-2023.  

Cel Strategiczny I: Ograniczony poziom wykluczenia społecznego oraz wysoki stopień aktywizacji 

i integracji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wskaźniki: liczba rodzin korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców podobszaru, liczba osób 

niepełnosprawnych objętych nowymi formami wsparcia, liczba organizacji pozarządowych  

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców podobszaru.  

Cel Strategiczny II: Zwiększony poziom rozwoju gospodarczego i aktywizacji zawodowej 

mieszkańców. Wskaźniki: liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców podobszaru, liczba bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

podobszaru, liczba bezrobotnych bez kwalifikacji w przeliczeniu na liczbę bezrobotnych ogółem.  

Cel Strategiczny III: Podniesiony poziom funkcjonalności budynków i zagospodarowania 

przestrzennego obszaru  rewitalizacji z zachowaniem walorów naturalnych, a także dziedzictwa 

kulturowego. Wskaźniki: odsetek zdegradowanych budynków w ogóle budynków należących do 

miasta, udział zdegradowanych terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenów zieleni 

urządzonej podobszaru (%), liczba placów zabaw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców osiedla w 

wieku przedprodukcyjnym podobszaru, liczba urządzeń fitness w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców podobszaru. 

16) ,,Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ostrołęka na lata 

2014 - 2023" - załącznik do uchwały nr 640/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 

2014 r. w sprawie uchwalenia "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego dla Miasta Ostrołęka na lata 2014 - 2023". 

17) Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających 

azbest (uwzględniającą numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych) dla miasta 

Ostrołęki na lata 2010-2032 - Uchwała Nr 67/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia  

31 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz 

z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest (uwzględniającą numery działek ewidencyjnych  
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i obrębów ewidencyjnych) dla miasta Ostrołęki na lata 2010-2032”, okres obowiązywania od 31 

marca 2011 roku do 2032 roku. 

18) „Program edukacji ekologicznej społeczeństwa Ostrołęki ze szczególnym uwzględnieniem 

selektywnej zbiórki odpadów” - Uchwała Nr 109/XVI/2003 rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia  

3 grudnia 2003 roku w sprawie „Programu edukacji społeczeństwa Ostrołęki ze szczególnym 

uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów”, okres obowiązywania od 3 grudnia 2003 r. do 

ciągłej realizacji. 

19) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Ostrołęki - Uchwała Nr 451/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 roku  

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2018 roku. 2018 rok Program uchwalany 

corocznie obecnie obowiązuje program przyjęty - Uchwałą Nr 93/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki 

z dnia 28  marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki  w 2019 roku. 

20) Program Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku - 

Uchwała nr 371/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”, 

okres obowiązywania 28.09.2017 r. do 31.12.2020 roku.  

Realizacja celów, kierunków interwencji w poszczególnych obszarach interwencji na lata 2017 -

2024. W ramach zadania dot. „Budowy i przebudowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta 

Ostrołęki wraz z obiektem „Parkuj i jedź” oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą 

(..)” opracowano w latach 2017/2018: dokumentację projektową dla przebudowy infrastruktury 

drogowej na potrzeby obiektu „parkuj i jedź” wraz z niezbędną rowerową infrastrukturą 

towarzyszącą w Ostrołęce, dokumentację projektową na wprowadzenie kontraruchu oraz 

kontrapasów na ulicach jednokierunkowych na os. Stare Miasto w Ostrołęce, dokumentację 

projektową na przebudowę Alei Wojska Polskiego w Ostrołęce oraz przebudowę ul. Mostowej  

w Ostrołęce oraz dokumentację projektową na przebudowę ulicy Obozowej w Ostrołęce.  

W ramach zadania dot. „ograniczenia wjazdu pojazdów o masie powyżej 3,5 Mg do Centrów 

Miast,- obecnie na terenie Miasta istnieją strefy, w których obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów 

ciężarowych o DMC do 3,5 t. 

21) Program gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki - Uchwała 84/XIV/2015 Rady Miasta 

Ostrołęki z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

miasta Ostrołęki” zmieniona Uchwałą Nr 185/XXVII/2016 z dnia 23 czerwca 206 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki”, 

okres obowiązywania od 24 września 2015 roku do ciągłej realizacji. 

22) Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Ostrołęki - Uchwała Nr 68/VII/2019 z dnia 26 

lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Ostrołęki”, 

okres obowiązywania od 26 lutego 2019 r,. do ciągłej realizacji. 

 

Przyjęte dokumenty strategiczne wynikają z polityk horyzontalnych krajowych i wspólnotowych. 

Wszystkie cele strategiczne są realizowane poprzez bieżącą działalność jednostek podległych miastu. 

Realizacja zakładanych rezultatów wymienionych dokumentów przebiega na bieżąco, wskaźniki na 

bieżąco osiągane. Zadania realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne i jednostki 

podległe miastu wynikają również z przyjętych dokumentów strategicznych.  

 

W mieście Ostrołęka w 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty planistyczne:  

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki Rada 

Miasta Ostrołęki w dniu 29 marca 2018 r. podjęła Uchwałę Nr 462/LXI/2018  w sprawie 
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przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ostrołęki w granicach administracyjnych. Planowany termin uchwalenia 

studium 2020 r.  

2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Bohaterów Westerplatte - Zachód"  

w Ostrołęce - Uchwała Nr 272/XXVIII/2000 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dn. 1 grudnia 2000 r. 

od 12.01.2001 r. - bezterminowo. 

3) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejon „Wyspiańskiego” w Ostrołęce -

Uchwała Nr 94/XIII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dn. 30 października 2003r. od 

10.01.2004 r. - bezterminowo. 

4) Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrołęki w zakresie 

jednostek strukturalnych: B1 I, B1 II i B3 II (część północna) rejon „Wojciechowice” Uchwała Nr 

105/XVI/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dn. 3 grudnia 2003 r. od 31.12.2003r. - 

bezterminowo. 

5) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Ostrołęki - rejon „Bemowo” - 

Uchwała Nr 296/XXVII/2004Rady Miejskiej w Ostrołęce z dn. 5 listopada 2004 r. od 

11.12.2004r. - bezterminowo. 

6) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. - 11 Listopada”  

w Ostrołęce - Uchwała Nr 471/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dn. 30 marca 2006r. od 

13.05.2006 r. - bezterminowo. 

7) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejon „Środmieście Płd – Goworowska”  

w Ostrołęce - Uchwała Nr 118/XIX/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 25 października 2007r. od 

17.12.2007 r. - bezterminowo. 

8) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. –  

11 Listopada” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UT 2 - Uchwała Nr 275/XXXVII/2008 

Rady Miasta Ostrołęki z dn. 30 października 2008 r. od 10.01.2009 r. - bezterminowo. 

9) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu „Turskiego” w Ostrołęce - 

Uchwała Nr 588/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 30 września 2010 r. od 29.12.2010r. - 

bezterminowo. 

10) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu „Łużycka” w Ostrołęce - Uchwała 

Nr 589/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 30 września 2010 r. od 29.12.2010 r. - 

bezterminowo. 

11) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. –  

11 Listopada” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej AU6 - Uchwała Nr 476/LXI/2009 Rady 

Miasta Ostrołęki z dn. 30 grudnia 2009 r. od 17.03.2010 r.- bezterminowo. 

12) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu „Gorbatowa” w Ostrołęce - 

Uchwała Nr 574/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 19 sierpnia 2010 r. od 15.11.2010 r.- 

bezterminowo. 

13) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. –  

11 Listopada” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej MWU 7 - Uchwała Nr 517/LXIV/2010 

Rady Miasta Ostrołęki z dn. 25 marca 2010 r. od 15.06.2010 r.- bezterminowo. 

14) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – 

Goworowska” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej RP - Uchwała Nr 587/LXXII/2010 Rady 

Miasta Ostrołęki z dn. 30 września 2010 r. od 29.12.2010 r. – bezterminowo. 

15) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – 

Goworowska” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UU6c - Uchwała Nr 576/LXX/2010 Rady 

Miasta Ostrołęki z dn. 19 sierpnia 2010 r. od 14.12.2010 r.- bezterminowo. 

16) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Krańcowa” w Ostrołęce - Uchwała 

Nr 63/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 31 marca 2011 r. od 29.06.2011 r.- bezterminowo. 
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17) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Elektrownia I” w Ostrołęce - 

Uchwała Nr 73/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 28 kwietnia 2011 r. od 21.07.2011 r. – 

bezterminowo. 

18) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Turskiego- bocznica” w Ostrołęce - 

Uchwała Nr 154/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 6 października 2011 r. od 09.12.2011 r.- 

bezterminowo. 

19) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Elektrownia II” w Ostrołęce - 

Uchwała Nr 153/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 6 października 2011 r. od 09.12.2011 r.- 

bezterminowo. 

20) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. –  

11 Listopada” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UU1a - Uchwała Nr 575/LXX/2010 Rady 

Miasta Ostrołęki z dn. 19 sierpnia 2010 r. od 14.12.2010 r. – bezterminowo. 

21) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – 

Goworowska” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej MNU 4c i MNU 4d - Uchwała  

Nr 166/XV/2011  Rady Miasta Ostrołęki z dn. 27 października 2011 r. od 04.01.2012 r.- 

bezterminowo. 

22) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – 

Goworowska” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UU2 - Uchwała Nr 314/XXX/2012 Rady 

Miasta Ostrołęki z dn. 7 września 2012 r. od 16.11.2012 r.- bezterminowo. 

23) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Wiejska za Torami” w Ostrołęce - 

Uchwała Nr 410/XL/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 28 lutego 2013 r. od 15.05.2013 r.- 

bezterminowo. 

24) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Padlewskiego” w Ostrołęce - 

Uchwała Nr 483/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 26 września 2013 r. od 19.11.2013 r.- 

bezterminowo. 

25) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. –  

11 Listopada” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej MNU 30 - Uchwała Nr 501/LI/2013  Rady 

Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013 r. od 12.12.2013 r.- bezterminowo. 

26) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Kolejowa” w Ostrołęce - Uchwała Nr 

556/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 6 marca 2014 r. od 12.05.2014 r.- bezterminowo. 

27)  Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – 

Goworowska” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UUM7 - Uchwała Nr 654/LXV/2014 Rady 

Miasta Ostrołęki z dn. 25 września 2014 r. od 03.09.2014 r.- bezterminowo. 

28) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. –  

11 Listopada” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UU8 - Uchwała Nr 653/LXV/2014 Rady 

Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014 r. od 17.11.2014 r.- bezterminowo. 

29) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. -  

11 Listopada” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej ZP 5a i części jednostki strukturalnej 

MNU6 - Uchwała Nr 652/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 25 września 2014 r. od 

17.11.2014 r.- bezterminowo. 

30) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. –  

11 Listopada” w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej PTB 9 - Uchwała Nr 651/LXV/2014 

Rady Miasta Ostrołęki z dn. 25 września 2014 r. od 17.11.2014 r.- bezterminowo. 

31) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. –  

11 Listopada” w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej MWU7 – KPJ - Uchwała  

Nr 675/LXVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 30 października 2014 r. od 20.01.2015 r.- 

bezterminowo. 
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32) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – 

Goworowska” w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej MNU 35 - Uchwała Nr 50/VIII/2015 

Rady Miasta Ostrołęki z dn. 30 kwietnia 2015 r. od 29.06.2015 r.- bezterminowo. 

33) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Hallera” w Ostrołęce - Uchwała  

Nr 62/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 28 maja 2015 r. od 16.07.2015 r.- bezterminowo. 

34) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Ostrołęki-rejon 

„Bemowo” dla części jednostki strukturalnej 6ZL - Uchwała Nr 129/XIX/2015 Rady Miasta 

Ostrołęki z dn. 30 grudnia 2015 r. od 09.02.2016 r.- bezterminowo. 

35) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu „Niemena” w Ostrołęce Uchwała 

Nr 128/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 30 grudnia 2015 r. od 09.02.2016 r. - 

bezterminowo. 

36) Zmiana Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd.-

Goworowska” w Ostrołęce dla części drogi lokalnej oznaczonej symbolem 23 KUL - Uchwała  

Nr 209/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 29 września 2016 r. od 26.10.2016 r.-

bezterminowo. 

37) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu „Spiro” w Ostrołęce - Uchwała  

Nr 236/XXXV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2016 r. od 20.12.2016 r.- 

bezterminowo. 

38) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „11 Listopada” w Ostrołęce - Uchwała 

Nr 237/XXXV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2016 r. od 20.12.2016 r.- 

bezterminowo. 

39) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu „Ulmów” w Ostrołęce - Uchwała 

Nr 238/XXXV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 24 Listopada 2016 r. od 20.12.2016 r.- 

bezterminowo. 

40) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Galeria Bursztynowa” w Ostrołęce - 

Uchwała Nr 293/XLI/2017  Rady Miasta Ostrołęki z dn. 2 marca 2017 r. od 06.04.2017 r.- 

bezterminowo. 

41) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Kołłątaja” w Ostrołęce - Uchwała  

Nr 376/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 28 września 2017 r. od 02.11.2017 r.- 

bezterminowo. 

42) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Hubalczyków” w Ostrołęce - 

Uchwała Nr 375/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 28 września 2017 r. od 28.10.2017 r.- 

bezterminowo. 

43) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Wilcza 2” w Ostrołęce - Uchwała  

Nr 374/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 28 września 2017 r. od 28.10.2017 r.- 

bezterminowo. 

44) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Koszarowa” w Ostrołęce - Uchwała 

Nr 476/LXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 26 kwietnia 2018 r. od 18.06.2018 r.- 

bezterminowo. 

45) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „KEN” w Ostrołęce - Uchwała  

Nr 524/LXX/2018  Rady Miasta Ostrołęki z dn. 27 września 2018 r. od 24.10.2018 r.- 

bezterminowo. 

46) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Bohaterów Warszawy” w Ostrołęce - 

Uchwała Nr 523/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 27 września 2018 r. od 24.10.2018 r.- 

bezterminowo. 

47) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Pileckiego 2” w Ostrołęce - Uchwała 

Nr 525/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 27 września 2018 r. od 13.11.2018 r.- 

bezterminowo. 
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48) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Geodetów” w Ostrołęce - Uchwała 

Nr 537/LXXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 18 października 2018 r. od 13.11.2018 r.- 

bezterminowo. 

49) Zmiany w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń - 

Uchwała Nr XIII/106/2000 Rady Gminy w Rzekuniu z dn. 28 czerwca 2000 r. od 22.08.2000 r.- 

bezterminowo. 

50) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzekuń - Uchwała Nr IV/19/2006 

Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2006 r. od 14.04.2007 r.- bezterminowo. 

51) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń 

obejmującego tereny Ławy, Goworki, Nowa Wieś Wschodnia, Teodorowo - Uchwała  

Nr XVIII/116/2011 Rady Gminy Rzekuń z dn. 25 listopada 2011 r. od 25.02.2012 r.- 

bezterminowo. 

52) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń 

obejmującego tereny wsi Ławy, Nowa Wieś Wschodnia, Teodorowo - Uchwała Nr L/327/2014 

Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 maja 2014 r. od 24.07.2014 r.- bezterminowo. 

2. Spółki miejskie 

Miasto Ostrołęka posiada udziały w siedmiu spółkach. Cztery z nich to spółki ze 100% udziałem 

Miasta realizujące zadania własne z zakresu gospodarki komunalnej. Są to: 

 Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - gospodarka wodno-

ściekowa, 

 Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. - gospodarka mieszkaniowa, sortownia odpadów i wysypisko śmieci, 

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. - komunikacja miejska, 

 Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – gospodarka odpadami. 

Miasto Ostrołęka posiada udziały w następujących Spółkach:  

lp. spółka Udział % 

liczba 

udziałów 

lub akcji 

wartość 

nominalna 1 

udziału lub 1 

akcji w zł 

Wartość  

w zł 

1 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

w Ostrołęce 
74,23 % 170 1.000 170.000 

2 
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
100,00 % 99.672 500 49.836.000 

3 
Miejski Zakład Komunikacji  

Sp. z o.o. w Ostrołęce 
100,00 % 63.504 100 6.350.400 

4 
Ostrołęckie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
100,00 % 77.723 500 38.861.500 

5 
Mazowiecki Fundusz Poręczeń 

Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie 
0,02 % 10 1.000 10.000 

6 
Łomżyński Fundusz Poręczeń 

Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży 
3,45 % 70 500 35.000 

7 
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. 
100% 100 6.500 650.000 

ogółem 95.912.900 
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W roku 2018 Miasto Ostrołęka poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki OPK Sp. z o.o. 

zwiększyło wartość udziałów o 600.000 zł. W budżecie miasta na 2019 rok na dokapitalizowanie tej 

spółki zaplanowano kwotę 500.000 zł. Udziały w pozostałych spółkach pozostały na poziomie roku 

poprzedniego.  

Miasto Ostrołęka posiada również udziały w dwóch funduszach poręczeniowych, a mianowicie:  

w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych 3,45% udziałów w kapitale zakładowym oraz  

w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie - 0,02% udziałów  

w kapitale zakładowym.  

Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży został utworzony w roku 2004. 

Miasto Ostrołęka przystąpiło do Funduszu w roku 2006 i posiada w ŁFPK 70 udziałów po 500 zł. 

każdy na łączną kwotę 35.000 zł. Założyciele ŁFPK Sp. z o.o.: Samorząd Województwa Podlaskiego, 

Miasto Łomża, Miasto Ostrołęka, Powiat Łomżyński, Gmina Piątnica, Gmina Zbójna, Gmina 

Miastkowo, Gmina Śniadowo.  

Celem Funduszu jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą z terenu województwa podlaskiego poprzez ułatwienie im dostępu do 

finansowania kredytów, pożyczek w drodze udzielania poręczeń. Powyższy cel ma przyczynić się 

aktywizacji inwestycyjnej tego sektora, co z kolei przekłada się na wzrost aktywności gospodarczej 

całego regionu, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia. 

Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. udziela poręczeń Przedsiębiorcom, którzy 

prowadzą działalność gospodarczą w formie mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego 

przedsiębiorstwa na terenie województwa podlaskiego. 

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie powstał w 2003 roku w ramach 

programu tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, będącego 

połączeniem inicjatyw i działań samorządów regionalnych i instytucji rządowych. To instytucja 

samorządowa i największy regionalny fundusz poręczeniowy w Polsce. Celem działania MFPK jest 

wspieranie przedsiębiorców z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych 

źródeł finansowania, udzielając poręczeń kredytowych, pożyczkowych, leasingowych i wadialnych. 

Aktywna polityka poręczeniowa Funduszu pozwala na tworzenie partnerskich kontaktów pomiędzy 

sektorem prywatnym i publicznym w zakresie wsparcia wszelkich działań rozwojowych sektora MSP, 

w tym również przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie Mazowsza. Działalność poręczeniowa 

Funduszu przyczyniła się do utworzenia lub utrzymania ponad 50 tys. miejsc pracy na Mazowszu. 

Dotychczas MFPK wsparł prawie 4 tys. firm, na ponad 1,3 mld złotych.  

Udziałowcami Funduszu są m.in. Województwo Mazowieckie, Miasto Stołeczne Warszawa, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Bank Gospodarstwa 

Krajowego, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców Warszawy  

i Mazowsza oraz 29 jednostek samorządu terytorialnego. Miasto Ostrołęka posiada w MFPK Sp. z o.o. 

10 udziałów po 1.000 zł każdy na łączną kwotę 10.000 zł.  

Szerzej działalność spółek miejskich omówiono w kolejnych częściach raportu. 
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3. Rynek pracy i aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

Miasto Ostrołęka jako powiat grodzki finansuje w części określonej w porozumieniu zawartym w dniu 

28 listopada 2005 r. w Ostrołęce z Powiatem Ostrołęckim, zadania realizowane przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Ostrołęce. Na koniec grudnia 2018 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce wynosiła 5624 osoby (3010 kobiet i 2614 mężczyzn)  

i była niższa od liczby zarejestrowanych bezrobotnych na koniec grudnia 2017 roku o 853 osoby, tj. 

15,17%. Poniżej przedstawiona została tabela obrazująca ilość osób bezrobotnych i stopę bezrobocia 

w 2018 roku z podziałem na miasto i powiat. 

Ilość osób bezrobotnych i stopa bezrobocia w 2018 roku 

stan na 

dzień 

ilość bezrobotnych stopa bezrobocia 

ogółem 
miasto 

Ostrołęka 

powiat 

ostrołęcki 

miasto 

Ostrołęka 

powiat 

ostrołęcki 

województwo 

mazowieckie 
kraj 

31.01.2018 6766 2741 4025 10,70% 12,20% 5,80% 6,80% 

28.02.2018  6784 2733 4051 10,60% 12,30% 5,80% 6,80% 

31.03.2018 6518 2639 3879 10,30% 11,80% 5,60% 6,60% 

30.04.2018 6234 2554 3680 10,00% 11,30% 5,40% 6,30% 

31.05.2018 5997 2429 3568 9,50% 11,00% 5,20% 6,10% 

30.06.2018 5791 2388 3403 9,40% 10,50% 5,10% 5,80% 

31.07.2018 5794 2363 3431 9,30% 10,60% 5,10% 5,80% 

31.08.2018 5797 2382 3415 9,40% 10,60% 5,10% 5,80% 

30.09.2018  5721 2336 3385 9,00% 10,40% 4,90% 5,70% 

31.10.2018 5564 2270 3294 8,80% 10,20% 4,80% 5,70% 

30.11.2018 5564 2276 3288 8,80% 10,20% 4,80% 5,70% 

31.12.2018 5624 2302 3322 8,90% 10,30% 4,90% 5,80% 

 

Stopa bezrobocia w powiatach  

stan na 31 grudnia miasto Ostrołęka powiat ostrołęcki 

2008 roku 12,80% 14,00% 

2009 roku 15,00% 15,10% 

2010 roku 15,50% 17,30% 

2011 roku 15,20% 18,40% 

2012 roku 15,50% 19,00% 

2013 roku 15,80% 18,80% 

2014 roku 14,90% 17,10% 

2015 roku 13,30% 15,30% 

2016 roku 12,70% 14,30% 

2017 roku 10,40% 11,80% 

2018 roku 8,80% 10,30% 
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Zarejestrowani bezrobotni według stanu na koniec grudnia 2018 r. 

 

zarejestrowani bezrobotni 

% zasiłkobiorców 

w ogólnej liczbie 

zarejestrowanych 

bezrobotnych 

% 

zasiłkobiorców 

ogólnej liczbie 

zarejestrowanyc

h bezrobotnych 

z danej gminy 

% zarejestrowanych 

bezrobotnych w 

danej gminie w 

ogólnej liczbie 

zarejestrowanych 

bezrobotnych 

ogółem 
z prawem do 

zasiłku 

ogółem kobiety ogółem kobiety 

Miasto 

Ostrołęka 
2302 1254 418 233 7,43% 18,16% 40,93% 

Powiat 

ostrołęcki 
3322 1756 615 319 10,94% 18,51% 59,07% 

ogółem 

PUP 
5624 3010 1033 552 18,37% 18,37% 100,00% 

 

W 2018 roku aktywizacją w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu objęto 1296 osób, 

w tym 841 osób zamieszkałych na terenie powiatu ostrołęckiego. Tym samym w 2018 roku w różnych 

aktywnych programach przeciwdziałania bezrobociu uczestniczyło ogółem 2598 osób bezrobotnych 

(1302 osoby kontynuujących program z 2017 r. ). 

Osoby bezrobotne korzystały z takich subsydiowanych aktywnych form jak: 

 szkolenia - 45 osób 

 prace interwencyjne - 594 osoby 

 roboty publiczne -50 osób 

 staże - 580 osób 

 bony zasiedleniowe - 335 osób 

 refundacja kosztów zatrudnienia dla osób do 30 r.ż. - 739 osób 

 środki na podjęcie działalności gospodarczej - 189 osób 

 doposażenie stanowiska pracy - 66 osób.  
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Wydatki Funduszu Pracy w 2018 roku 

lp. nazwa zadania 

wydatki w 2018 roku 

algorytm 

EFS 

MAZOWSZE 

2018 

refundacja 

zatrudnienia 

bezrobotnych 

do 30 roku 

życia 

łącznie wydatki 

na zadania 

liczba osób 

objętych 

programami RPO WM POWER 

1. szkolenia 0 25.060,39 143 138,94 100 286,97 
 

268 486,30 45 

2. prace interwencyjne 2 253 927,83 0 0 145 286,86 
 

2 399 214,69 594 

3. roboty publiczne 161 594,60 0 0 327 805,46 
 

489 400,06 50 

4. staże 1 189 090,22 921 576,65 1 017 161,92 307 099,93 
 

3 434 928,72 580 

5. bony zasiedleniowe 234 000,00 0 1.273 916,65 153 000,00 
 

1 660 916,65 335 

6. 
środki na działalność 

gospodarczą 
96 000,00 2 255 572,46 1 918 527,79 264 000,00 

 
4 534 100,25 189 

7. 
doposażenie stanowiska 

pracy 
24 000,00 0 0 480 000,00 

 
504 000,00 66 

8. 
składki ZUS dla spółdzielni 

socjalnych 
11 441,00 0 0 0 

 
11 441,00 x 

9. 
badania lekarskie 

bezrobotnych 
681,00 0 0 0 

 
681,00 x 

10. 

refundacja kosztów 

zatrudnienia bezrobotnych 

do 30 r.ż. 

0 0 0 0 5 371 375,81 4 371 375,81 739 

ogółem 3 970 734,65 3 202 209,50 4 352 745,30 1 777 479,22 5 371 375,81 18 674 544,48 2 598 
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4. Rozwój publicznego transportu zbiorowego 

Podstawowym celem Planu Zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Miasta Ostrołęka na lata 2014 – 2023 jest poprawa jakości systemu transportowego i jego rozwój 

zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jakość systemu transportowego będzie bowiem 

decydującym czynnikiem, warunkującym jakość życia mieszkańców i rozwój gospodarczy obszaru 

objętego planem transportowym. Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju będzie zapewniało 

równowagę między aspektami społecznymi, gospodarczymi, przestrzennymi a ochroną środowiska. 

Tak sformułowany cel nadrzędny planu transportowego powinien być osiągany poprzez realizację 

następujących celów szczegółowych: 

 poprawa dostępności transportowej i jakości transportu – instrument poprawy warunków życia 

 i usuwania barier rozwojowych, 

 poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego – instrument zwiększenia 

wydajności systemu z jednoczesnym ograniczaniem kosztów, 

 integracja systemu transportowego – w układzie gałęziowym i terytorialnym; 

 poprawa bezpieczeństwa – radykalna redukcja liczby wypadków i ograniczenie ich skutków oraz 

poprawa bezpieczeństwa osobistego użytkowników transportu, 

 ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i warunki życia. 

Mierniki realizacji postulatów zawartych w Planie Transportowym: 

 Integracja: 

 Zintegrowany Węzeł Wymiany Pasażerskiej 

 Funkcjonowanie innych punktów przesiadkowych 

 Zintegrowane rozkłady jazdy komunikacji miejskiej z innymi przewoźnikami 

 Wspólny system taryfowo-biletowy 

 Koszt: 

 Pojemność pojazdów dostosowana do wielkości potoków podróżnych 

 Relacja ceny biletu miesięcznego do jednorazowego 

 Wskaźnik odpłatności usług 

 Poziom pokrycia kosztów przez rekompensatę 

 Przychody z płatnej strefy parkowania 

 Przychody z innych źródeł (powierzchnia reklamowa, przystanki) 

  Dostępność: 

 Gęstość przystanków na 1km2 

 Liczba przystanków funkcjonujących w oparciu o zasadę „bez barier” 

 Funkcjonowanie Centrum Obsługi Pasażera 

 Informacja dynamiczna 

  Jakość: 

 Priorytety w ruchu dla komunikacji miejskiej 

 Kompleksowe badania potrzeb przewozowych, popytu, preferencji i zachowań transportowych 

 Częstotliwość kursowania 

 Punktualność 

 Czas podróży 

 Udział przystanków wyposażonych w wiaty 

  Ochrona środowiska: 

 Wiek taboru 
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 Udział pojazdów ekologicznych i niskoemisyjnych 

 Obwodnica miasta 

 

W roku 2018 Miasto Ostrołęka wraz z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o. o. zainicjowało 

działania w zakresie: 

 wymiany taboru Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. na bardziej ekonomiczny i przyjazny 

środowisku,  

 wymiany wiat przystankowych na obszarze działalności spółki, 

 zmian rozkładu jazdy i lepszego dostosowania kursów do potrzeb pasażerów, 

 rozszerzenia systemu informacji pasażerskiej na przystankach. 

5. Przedsiębiorcy 

W 2018 roku zarejestrowano na terenie miasta 474 nowych przedsiębiorców. Najczęstszym 

przedmiotem działalności tychże przedsiębiorców było (dane dotyczą ilości przedsiębiorców za cały 

okres ewidencji CEIDG):  

liczba 

przedsiębiorców 
schemat klasyfikacji kodów PKD 

4 Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo i Rybactwo 

2 Górnictwo i Wydobywanie 

239 Przetwórstwo Przemysłowe 

1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

4 E. Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 

434 Budownictwo 

837 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 

348 Transport i gospodarka magazynowa 

89 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

123 Informacja i komunikacja 

108 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

38 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

471 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

91 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

105 Edukacja 

407 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

51 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

231 Pozostała działalność usługowa  

Ogółem wszystkich przedsiębiorców na terenie miasta jest 3848 podmiotów, w tym 302 

specjalizujących się w ogólnorozumianym transporcie. Raport prezentujący liczbę przedsiębiorców 

pod względem płci 2769 przedsiębiorców to kobiet i 4123 mężczyzn. Przedział wiekowy 

przedsiębiorców przedstawia poniższa tabela. 
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przedział wiekowy liczba przedsiębiorców 

20-30 2769 

30-40 1895 

40-50 1327 

powyżej 50 lat 2852 

dane dotyczą ilości przedsiębiorców za cały okres ewidencji CEIDG 

XVII. JEDNOSTKI BUDŻETOWE 

Miasto Ostrołęka jest organem prowadzącym dla 1 żłobka, 11 przedszkoli, 7 szkół podstawowych,  

7 placówek dla kształcenia ponadpodstawowego, oraz 14 innych placówek działających jako jednostki 

budżetowe. W tej części raportu zostanie przedstawiona działalność w 2018 roku tychże jednostek.    

1. Przedszkole Miejskie Nr 1 „Kraina Uśmiechu” 

Informacje ogólne w roku szkolnym 2018/2019 

lp. informacje ogólne rok szk.2017/2018 rok szk.2018/2019 

1. liczba dzieci uczęszczających 95 95 

2. liczba oddziałów 5 5 

3. średnia liczba dzieci w oddziale 19 19 

 

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 

liczba 

nauczycieli bez 

stopnia awansu 

zawodowego 

liczba 

nauczycieli 

kontraktowych 

liczba 

nauczycieli 

mianowanych 

liczba nauczycieli 

dyplomowanych 

liczba ogólna 

nauczycieli 

liczba 

etatów 

0 4 1 10 15 11,90 

 

Zatrudnienie administracji i obsługi  w roku 2018 

liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi  

w osobach 

liczba etatów administracji i obsługi 

16 13,30 

Średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników zatrudnionych w roku 2018 

średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników brutto 

4068,56 zł 

Nauczanie języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019 

lp. angielski w ramach podstawy programowej angielski dodatkowy 

ilość dzieci 96 0 

ilość oddziałów 5 0 

Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego nr 1 „Kraina Uśmiechu”  

w Ostrołęce w roku 2018 – 1 738 221,23zł. 
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2. Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 

„Leśna Kraina” 

Informacje ogólne w roku szkolnym 2018/2019 

lp. informacje ogólne rok szk.2017/2018 rok szk.2018/2019 

1. liczba dzieci uczęszczających 107 111 

2. liczba oddziałów 6 6 

3. średnia liczba dzieci w oddziale 17,83 18,50 

 

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 

liczba 

nauczycieli 

stażysta 

liczba 

nauczycieli 

kontraktowych 

liczba 

nauczycieli 

mianowanych 

liczba nauczycieli 

dyplomowanych 

liczba 

ogólna 

nauczycieli 

liczba 

etatów 

1 6 5 17 28 25,54 

Zatrudnienie administracji i obsługi w roku 2018 

liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w osobach liczba etatów administracji  

i obsługi 

23 21,25 

Średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników zatrudnionych w roku 2018 

średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników brutto 

152 383,51 zł 

Nauczanie języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019 

lp. angielski w ramach podstawy programowej angielski dodatkowy 

ilość dzieci 112 0 

ilość oddziałów 6 0 

 

Działania mające na celu podniesienie standardu budynku przedszkola oraz jego stanu 

technicznego w roku 2018: 

 zakończono prace adaptacyjne łazienki na dole w przedszkolu (dla dzieci z niepełnosprawnościami 

korzystających z zajęć na dole) oraz na piętrze dla pracowników i rodziców, wyremontowano salę 

do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych (na podłodze położono parkiet, wymieniono drzwi 

wejściowe, ściany wyrównano płytą gipsową i położono cekol, wymieniono instalację elektryczną, 

założono nowe obudowy świetlne),  

 wyremontowano pomieszczenie dla pracownika gospodarczego,  

 doposażono sale przedszkolne w nowe zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci posiadających 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  

 zakupiono zabawki na plac zabaw zgodnie z potrzebami dzieci posiadających orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 zakupiono 6 tablic do sal i 7 do szatni –ze środków pozyskanych od sponsorów, 

 zakupiono meble do grupy Krasnoludki ze środków pozyskanych od Fundacji „ENERGA” 

 zakupiono wykładziny do gabinetów terapeutycznych, 

 przeprowadzono generalny remont pomieszczeń kuchennych: położono glazurę, pomalowano 

ściany, wymieniono instalację elektryczną i hydrauliczną, wymieniono grzejniki zakupiono 

lodówkę oraz stół z basenem do mycia naczyń, wymieniono zepsuty wentylator, wymieniono 

uszkodzoną umywalkę. 
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 w salach dydaktycznych oraz przyległych do sal łazienkach przeprowadzono drobne prace 

remontowe niezbędne do bezpiecznego przebywania dzieci (malowanie, wymiana armatury 

hydraulicznej). 

 dzięki wsparciu rodziców oraz pracowników przedszkola zagospodarowano teren wokół 

przedszkola, posadzono nowe krzewy i drzewka owocowe, pomalowano ogródki warzywne. 

 

Działania mające na celu podniesienie standardu budynku przedszkola oraz jego stanu 

technicznego w roku 2019: 

 adaptacja pomieszczenia dla pielęgniarki ( wygładzenie ścian, pomalowanie wylanie podłogi  

i położenie tarketu, wymiana i montaż nowych podłączeń hydraulicznych, położenie glazury 

montaż umywalki- zgodnie z zaleceniami SANEPID-u), 

 doprowadzenie podłączeń hydraulicznych i montaż umywalki w gabinecie logopedy, 

 doposażono sale terapeutyczne w pomoce dydaktyczne, kącik tematyczny i zabawki dla dzieci ze 

szczególnym potrzeb dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

Wymienione prace adaptacyjne pomieszczeń w przedszkolu wykonał MZOSTiT w Ostrołęce oraz 

placówka we własnym zakresie. Część środków wykorzystanych do przeprowadzonych prac 

pozyskano od darczyńców. 

 

Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie przedszkola w roku 2018  

wyszczególnienie rozdział wykonanie 

przedszkola 

 
80104 1 732 138,92 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 10 856,00 

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

80149 794 974,54 

pozostała działalność 

 
80195 3 510,00 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85404 24 623,53 

razem 

 
2 566 102,99 

3. Przedszkole Miejskie Nr 7 „Tęczowa Kraina” 

Informacje ogólne w roku szkolnym 2018/2019 

lp. informacje ogólne rok szk.2017/2018 rok szk.2018/2019 

1. liczba dzieci uczęszczających 151 152 

2. liczba oddziałów 7 7 

3. średnia liczba dzieci w oddziale 21,57 21,71 

 

rok szk.2017/2018 rok szk.2018/2019 

rocznik chłopcy dziewczynki rocznik chłopcy dziewczynki 

2014 21 22 2015 12 15 

2013 25 24 2014 21 21 

2012 17 18 2013 29 25 

2011 11 14 2012 17 12 

razem 151 razem 152 
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Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 

liczba 

nauczycieli bez 

stopnia awansu 

zawodowego 

liczba 

nauczycieli 

kontraktowych 

liczba 

nauczycieli 

mianowanych 

liczba 

nauczycieli 

dyplomowanych 

liczba 

ogólna 

nauczycieli 

liczba 

etatów 

0 1 3 14 18 15,74 

 

Zatrudnienie administracji i obsługi w roku 2018 

liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w osobach liczba etatów administracji  

i obsługi 

19 15,75 

 

Średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników zatrudnionych w roku 2018 

średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników brutto 

3.838,13 zł 

 

Nauczanie języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019 

lp. angielski w ramach podstawy programowej angielski dodatkowy 

ilość dzieci 152 0 

ilość oddziałów 7 0 

 

Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie Przedszkola w roku 2018 – 2.059.663,90 zł. 

4. Przedszkole Miejskie Nr 8  

Informacje ogólne w roku szkolnym 2018/2019 

l.p. informacje ogólne rok szk.2017/2018 rok szk.2018/2019 

1. liczba dzieci uczęszczających 124 121 

2. liczba oddziałów 5 5 

3. średnia liczba dzieci w oddziale 24,80 24,20 

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 

liczba  

nauczycieli 

stażystów i bez 

stopnia awansu 

zawodowego 

liczba 

nauczycieli 

kontraktowych 

liczba 

nauczycieli 

mianowanych 

liczba nauczycieli 

dyplomowanych 

liczba ogólna 

nauczycieli 

liczba 

etatów 

1 3 2 8 14 12,67 

Zatrudnienie administracji i obsługi w roku 2018 

liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w osobach liczba etatów administracji  

i obsługi 

14 10,95 

Średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników zatrudnionych w roku 2018 

średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników zł 

brutto 

3765,14 
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Nauczanie języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019 

lp. angielski w ramach podstawy programowej angielski dodatkowy 

ilość dzieci 121 0 

ilość oddziałów  5 0 

 

Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie Przedszkola w roku 2018 – 1.521.756,94 zł. 

5. Przedszkole Miejskie Nr 9 „Bajkowa Kraina”  

Informacje ogólne w roku szkolnym 2018/2019 

lp. informacje ogólne rok szk.2017/2018 rok szk.2018/2019 

1. liczba dzieci uczęszczających 227 232 

2. liczba oddziałów 11 11 

3. średnia liczba dzieci w oddziale 20,63 21,09 

 

Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego 

lp. stopień awansu rok  2018 

1. nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego 0 

2. nauczyciel stażysta 0 

3. nauczyciel kontraktowy 10 

4. nauczyciel mianowany 8 

5. nauczyciel dyplomowany 12 

liczba nauczycieli ogółem 30 

liczba etatów ogółem 27,47 

 

Pracownicy administracji i obsługi 

pracownicy administracji i obsługi 

lp. liczba rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

1. liczba zatrudnionych w osobach 24 24 

2. liczba zatrudnionych w etatach 20,3 20,3 

 

Średnia miesięczna płaca brutto 

średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników brutto 

3.564,90 zł 

 

Nauczanie języków obcych  

lp. 
nauczany 

język 

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

liczba dzieci 
liczba godzin 

tygodniowo 

liczba 

dzieci 

liczba godzin 

tygodniowo 

1. j. angielski 227 
5,5 godz./25 

3 godz. /22 
234 

2,5 godz./25 

6 godz. /22 

 

Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie Przedszkola w roku 2018 – 2.788.236,48 zł. 

6. Przedszkole Miejskie Nr 10  

Informacje ogólne w roku szkolnym 2018/2019 

lp. informacje ogólne rok szk.2017/2018 rok szk.2018/2019 

1. liczba dzieci uczęszczających 124 115 

2. liczba oddziałów 5 5 

3. średnia liczba dzieci w oddziale 24,80 23 



 

Strona 114 z 251 

Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok    

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 

liczba 

nauczycieli 

stażysta 

liczba 

nauczycieli 

kontraktowych 

liczba 

nauczycieli 

mianowanych 

liczba nauczycieli 

dyplomowanych 

liczba ogólna 

nauczycieli 

liczba 

etatów 

- 5 3 8 16 14,34 

 

Zatrudnienie administracji i obsługi w roku 2018/2019 

liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w 

osobach 

liczba etatów administracji i obsługi 

14 11,45 

 

Średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu w roku 2018 

średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników brutto 

3 046,02 

 

Nauczanie języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019 

lp. angielski w ramach podstawy programowej 

ilość dzieci 116 

ilość oddziałów 5 

 

W ramach prowadzonych remontów wymienione zostały drzwi wewnętrzne. Wydatki z budżetu 

miasta na funkcjonowanie Przedszkola w roku 2018 – 1.660.778,08 zł. 

7. Przedszkole Miejskie Nr 13 „Kraina Przygód”  

Informacje ogólne w roku szkolnym 2018/2019 

lp. informacje ogólne rok szk.2017/2018 rok szk.2018/2019 

1. liczba dzieci uczęszczających 134/dz. -75/chł-56 135/dz.70/ chł.65 

2. liczba oddziałów 6 6 

3. średnia liczba dzieci w oddziale 22,33 22,50 

 

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 

liczba nauczycieli 

bez stopnia 

awansu 

zawodowego 

liczba 

nauczycieli 

kontraktowych 

liczba 

nauczycieli 

mianowanych 

liczba nauczycieli 

dyplomowanych 

liczba ogólna 

nauczycieli 

liczba 

etatów 

1 2 5 8 16 14,55 

 

Zatrudnienie administracji i obsługi  w Ostrołęce w roku 2018 

liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w 

osobach 

liczba etatów administracji i 

obsługi 

16 12,85 

Średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników zatrudnionych w Ostrołęce w roku 2018 

średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników brutto 

3.441,65 zł 

Nauczanie języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019 

lp. angielski w ramach podstawy programowej 

ilość dzieci 135 

ilość oddziałów  6 



 

Strona 115 z 251 

Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok    

 

Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie Przedszkola w Ostrołęce w roku 2018 – 1.745.566,35 zł. 

8. Przedszkole Miejskie Nr 15 „Kraina Marzeń”  

Informacje ogólne w roku szkolnym 2018/2019 

lp. informacje ogólne rok szk.2017/2018 rok szk.2018/2019 

1. liczba dzieci uczęszczających 50 50 

2. liczba oddziałów 2 2 

3. średnia liczba dzieci w oddziale 25 25 

Dzieci z poszczególnych roczników 

lp. rok szkolny  rok urodzenia dzieci wiek  płeć razem 

1 2017/2018 2011 r 6-latki 6 chłopców  

5 dziewczynek 

11 

  2012 r. 5- latki 9 chłopców  

9 dziewczynek 

18 

  2013 r. 4-latki 7 chłopców  

3 dziewczynek 

10 

  2014 r. 3-latki 4 chłopców 

7 dziewczynek 

11 

2. 2018/2019 2012r 6- latki  9 chłopców  

9 dziewczynek 

18 

  2013 r. 5-latki 7 chłopców  

3 dziewczynek 

10 

  2014 r. 4- latki 5 chłopców 

7 dziewczynek 

12 

  2015 r. 3-latki 3 chłopców 

7 dziewczynek 

10 

 

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 

liczba 

nauczyciel

i stażysta 

liczba 

nauczycieli 

kontraktowych 

liczba 

nauczycieli 

mianowanych 

liczba 

nauczycieli 

dyplomowanych 

liczba ogólna 

nauczycieli 

liczba 

etatów 

1 3 4 3 11 7,05 

 

Zatrudnienie administracji i obsługi w roku 2018 

liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w osobach liczba etatów administracji i 

obsługi 

9 6,85 

 

Średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników zatrudnionych w roku 2018 

średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników brutto 

3.836,41 zł 

 

Nauczanie języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019 

lp. angielski w ramach podstawy programowej angielski dodatkowy 

ilość dzieci 50 0 

ilość oddziałów 2 0 
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W ramach prowadzonych remontów wymienione zostały drzwi wewnętrzne. Wydatki z budżetu 

miasta na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego Nr 15 Kraina Marzeń w Ostrołęce w roku 2018 

wyniosły – 822.669,90 zł 

9. Przedszkole Miejskie Nr 16 „Kraina Odkrywców”  

Informacje ogólne w roku szkolnym 2018/2019 

lp. informacje ogólne na 30.03.2018 na 30.09.2018 

1. liczba dzieci uczęszczających 

112 

w tym chłopców- 61 

dziewczynek- 51 

106 

w tym chłopców- 57 

dziewczynek-  49 

2. liczba oddziałów 
5 

w tym 2  integracyjne 

5 

w tym 3 integracyjne 

3. średnia liczba dzieci w oddziale 22,40 21,20 

 

Zatrudnienie nauczycieli  

Na dzień 

liczba 

nauczycieli 

bez stopnia 

awansu 

zawodowego 

liczba 

nauczycieli 

kontraktowych 

liczba 

nauczycieli 

mianowanych 

liczba 

nauczycieli 

dyplomowanych 

liczba 

ogólna 

nauczycieli 

liczba 

etatów 

31.03.2018 2 7 1 11 21 19,45 

30.09.2018 0 8 3 10 21 19,44 

 

Zatrudnienie administracji i obsługi w roku 2018 

liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w 

osobach 

liczba etatów administracji  

i obsługi 

15 na 31.03.2018 

16 na 30.09.2018 

11,70 

12,70 

 

Średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników zatrudnionych w roku 2018 

średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników brutto 

na 31.03.2018 – 3.774,53 zł 

na 30.09.2018 – 3.197,82 zł 

 

Nauczanie języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019 

lp. angielski w ramach podstawy programowej angielski dodatkowy 

ilość dzieci 112 0 

ilość oddziałów  5 0 

 

Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego nr 16 „Kraina Odkrywców”  

w Ostrołęce w roku 2018 wyniosły –  2.009.600,57 zł. 
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10. Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Misiów” 

Informacje ogólne w roku szkolnym 2018/2019 

lp. informacje ogólne rok szk.2017/2018 rok szk.2018/2019 

1. liczba dzieci uczęszczających 182 184 

2. liczba oddziałów 8 8 

3. średnia liczba dzieci w oddziale 22,75 23 

4. dziewczynki 93 93 

5. chłopcy 90 91 

 

Dzieci z poszczególnych roczników  

lp.  w roku szkolnym 2017/2018 w roku szkolonym 2018/2019 

 rok urodzenia dziewczynki chłopcy ogółem dziewczynki chłopcy ogółem 

1. 2015 1 0 1 30 24 54 

2. 2014 20 13 33 22 22 44 

3. 2013 20 8 28 20 11 31 

4. 2012 23 37 60 20 34 54 

5. 2011 29 31 60 1 0 1 

 razem 93 89 182 93 69 184 

 

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 

liczba  

nauczycieli 

stażystów  

 

liczba  

nauczycieli 

bez stopnia 

awansu 

zawodowego 

liczba 

nauczycieli 

kontraktowych 

liczba 

nauczycieli 

mianowanych 

liczba 

nauczycieli 

dyplomowanych 

liczba 

ogólna 

nauczycieli 

liczba 

etatów 

1 1 2 4 12 20 18,31 

 

Zatrudnienie administracji i obsługi w roku 2018 

liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w 

osobach 

liczba etatów administracji i obsługi 

22 18,7 

 

Średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników zatrudnionych w roku 2018 

średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników brutto 

3 826,38 zł 

 

Nauczanie języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019 

l.p. angielski w ramach podstawy programowej angielski dodatkowy 

ilość dzieci 184 0 

ilość oddziałów  8 0 

 

Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego nr 17 „Kraina Misiów”  

w Ostrołęce w roku 2018 wyniosły –  2.421.907,44 zł. 
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11. Przedszkole Miejskie Nr 18  

Informacje ogólne w roku szkolnym 2018/2019  

lp. informacje ogólne 
rok 

szk.2017/2018 

rok 

szk.2018/2019 

1. 
liczba dzieci 

uczęszczających 
69 67 

2. liczba oddziałów 4 3 

 

W roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:  

 rocznik 2014 – 10 dzieci, w tym 4 dziewcząt i 6 chłopców 

 rocznik 2013 – 18 dzieci, w tym 9 dziewcząt i 9 chłopców 

 rocznik 2012 – 14 dzieci, w tym 6 dziewcząt i 8 chłopców 

 rocznik 2011 – 27 dzieci, w tym 14 dziewcząt i 13 chłopców. 

Z Ostrołęki uczęszczało 67 dzieci, zaś spoza miasta 2 dzieci (rocznik 2014 – 1 dziewczynka, rocznik 

2012  - 1 chłopiec). 

W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:  

 rocznik 2015 – 11 dzieci, w tym 5 dziewcząt i 6 chłopców 

 rocznik 2014 – 16 dzieci, w tym 7 dziewcząt i 9 chłopców 

 rocznik 2013 – 20 dzieci, w tym 9 dziewcząt i 11 chłopców 

  rocznik 2012 – 20 dzieci, w tym 10 dziewcząt i 10 chłopców. 

Z Ostrołęki uczęszczało 65 dzieci, zaś spoza miasta 2 dzieci (rocznik 2014 – 1 dziewczynka, rocznik 

2012 - 1 chłopiec). 

 

Nauczanie języka angielskiego  

 w roku szkolnym 2017/2018 w roku szkolnym 2018/2019 

język angielski w 

ramach podstawy 

programowej 

język  angielski 

dodatkowy 

język angielski w 

ramach podstawy 

programowej 

język angielski 

dodatkowy 

ilość dzieci 69 0 67 0 

ilość 

oddziałów 
4 0 3 0 

 

Zatrudnienie nauczycieli w  

Rok szkolny 

liczba 

nauczycieli 

stażystów 

liczba 

nauczycieli 

kontraktowych 

liczba 

nauczycieli 

mianowanych 

liczba 

nauczycieli 

dyplomowanych 

liczba 

ogólna 

nauczycieli 

2017/2018 3 2 2 5 12 

2018/2019 1 5 1 5 12 

 

W 2018 roku liczba etatów nauczycieli – 8,80. 

 

Zatrudnienie administracji i obsługi  w Przedszkolu Miejskim nr 18 w Ostrołęce w roku 2018 

liczba zatrudnionych pracowników administracji i 

obsługi w osobach uśredniona 
liczba etatów administracji i obsługi 

11 8,64 
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Średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników zatrudnionych w roku 2018 

średniomiesięczna płaca wszystkich pracowników brutto 

3.412,95 zł 

 

Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Ostrołęce w roku 2018 

wyniosły – 1.007.048,74 zł. Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu na dzień 31.12.2018 rok 

wynosi 1 150,90 zł.  

12. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza 

Informacje o ogólnodostępnych szkołach podstawowych 

rok szkolny 2017/2018 2018/2019 

liczba uczniów 748 778 

liczba oddziałów 35 35 

średnia liczba dzieci w klasie 21 22,23 

liczba uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych 101 86 

Świetlica 190 171 

Liczba oddziałów integracyjnych i liczba uczęszczających do nich uczniów niepełnosprawnych 

rok szkolny 2017/18 2018/19 

liczba oddziałów integracyjnych 1 0 

liczba dzieci 15 0 

Liczba oddziałów specjalnych i liczba uczęszczających do nich uczniów niepełnosprawnych 

rok szkolny 2017/18 2018/19 

liczba oddziałów specjalnych 0 1 

liczba dzieci 0 3 

Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego 

rok szkolny 2017/2018 2018/2019 

nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego 1 1 

nauczyciel stażysta 4 2 

nauczyciel kontraktowy 14 13 
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nauczyciel mianowany 9 12 

nauczyciel dyplomowany 48 48 

liczba nauczycieli ogółem 76 76 

liczba etatów ogółem 69,31 73,57 

Pracownicy administracji i obsługi 

rok szkolny 2017/18 2018/19 

liczba zatrudnionych w osobach 26 27 

liczba zatrudnionych w etatach 25,10 26,10 

Średnia miesięczna płaca brutto 

rok  2018  

średnia miesięczna płaca brutto 4205,52 zł  

13. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica 

Informacje o ogólnodostępnych szkołach podstawowych 

Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 

rok szkolny 2017/18 2018/19 

liczba oddziałów 1 1 

liczba dzieci 22 23 

 

Informacje o ogólnodostępnych szkołach podstawowych 

rok szkolny 2017/2018 2018/2019 

liczba uczniów 395 413 

liczba oddziałów 22 23 

średnia liczba dzieci w klasie 17,95 17,96 

liczba uczniów rozpoczynających naukę w klasach 

pierwszych 
59 47 

świetlica 1 1 

 

Liczba oddziałów integracyjnych i liczba uczniów w oddziałach 

rok szkolny 2017/18 2018/19 

liczba oddziałów integracyjnych 7 8 

liczba dzieci 115 130 
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Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego 

rok szkolny 2017/2018 2018/2019 2018 

nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego 0 0 - 

nauczyciel kontraktowy 11 19 - 

nauczyciel mianowany 5 9 - 

nauczyciel dyplomowany 44 57 - 

liczba nauczycieli ogółem 102 89 89 

liczba etatów ogółem 74,59 79,88 79,88 

Pracownicy administracji i obsługi 

rok szkolny 2017/18 2018/19 2018 

liczba zatrudnionych w osobach 27 26 27 

liczba zatrudnionych w etatach 22,52 23,48 21,95 

Średnia miesięczna płaca brutto 

rok  2018 

średnia miesięczna płaca brutto 4.221,99 

 

Nauczanie języków obcych 

rok szkolny 2017/18 2018/19 

język angielski obowiązkowy 532 574 

język angielski dodatkowy 0 0 

język niemiecki obowiązkowy 67 131 

język niemiecki dodatkowy 0 0 

 

Wydatki z budżetu miasta na szkołę w 2018 roku wyniosły – 6.691.228,24 zł.  

14. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza  

Informacje o ogólnodostępnych szkołach podstawowych. 

rok szkolny 2017/2018 2018/2019 

liczba uczniów 351 368 

liczba oddziałów 
19 (w tym 17 oddz. SP 

2 oddz. gim.) 

19 (w tym 17 oddz. SP 

 2 oddz. gim.) 

średnia liczba dzieci w klasie 18,2 7 

Liczba uczniów 

rozpoczynających naukę w 

klasach pierwszych 

48 49 

świetlica 76 84 
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Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego 

rok szkolny 2017/2018 2018/2019 

nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego 1 0 

nauczyciel kontraktowy 2 3 

nauczyciel mianowany 3 2 

nauczyciel dyplomowany 43 40 

liczba nauczycieli ogółem 49 54 

liczba etatów ogółem 42,5 47,3 

Pracownicy administracji i obsługi 

rok szkolny 2017/18 2018/19 

Liczba zatrudnionych w osobach 18 18 

Liczba zatrudnionych w etatach 17,25 17,25 

Średnia miesięczna płaca brutto 

rok  2018 

średnia miesięczna płaca brutto 4.619,83 

Nauczanie języków obcych 

rok szkolny 2017/18 2018/19 

język angielski obowiązkowy 
349 ucz. w tym: 272 ucz. sp  

77 ucz. gim. 

370 ucz. w tym: 330 ucz. SP  

40 ucz. Gim. 

język angielski dodatkowy - - 

język niemiecki obowiązkowy 
108 ucz w tym: 31 ucz. sp 

77 ucz. gim. 

100 ucz. w tym: 60 ucz. SP 

40 ucz. Gim. 

Wydatki z budżetu miasta na szkołę wyniosły 4.620.159,88 zł 

W ramach prac remontowych wykonanych w 2018 roku zrealizowano położenie gresu 

promieniowanego na schodach wejściowych do szatni szkolnej, malowanie sufitu w sali 

gimnastycznej, malowanie ubytków oraz usuwanie zacieków na ścianach w salach lekcyjnych  

i łazienkach szkolnych, remont pomieszczenia w piwnicy, wymiana drzwi w pomieszczeniach 

sanitarnych na obiekcie sportowym. Łączne wydatki na remonty w 2018 roku wyniosły ogółem: 

27.341 zł 
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15. Szkoła Podstawowa Nr 4  

Informacje o ogólnodostępnych szkołach podstawowych 

 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrołęce 

W szkole podstawowej zajęcia odbywały się w 24 oddziałach, w tym w jednym oddziale 

przedszkolnym 13 uczniów (rocznik 2012 i 2013), w 20 oddziałach szkoły podstawowej naukę 

pobierało 199 uczniów (w tym 84 dziewczęta i 115 chłopców). Do gimnazjum uczęszczało  

37 uczniów do 3 oddziałów (w tym 20 dziewcząt i 17 chłopców).  

 

Szkoła prowadzi oddziały specjale, w których w roku szkolnym 2018/2019 uczy się 30 uczniów  

w 11 oddziałach szkoły podstawowej (w tym 7 dziewcząt i 23 chłopców) oraz 2 uczniów gimnazjum  

w jednym oddziale (w tym 2 dziewczynki i 0 chłopców). 

W oddziale integracyjny gimnazjum uczy się 17 uczniów, w tym 8 dziewcząt i 9 chłopców.   

 

Liczba uczniów uczących się obowiązkowego języka obcego: 

 języka angielskiego – 186 uczniów w szkole podstawowej, 35 uczniów w gimnazjum oraz  

13 wychowanków w oddziale przedszkolnym; 

 języka niemieckiego – 45 uczniów w szkole podstawowej, 34 uczniów w gimnazjum. 

W 2018 r. gimnazjum ukończyło 33 uczniów, w tym 19 dziewcząt, a 5 uczniów posiadało orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego. W 2018 r. w klasie pierwszej szkoły podstawowej nie otrzymało 

promocji 2 uczniów, w tym 1 dziewczynka.  

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku – średnie wyniki szkoły 

części egzaminu średni wynik procentowy 

język angielski poziom podstawowy 59 

język angielski poziom rozszerzony 39 

część humanistyczna – historia 54 

część humanistyczna – język polski 68 

część matematyczno-przyrodnicza – matematyka 47 

część matematyczno-przyrodnicza – przedmioty 

przyrodnicze 
48 

 

W Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrołęce pracowało 48 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 7 

nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin. 

nauczyciele wg stopnia 

awansu zawodowego 

stażyści  1  

kontraktowi  13 

mianowani  10 

dyplomowani  30 

 bez stopnia awansu zawodowego 0 

liczba specjalistów 

pedagog – 1 etat 

psycholog –  1 etat 

rewalidator  – 4 etaty    

logopeda – 1 etat 

biblioteka 1/2 etatu 

pracownicy 

administracji i obsługi 

32.25 etatów (33 osoby) w tym 1 os. na 

urlopie wychowawczym) 
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Wydatki budżetowe  

wyszczególnienie rozdział plan wykonanie % 

szkoła podstawowa 80101 1 997 302,00 1 943 463,08 97,30 

oddziały przedszkolne  

w szkołach podstawowych 
80103 113 111,00 111 523,91 98,60 

gimnazja 80110 1 003 934,00 998 890,69 99,50 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 22 876,00 21 427,00 93,67 

stołówki szkolne 80148 232 908,00 230 593,66 99,01 

realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży  

w szkołach podstawowych 

80150 1 655 281,00 1 565 414,20 94,57 

realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży  

w gimnazjach 

80152 542 226,00 272 109,58 50,18 

zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych 

80153 27 524,00 25 608,31 93,04 

pozostała działalność 80195 104 996,68 7 315,00 6,97 

ochrona zdrowia przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
85154 6 000,00 5 979,26 99,65 

świetlice szkolne 85401 131 394,00 131 392,95 100,00 

pozostała działalność 85446 878,00 878,00 100,00 

pozostała działalność 85495 261,00 261,00 100,00 

razem 5 838 691,68 5 314 856,64 91,03 

 

W roku 2018 zorganizowano różne formy doskonalenia i dokształcania zawodowego dla nauczycieli 

oraz kadry zarządzającej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. Podjęto wiele działań 

prospołecznych we współpracy ze środowiskiem lokalnym organizowano szereg zajęć poza 

lekcyjnych.   

16. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej  

Informacje o ogólnodostępnych szkołach podstawowych 

Liczba oddziałów 

Oddziały  liczba oddziałów w roku 2018 

(stan na 31.03.2018) 

liczba oddziałów w roku 2018 

(stan na 30.09.2018) 

Gimnazjum  20 10 

Szkoły Podstawowej 17 23 

Zerowe 2 4 

 

Liczba uczniów 

Uczniowie  liczba uczniów w roku 2018 

(stan na 31.03.2018) 

liczba uczniów w roku 2018 

(stan na 30.09.2018) 

Gimnazjum  510 238 

Szkoły Podstawowej 343 555 

Zerowe 32 51 
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Indywidualny program nauki 

Indywidualny Program Nauki organizowany jest przez szkołę na podstawie opinii Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej za zgodą Organu Prowadzącego. Program umożliwia rozwijanie 

wiedzy naszych uczniów w określonych obszarach, w których wykazują oni szczególne - wyższe od 

przeciętnych predyspozycje do nauki i realizowany jest w czasie zajęć edukacyjnych w szkole. 

Indywidualny program nauki wg stanu na 31.03.2018r. miało 11 uczniów Gimnazjum, oraz wg. stanu 

na 31.09.2018r. - 6 uczniów Gimnazjum i 1 uczeń klasy 5 Szkoły Podstawowej. 

Stypendia 

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja  

w człowieka” - stypendium ma charakter naukowy i realizowany jest pod opieką wyznaczonego 

nauczyciela. Projekt ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki. 

Projekt skierowany był do uczniów klas VII i VIII oraz dotychczasowych gimnazjów z obszaru 

Województwa Mazowieckiego osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie 

przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych w obszarze nauk 

przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych oraz matematyki.  

  

 

 

Stypendium edukacyjne Prezydenta Miasta Ostrołęki przyznawane jest uczniom w uznaniu dla ich 

osiągnięć edukacyjnych. Jest świadczeniem pieniężnym, które uczeń otrzymuje jednorazowo w danym 

roku szkolnym. W roku 2018 stypendium otrzymało 4 uczniów. 

 

Laureaci i finaliści konkursów  

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub znacznej części poszerza 

treść podstawy programowej. Tytuł laureata otrzymuje uczeń, który uzyskał na etapie wojewódzkim 

co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia. W roku 2018 tytuł laureata otrzymało 6 uczniów. 

Tytuł finalisty otrzymuje uczeń, który przystępując do egzaminu wojewódzkiego uzyskał co najmniej 

30% punktów możliwych do zdobycia. W roku 2018 tytuł finalisty uzyskało 2 uczniów.  

Żywienie dzieci 

Uczniowie oraz pracownicy pedagogiczni naszej szkoły mają możliwość spożycia w szkole pełnego 

obiadu. Stołówka szkolna prowadzi również żywienie dla młodzieży z innych szkół. W roku 2018 

stołówka przygotowywała średnio miesięcznie - 520 obiadów, w tym 110 sfinansowanych przez 

MOPR i 16 opłaconych przez GOPS-y, pozostałe opłacane są przez uczniów i pracowników 

pedagogicznych.  

 

Działalność sportowa w szkole  

W naszej szkole działają oddziały sportowe, w których uczy się 135 uczniów. W klasach sortowych 

prowadzone są zajęcia z piłki siatkowej oraz lekkiej atletyki. Trzy grupy chłopców z klas: III 

gimnazjum oraz VII i VIII szkoły podstawowej o profilu piłki siatkowej uczestniczą w ministerialny 

projekcie SOS (Siatkarskie Ośrodki Szkolne), który ma promować siatkówkę wśród młodzieży oraz 

szkolić przyszłych reprezentantów Polski i zawodników ligowych. Program SOS to zwiększona liczba 

mazowiecki program stypendialny dla uczniów  

szczególnie uzdolnionych 

w roku 2018 

(stan na 31.03.2018) 

w roku 2018 

(stan na 30.09.2018) 

15 2 
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zajęć wychowania fizycznego w klasie sportowej. Młodzież ma zapewnione popołudniowe treningi 

pod okiem wykwalifikowanych trenerów, a także możliwość wyjazdów na obozy oraz turnieje 

ogólnopolskie.  

 

Kluby sportowe działające przy szkole  

 UKS Siódemka Ostrołęka – zajmuje się organizowaniem zajęć i propagowaniem lekkiej atletyki 

wśród dzieci i młodzieży. Zawodnicy startują w mityngach lekkoatletycznych Polskiego Związku 

Lekkiej Atletyki.  

 UKS Olimp Ostrołęka – głównym celem działalności klubu jest organizacja szkolenia sportowego 

w zakresie piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży, które realizowane są poprzez prowadzenie 

systematycznych treningów w poszczególnych grupach wiekowych. Zawodnicy startują  

w turniejach Mazowieckiej Ligii Piłki Siatkowej w kategorii Młodzik i Kadet, organizowanych 

Mazowiecko – Warszawski Związek Piłki Siatkowej oraz w ogólnopolskich turniejach 

towarzyskich.  

 

Zatrudnienie  

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce dysponuje dobrze wykwalifikowaną 

kadrą pedagogiczną. Wiodącą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani. We wrześniu 2018 r.  

w szkole zatrudnionych było 112 nauczycieli co stanowiło w przeliczeniu na pełne etaty 103,9 etatu  

w tym: 

nauczyciele w podziale na stopnie awansu zawodowego 

stan na 31.03.2018  

w przeliczeniu na pełne etaty 

stan na 30.09.2018  

w przeliczeniu na pełne etaty 

1. nauczyciele stażyści 1,17 nauczyciele stażyści 7,06 

2. nauczyciele kontraktowi 17,34 nauczyciele kontraktowi 20,14 

3. nauczyciele mianowani 13,33 nauczyciele mianowani 9,11 

4. nauczyciele dyplomowani 70,52 nauczyciele dyplomowani 64,88 

5. 
nauczyciele bez stopnia 

awansu zawodowego 
2,5 

nauczyciele bez stopnia 

awansu zawodowego 
2 

 

Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkole to 43 osoby w tym: kierownicy i specjaliści – 13 

osób, pracownicy administracji i obsługi – 30 osób. 

 

Inwestycje i remonty w szkole 

lp. opis zadania kwota  uwagi 

1. remont terenu przed wejściem do szkoły 435.850,00 
inwestycja miasta 

Ostrołęki 

2. remont i wyposażenie pomieszczenia biurowego 13.328,00  

3. remont sal: nr 228 i 223 z zapleczami. 6.801,00  

4. 
drobne naprawy remontowo malarskie pomieszczeń 

szkoły – wymagających napraw. 
9.320,00  

 

Szkoła zakupiła meble i wyposażenie o łączne wartości 35.427,00 zł oraz pomoce dydaktyczne o 

łącznej wartości 49.899,20 zł w tym: 

lp. opis kwota 

1. aktywna tablica – 2 szt. 17.500,00 

2. monitor interaktywny. 11.911,00 

3. tablica interaktywna. 9.111,00 
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4. komputery jednostki centralne – 4 szt. 2.366,00 

5. drukarki – 2 szt. 1.625,00 

6. dyktafon – 2 szt. 410,00 

7. urządzenie wielofunkcyjne. 655,00 

8. książki. 1.141,00 

9. pomoce dydaktyczne do nauczania początkowego  5.180,20 

 

Wykonanie wydatków budżetu Szkoły Podstawowej nr 5 za 2018 rok w poszczególnych rozdziałach 

przedstawia się następująco: 

wyszczególnienie rozdział plan wykonanie % 

szkoła podstawowa 80101 4 730 756,00 4 725 787,31 99,89 

oddziały przedszkolne  

w szkołach podstawowych 
80103 279 619,00 278 114,10 99,46 

gimnazja 80110 3 409 442,00 3 398 138,54 99,67 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 41 400,00 41 022,81 99,09 

stołówki szkolne 80148 573 978,00 571 764,58 99,61 

realizacja zadań   wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

80150 53 365,00 52 888,30 99,11 

realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w gimnazjach 
80152 315 125,00 227 842,45 72,07 

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

80153 82 943,00 70 462,53 84,95 

pozostała działalność 80195 208 283,25 15 291,00 7,34 

ochrona zdrowia przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
85154 14 000,00 13 996,75 99,98 

świetlice szkolne 85401 267 853,00 267 318,67 99,80 

pozostała działalność 85446 1 949,00 1 948,26 99,96 

pozostała działalność 85495 584,00 584,00 100,00 

razem 

 
9 980 297,25 9 665 159,30 96,84 

 

Największą wartością w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

i wynoszą 8.337.871,25 zł.  



 

Strona 128 z 251 

Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok    

17. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego  

Informacje o ogólnodostępnych szkołach podstawowych 

 

Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego  

stopień awansu zawodowego 
stan na 30 marca 2018r. z SIO 

rok szkolny 2017/2018 

stan na 30 września 2018r. z SIO 

rok szkolny 2018/2019 

nauczyciel bez stopnia awansu 

zawodowego 
- 3 

nauczyciel stażysta  6 3 

nauczyciel kontraktowy  24  27 

nauczyciel mianowany  11 17 

nauczyciel dyplomowany 36 42 

razem: 77 92 

Liczba etatów nauczycieli:   

 

 

stan na 30 marca 2018r. z SIO 

rok szkolny 2017/2018 

stan na 30 września 2018r. z SIO rok 

szkolny 2018/2019 

pełne etaty  77 85 

niepełne etaty 2,52 3,72 

 
 w osobach w etatach średnia miesięczna płaca brutto 

liczba pracowników administracji i 

obsługi w roku 2018. stan na 

31.12.2018r.  

27 25,60 2.743,59 zł 

 
 zatrudnieni nauczyciele zwolnieni nauczyciele  

(zakończenie umowy terminowej) 

liczba nauczycieli 

zatrudnionych/ zwolnionych w 

2018r. 

14 osób- 12,07 etatu 8 osób- 6,54 etatu 

 

 stan na 30 marca 2018r. z SIO stan na 30 września 2018r. z SIO 

liczba oddziałów w roku 

szkolnym 
32+2 („0”) 36+2(„0”) 

liczba uczniów w roku 

szkolnym  
704+48 („0”) 796+43 („0”) 

liczba uczniów 

rozpoczynająca naukę w 

klasach pierwszych 

98 108 

liczba klas integracyjnych  3 4 
liczba uczniów 

korzystających z nauczania 

indywidualnego 

2 0 

 
 nauka języka obcego – 

angielskiego liczba uczniów 

nauka języka obcego – 

niemieckiego liczba uczniów  

stan na 30 marca 2018r. z SIO  704 + 48 („0”) 86 

stan na 30 września 2018r. z SIO 796 + 43 („0”) 168 
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W przeliczeniu na 1 uczennicę/ ucznia (średnia liczba dzieci w 2018r  - 780,25zł), wydatki szkoły  

z budżetu gminy wyniosły 8.743,22 zł na 1 ucznia.  

rok 

kwota wydatków szkoły 

za rok 2018 wg 

sprawozdania 

budżetowego wydatków 

(RB 28 S) 

średnia liczba 

uczniów w 2018r 

średnia kwota wydatków  

w przeliczeniu na  

1 uczennicę/ ucznia w 2018r. 

2018 6 821 897,97 780,25 8 743,22 

18. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II 

Informacje o ogólnodostępnych szkołach podstawowych 

 

Ilość oddziałów integracyjnych i nauczanie indywidualne 

 rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

ilość oddziałów integracyjnych  7 8 

ilość uczniów- nauczanie 

indywidualne 
3 3 

 

Największa i najmniejsza ilość uczniów w oddziale  

 rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

najmniejsza ilość uczniów 
15 uczniów  

klasa V a integracyjna  

15 uczniów  

klasa VI a integracyjna 

największa ilość uczniów 
28 uczniów  

klasa IV d ogólnodostępna 

29 uczniów  

klasa IV i ogólnodostępna 

Średnia ilość uczniów  

 rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

ilość uczniów/dzieci 1113 1252 

ilość oddziałów 49 56 

średnia 22,71 22,35 

 

Liczba nauczycieli zatrudnionych  

stopień awansu zawodowego 
stan na 30 marca 2018r. z SIO 

rok szkolny 2017/2018 

stan na 30 września 2018r. z SIO 

rok szkolny 2018/2019 

nauczyciel bez stopnia 

awansu zawodowego 
- - 

nauczyciel stażysta  7 4 

nauczyciel kontraktowy  11 21 

nauczyciel mianowany  15 18 

nauczyciel dyplomowany 65 84 

razem 98 127 
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Liczba etatów nauczycieli 

 
stan na 30 marca 2018r. z SIO 

rok szkolny 2017/2018 

stan na 30 września 2018r.  

z SIO rok szkolny 2018/2019 

pełne etaty  98 114 

niepełne etaty 5,42 6,32 

razem: 103,42 120,32 

 

Liczba pracowników administracji i obsługi stan na 31.12.2018 r. 

 w osobach w etatach 

liczba pracowników administracji i obsługi w roku 2018. 42 38,85 

 

średnia miesięczna płaca brutto 

3.181,99 złotych 

W szkole w 8 oddziałach integracyjnych uczy się 144 uczniów (w tym 70 dziewcząt i 74 chłopców),  

w klasach ogólnodostępnych uczy się 1008 uczniów (w tym 508 dziewcząt i 500 chłopców).  

Do klasy ogólnodostępnej o specyfice sportowej– gimnastyka  uczęszcza 12 dziewcząt, koszykówka 

uczęszcza 10 dziewcząt, piłka nożna uczęszcza 11 dziewcząt, piłka ręczna uczęszcza 42 chłopców.    

 

Średnia ilość uczniów przypadających na jednego nauczyciela  

 
stan na 30 marca 2018r. z SIO 

rok szkolny 2017/2018 

stan na 30 września 2018r.  

z SIO rok szkolny 2018/2019 

ilość uczniów  1113  1252 

liczba oddziałów 49 56 

ilość nauczycieli 111 127 

średnia: 10,02 9,85 

 

Liczba nauczycieli zatrudnionych i zwolnionych w 2018 roku  

stan na 2018 rok 

 

liczba zatrudnionych 

nauczycieli 

liczba zwolnionych 

nauczycieli 

ilość nauczycieli  24 8 

ilość nauczycieli w przeliczeniu na etat 18,53 3,74 
 

oddział przedszkolny w SP10 Ostrołęce według roku urodzenia 

na podstawie SIO - specyfikacja podstawowa - ogólnodostępne 

31 marca 2018 r.  30 września 2018 r.  

rok 

urodzeni

a 

oddział  
liczba 

dzieci 
dziewczynki chłopcy 

rok 

urodzenia 
oddział 

liczba 

uczniów  
dziewczynki chłopcy 

2012 

1 

5 1 4 2012 

1 

24 12 12 

2011 19 7   2011 0 0 0 

2010 1 1 0 2010 1 0 1 

razem 25 25 9 4 razem 1 25 12 13 
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W szkole odbywała się nauka języka obcego nowożytnego języka angielskiego i drugiego 

języka niemieckiego. 

 nauczanie języków obcych 

na podstawie sio  - język angielski na podstawie SIO - język niemiecki 

31 marca 2018 r.  30 września 2018 r.  31 marca 2018 r.  30 września 2018 r.  

oddział ilość 

liczba 

ucznió

w  

oddział ilość 
liczba 

uczniów  
oddział ilość 

liczba 

uczniów  
oddział ilość 

liczba 

uczniów  

op 1 25 op 1 25 op 0 0 op 0 0 

I 8 
178 

I 
7 154 

I 0 
0 

I 
0 0 

II 4 
93 

II 
8 177 

II 0 
0 

II 
0 0 

III 8 
192 

III 
4 92 

III 0 
0 

III 
0 0 

IV 9 
204 

IV 
8 180 

IV 0 
0 

IV 
0 0 

V 6 
132 

V 
9 202 

V 0 
0 

V 
0 0 

VI 6 
135 

VI 
6 135 

VI 0 
0 

VI 
0 0 

VII 7 
148 

VII 
6 137 

VII 7 
148 

VII 
6 136 

VIII 0 
0 

VIII 
7 146 

VIII 0 
0 

VIII 
7 145 

razem 49 1107 razem 56 1248 razem 7 148 razem 13 281 

 

uczniowie uprawnieni oraz dowożeni do SP10 w Ostrołęce 

na podstawie SIO 

zgodnie ze stanem na dzień: 31 marca 2018 r. 30 września 2018 r. 

uprawnionych do dowożenia 15 17 

dowożeni na koszt gminy 3 1 

 

19. Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej 

Edukacja 

We wrześniu 2018 r. naukę w szkole rozpoczęło 631 uczniów. Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało 

w 2018 r. średnio 28 osób. W Zespole Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce w 2018r.  

11 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego. 

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na szkołę z budżetu miasta wyniosły 11.772,00 zł przy 

budżecie rocznym jednostki 7.357.705,00 zł.  

W ZS Nr 5 odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego uczyło się 631 uczniów, 

niemieckiego uczyło się 631 uczniów, włoskiego uczyło się 76 uczniów, hiszpańskiego uczyło się 47 

uczniów. Z kolei w 2018 r. szkołę ukończyło 291 uczniów. Z kolei do kolejnej klasy nie otrzymało 

promocji 8 uczennic i 3 uczniów. 
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W szkole zatrudniono 71,86 pracowników pedagogicznych (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 

nauczycieli: 0,50 - stażystów, 3,11 - kontraktowych, 8,98 - mianowanych, 59,27 - dyplomowanych.  

Zdawalność egzaminów maturalnych oraz innych egzaminów kończących szkoły wynosiła: 

 w III LO – 95,8%, 

 8 osób nie zdało, 

 191 – osób przystąpiło. 

Prezydent w 2018 r. przyznał stypendium dla 1 uczennicy w kwocie 500 zł z tytułu laureata konkursu 

z języka polskiego. 

Z kolei 8,08% uczennic i uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół za 

sprawą innych prywatnych form transportu. 

 

Sprawy obywatelskie 

W 2018 r. funkcjonowały w szkole 2 stowarzyszenia: Stowarzyszenie Pomocy Szkole  

i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 5 w Ostrołęce, 2 kluby sportowe: UNIA BASKET, 

UMKS „Trójka” Ostrołęka. 

 

Realizacja polityk, programów i strategii 

Raport z podjętych działań w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018 w Zespole Szkół Nr 5 w Ostrołęce. 

1. Realizacja programów profilaktycznych w klasach I-III  liceum 

oraz III gimnazjum 

Realizatorem warsztatów była firma „Progres” Instytut Rozwoju 

i Edukacji z Rzeszowa; 

a) „Zajęcia integracyjne”. 

b) „ Depresja i autodestrukcja”. 

c) „Mnemotechniki”. 

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej i rodziców  

a) „Depresja i autodestrukcja”. 

 

Zajęcia w klasach I-II LO: 

a) „Mnemotechniki” 

b) „Sposoby radzenia sobie ze stresem” 

 

 

403 uczniów. 

 

 

 

 

74 nauczycieli 

48 rodziców 

 

ok.300 uczniów 

2. Przeprowadzenie zajęć informatycznych 8 uczniów 

3. Zajęcia sportowe – gry zespołowe 20 uczniów 

4. Przeprowadzenie zajęć plastycznych 9 uczniów    

5. Zajęcia z profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz komunikacji i 

stresu  

ok.380 ucz. 

6. Zakup książek do biblioteki szkolnej  

7. Zakup materiałów do zajęć  

8. Pochodne od umów zleceń  

 

Kwota dotacji miejskiej wyniosła 12.000 zł. 

 

W Zespole Szkół Nr 5 w Ostrołęce w roku 2018r. realizowane również były liczne spotkania  

i pogadanki skierowane do uczniów, grona pedagogicznego i rodziców uczniów. Szkoła organizowała 

i brała udział w różnego rodzaju konkursach tematycznych.  
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20. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema 

Edukacja 

Budżet szkoły: 5 281 521,57 zł. 

Budżet internatu szkoły: 1 306 852,81 zł. 

We wrześniu 2018 r. naukę w szkole rozpoczęło 680 uczniów i uczennic. Z kolei w 2018 r. szkołę 

ukończyło 244 osób. Z kolei do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 0 uczennic i uczniów. W ciągu 

roku 2018 w różnych okresach czasu 2 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego. 

W szkole odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego uczyło się 680 uczniów, języka 

francuskiego 146 uczniów, języka hiszpańskiego 123 uczniów, języka niemieckiego 344 uczniów, 

języka rosyjskiego 67 uczniów, a dodatkowego języka obcego uczyło się 0 uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 28,3 osób.  

W szkole zatrudniono 69,46 - kontraktowych, 8,94 - mianowanych, 52,34 - dyplomowanych oraz  

0 nauczycieli z tytułem profesorki/profesora oświaty. W ciągu 2018 r. zatrudniono 2 nauczycieli 

 (w przeliczeniu na pełne etaty 2), zwolniono 0 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty 0),  

2 nauczycieli odeszło na emeryturę ( w przeliczeniu na pełne etaty 1,5). Na jednego pracownika 

pedagogicznego przypada średnio 9,79 uczennic i uczniów. 

Według stanu na dzień 30.09.2018r. w szkole zatrudniano 28 osób pracowników niepedagogicznych 

(w przeliczeniu na pełne etaty – 27,25). W ciągu 2018r. zwolniono 0 osób pracowników 

niepedagogicznych, 2 osoby odeszły na emeryturę, 2 rozwiązało umowy na mocy porozumienia stron. 

W roku 2018 zatrudniono 2 osoby. 

Zdawalność egzaminów maturalnych wynosiła w szkole –   99,18%, 56% uczennic i uczniów było 

dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół za sprawą innych prywatnych form transportu 

(nie licząc korzystających z transportu miejskiego). 

Cechą charakterystyczną działalności I Liceum Ogólnokształcącego dla środowiska lokalnego jest 

coroczne podejmowanie się organizacji różnorodnych konkursów. W 2018 roku były to: Cykl 

konkursów dla szkół ponadgimnazjalnych „Piórko” z matematyki, języka angielskiego, języka 

niemieckiego, języka rosyjskiego. 

Warto jest też podkreślić, że organ prowadzący szkołę wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów szkoły 

i Prezydent Miasta wyrażał zgodę na dodatkowe finansowanie licznych innowacji pedagogicznych, 

które miały na celu wsparcie uczniów w przygotowaniach do egzaminów maturalnych lub lepszego 

funkcjonowania w dzisiejszym świecie. W 2018 roku realizowano między innymi następujące 

innowacje (wymieniamy tylko te, które do realizacji wymagają dodatkowych godzin): „Z angielskim 

w świat nauki” (5 godzin tygodniowo z podziałem na grupy w cyklu 3 letnim), „Nauka angielskiego 

poprzez sztukę – kształcenie lingwistyczno-artystyczne” (3 godziny tygodniowo z podziałem na grupy 

w cyklu 3 letnim), „Dziennikarz na językach – kształcenie lingwistyczno-kulturalne” (3 godziny 

tygodniowo z podziałem na grupy w cyklu 3 letnim – innowacja zakończona w kwietniu 2019), 

„Patriotyczne peregrynacje niepodległościowe, czyli historia na języku polskim” (realizowana w klasa 

matematycznych w wymiarze 1 godziny tygodniowo na klasę, czyli w roku szkolnym 3 godziny 

tygodniowo), „Fizyka dla przyrodników” (realizowana jako zajęcia międzyoddziałowe z fizyki 

rozszerzonej w wymiarze 4 godziny tygodniowo w roku szkolnym), „Ścieżki ekologii” (realizowana  

w klasach 3d i 3e w wymiarze 1 godzina tygodniowo), „Język łaciński”(realizowana do czerwca 2018 
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roku w klasach 2 c, 2g, do kwietnia 2018 w klasach 3c, 3g w wymiarze 1 godzina tygodniowo na 

klasę). Każda innowacja została dokładnie przemyślana i poparta diagnozą potrzeb oraz oczekiwań 

licealistów. Ich realizacja jest bardzo dobrze odbierana przez uczniów i ich rodziców. Sądzimy, że 

warto jest kontynuować analizowanie potrzeb klientów szkoły i wzbogacać, przy współpracy  

z organem prowadzącym szkołę, ofertę edukacyjną zgodnie z ich oczekiwaniami. 

21. II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 

Zatrudnienie 

Wśród pracowników niepedagogicznych szkoła zatrudnia: pielęgniarkę szkolną, główną księgową, 

starszego specjalistę ds. płac, starszego specjalistę ds. kadr., sekretarza szkoły, sekretarkę, kierownika 

gospodarczego, dwóch administratorów (starszy informatyk 0,5 etatu oraz informatyka 0,5 etatu), 

panie sprzątaczki (w tym jedna osoba – starszy woźny) oraz dwóch konserwatorów i dwie szatniarki.  

Stan zatrudnienia nauczycieli w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Ostrołęce 

przedstawia poniższa tabela: 

  

stan na 11 czerwca 2018 r.  stan na 31 grudnia 2018 r.  stan na 1 marca 2019 r.  

liczba pracowników: 

pedagog

icznych 

w 

pełnym 

wymiarz

e godzin 

pedagog

icznych  

w 

niepełny

m 

wymiarz

e godzin 

niepeda

gogiczn

ych 

pedagog

icznych 

w 

pełnym 

wymiarz

e godzin 

pedagog

icznych 

w 

niepełny

m 

wymiarz

e godzin 

niepeda

gogiczn

ych 

pedagog

icznych 

w 

pełnym 

wymiarz

e godzin 

pedag

ogiczn

ych w 

niepeł

nym 

wymia

rze 

godzin 

nieped

agogic

znych 

46 18 20 48 18 20 49 19 20 

 

Stan liczebny uczniów: 

Stan na 31 grudnia 2018 r.  

liczba uczniów 

ogółem 

640  

klasy pierwsze  209 

klasy drugie 222 

klasy trzecie 209 

 

 

Uczniowie wg miejsca zamieszkania 

 liczba uczniów 

uczniowie z miasta 234 

uczniowie ze wsi 390 

Liczba oddziałów na poszczególnych poziomach 

ogółem 22 

klasy pierwsze  7 

klasy drugie 8 

klasy trzecie 7 

 

Liczba uczniów ucząca się języka francuskiego i niemieckiego we wrześniu 2018 r.   

Język francuski: 

Klasy pierwsze: 72 

Klasy drugie: 49 

Klasy trzecie: 53 

Język niemiecki: 

Klasy pierwsze: 137 

Klasy drugie: 173 

Klasy trzecie: 156 
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Kształcenie uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów 

Ilość osób objętych indywidualnym nauczaniem w okresie od 1 września 2018 r. do 31grudnia 2018 r.  

– 4 osoby. Koszty nauczania indywidualnego wyniosły 23 600,32 zł. W zajęciach rewalidacyjnych 

uczestniczyło 3 osoby.  

Zdawalność matur w 2018 r. - 205 przystąpiło do egzaminu maturalnego, 4 osoby przystąpiły do 

poprawki w sierpniu, z czego 3 uzyskało pozytywny wynik a jedna egzaminu maturalnego nie zdała.  

 

Warunki lokalowe placówki 

Sale lekcyjne i pracownie – stan na 31 grudnia 2018 r.  

 31 sal lekcyjnych (w tym dwie pracownie komputerowe i pracownia chemiczna), 

 sala gimnastyczna (mała i duża), 

 biblioteka z czytelnią 

 Centrum Multimedialne 

Wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny: 

 liczba komputerów w salach lekcyjnych – 33, 

 liczba komputerów dostępnych w pracowniach komputerowych – 36, 

 komputery dostępne dla uczniów w Centrum Multimedialnym (biblioteka) – 6, 

 liczba projektorów  - 29. 

 

Wydatki - w roku 2018 w przeliczeniu na jednego ucznia: 653,27 zł  

Działania prospołeczne szkoły: Test Coopera, Mikołajki na sportowo, Bieg Papieski, Szlachetna 

Paczka, Orszak Trzech Króli, Akcja Sprzątania Świata, Pomoc Polakom na Wschodzie, Akcja Pola 

Nadziei – wolontariat hospicyjny, Otwarty Dzień Dziecka. 

22. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Dr Józefa Psarskiego 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce jest placówką w skład, której wchodzą: 

 Technikum Nr1, 

 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1, która w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 prowadzi 

klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, 

 Szkoła Policealna Nr 1. 

 

Siedzibą Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 jest budynek przy ulicy 11 Listopada 20 w Ostrołęce. 

Szkoła posiada również internat przy ulicy Parkowej 4/6 w Ostrołęce. Bazę sportową ZSZ Nr 1 

stanowią 2 boiska (boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej), a także 2 sale gimnastyczne  

i siłownia. 

  

Uczniowie 

We wrześniu 2018 roku naukę w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce rozpoczęło 900 osób 

(w klasach pierwszych 238 osób). 

lp. typ szkoły liczba uczniów 
liczba 

oddziałów 

średnia liczebność 

oddziału 

1. Technikum 707 31 22,8 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia 122 7 17,42 

3. 
oddziały Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej 
64 3 21,33 

4. Szkoła Policealna 7 1 7 
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Uczniowie według miejsca zamieszkania 

lp. typ szkoły liczba uczniów 

liczba uczniów 

zamieszkałych 

na wsi 

liczba uczniów 

zamieszkałych 

w mieście do  

5 tys. 

mieszkańców 

liczba uczniów 

zamieszkałych 

w mieście 

powyżej 5 tys. 

mieszkańców 

1. Technikum 707 535 15 157 

2. 
Branżowa 

szkoła I stopnia 
122 92 2 28 

3. 

oddziały 

Zasadniczej 

Szkoły 

Zawodowej 

64 51 0 13 

4. 
Szkoła 

Policealna 
7 2 0 5 

 

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Wychodząc na przeciw potrzebom uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 2018 roku  

w ZSZ Nr 1 zrealizowano 288 godzin rewalidacyjnych. Wydatki na ten cel wyniosły 9.743,90 złotych. 

Dodatkowo na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego przeznaczono w 2018 roku kwotę 49.558,73 zł. 

Kierunki kształcenia 

W 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych kształcono uczniów w następujących kierunkach: 

Technikum Nr 1 

 technik elektronik, 

 technik elektryk, 

 technik geodeta, 

 technik informatyk, 

 technik logistyk, 

 technik mechanik,  

 technik mechatronik,  

 technik pojazdów samochodowych. 

Szkoła policealna 

technik transportu drogowego 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 

 elektryk, 

 elektromechanik pojazdów 

samochodowych, 

 mechanik pojazdów samochodowych, 

 kierowca mechanik. 

Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

 elektryk, 

 elektromechanik pojazdów 

samochodowych, 

 mechanik pojazdów samochodowych. 

Języki obce 

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce odbywa się nauka języka angielskiego oraz języka 

niemieckiego. W technikum nauka obu języków ma charakter obowiązkowy. W branżowej szkole  

I stopnia oraz w oddziałach zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie jako przedmiot obowiązkowy 

mają język angielski, natomiast w szkole policealnej obowiązkowym językiem obcym jest język 

niemiecki. Reasumując, języka angielskiego uczą się w ZSZ Nr 1893 osoby, języka niemieckiego  

714 osób. 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

Technikum Nr 1 

1. rodzaj zajęć liczba uczniów liczba kół 

2. informatyczne 12 1 

3. techniczne 59 4 

4. przedmiotowe 82 5 
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5. artystyczne 37 3 

6. sportowe 87 4 

8. inne 35 3 

 ogółem 312 20 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 

1. rodzaj zajęć liczba uczniów liczba kół 

2. informatyczne 4 1 

3. techniczne 5 1 

4. przedmiotowe 11 2 

5. artystyczne 0 0 

6. sportowe 38 3 

8. inne 2 1 

 ogółem 60 8 

 

Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 

1. rodzaj zajęć liczba uczniów liczba kół 

2. informatyczne 3 1 

3. techniczne 25 2 

4. przedmiotowe 5 2 

5. artystyczne 0 0 

6. sportowe 11 3 

8. inne 0 0 

 ogółem 44 8 

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce 

nauczyciel bez 

stopnia awansu 

zawodowego 

stażysta 
kontraktow

y 

mianowa

ny 
dyplomowany 

liczba 

nauczycieli 

ogółem 

liczba 

etatów 

ogółem 

1 3 8 12 70 94 89,81 

 

Pracownicy niepedagogiczni Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce 

liczba osób liczba etatów 

35 31,10 

 

Wyniki egzaminów zawodowych w styczeń-luty 2018 roku 

rodzaj 

szkoły 

liczba uczniów 

przystępującyc

h do egzaminu 

uczniowie, którzy 

zdali egzamin 

pisemny 

liczba uczniów 

przystępującyc

h do egzaminu 

uczniowie, którzy 

zdali egzamin 

praktyczny 

uczniowie 

którzy 

otrzymali 

certyfikat 

liczba %  liczba % liczba 

Technikum 

nr 1 
288 198 68,7 286 224 78,3 199 

Szkoła 

Branżowa I 

stopnia nr 1 

10 1 10 8 3 37,5 1 

Szkoła 

Policealna  

nr 1 

- - - 1 1 100 0 
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Wyniki egzaminów zawodowych w czerwiec-lipiec 2018 roku 

rodzaj 

szkoły 

liczba uczniów 

przystępującyc

h do egzaminu 

uczniowie, którzy 

zdali egzamin 

pisemny 

liczba uczniów 

przystępującyc

h do egzaminu 

uczniowie, którzy 

zdali egzamin 

praktyczny 

uczniowie 

którzy 

otrzymali 

certyfikat 

liczba % liczba % liczba 

Technikum 

nr 1 
282 235 83,3 273 226 82,8 230 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa 

nr 1 

42 17 40,5 35 33 94,3 15 

Szkoła 

Policealna 

nr 1 

2 1 50 - - - 1 

 

Wyniki egzaminu maturalnego w 2018 roku 

Technikum nr 1 

uczniowie, 

którzy 

przystąpili do 

egzaminu 

maturalnego 

uczniowie, 

którzy zdali 

egzamin 

maturalny 

uczniowie, którzy 

nie zdali 

egzaminu 

maturalnego 

% osób, które 

zdały egzamin 

maturalny 

139 73 66 52,5 

 

Część pisemna  

Technikum Nr 1 przedmiot % osób, które zdały egzamin maturalny 

język polski 95,7 

język angielski 75,7 

matematyka 57,6 

 

Część pisemna - poziom rozszerzony 

Technikum Nr 1 przedmiot liczba osób, które wybrały dany 

przedmiot na poziomie rozszerzonym 

język polski 3 

język angielski 40 

język niemiecki 2 

język włoski 1 

geografia 58 

matematyka 48 

fizyka 41 

chemia 1 

historia 21 

wiedza o społeczeństwie 9 

informatyka 3 

 

Część ustna 

Technikum Nr 1 przedmiot % osób, które zdały egzamin 

maturalny 

język polski 98,6 

język angielski 94,9 

język niemiecki 100 

język rosyjski 100 
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Edukacja patriotyczna, kulturalna, regionalna, ekologiczna realizowana jest na zajęciach lekcyjnych  

w ramach realizacji podstawy programowej, podczas wycieczek, wyjść klasowych, przygotowywane 

są również gazetki okolicznościowe o charakterze informacyjnym. 

Konkursy, olimpiady, turnieje 

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Ostrołęce uczestniczyli w szkolnych i międzyszkolnych 

konkursach przedmiotowych, brali udział w konkursach okręgowych i rejonowych, olimpiadach 

ogólnopolskich oraz zawodach i turniejach sportowych. Szkoła była organizatorem licznych 

konkursów różnych szczebli, jak również uczniowie chętnie uczestniczyli w konkursach szkolnych  

i międzyszkolnych tematycznych oraz sportowych zdobywając wysokie lokaty.  

Olimpiady i turnieje: 

 XI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej (21 uczniów), 

 XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej, zorganizowana przez NOT (etap szkolny 25 uczniów,  

10 uczniów w etapie rejonowym w Siedlcach), 

 XL Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, zorganizowana przez Stowarzyszenie 

Geodetów Polskich (VII miejsce drużynowo, 15 miejsce w klasyfikacji indywidualnej) , 

 Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, 

 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (etap szkolny 11 uczniów), 

 Ogólnopolski Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych „Młoda Krew Ratuje Życie” etap rejonowy 

 i okręgowy. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce zajął I miejsce w powiecie ostrołęckim – 

uczniowie oddali 47 litrów krwi. Szkoła została odznaczona Medalem 60-lecia Honorowego 

Krwiodawstwa PCK, 

 Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK (etap rejonowy IV miejsce). 

 

Projekty realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce: 

 „Erasmus +”, praktyka zawodowa w Grecji (od 14.05 do 08.06.2018 roku), 

 „Erasmus + Doskonalenie kadry ZSZ Nr 1 w Ostrołęce w obszarze kompetencji językowych, ICT, 

zarządczych i psychologiczno-pedagogicznych”, wizyta na Malcie (od 16.05 do 29.05.2018 roku), 

 „Erasmus = mobilność = wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ nr 

1 w Ostrołęce” zrealizowany ze środków POWER - staż zawodowy w Grecji kl. III E i III F (od 

08.10 do 02.11.2018 roku),  

 „Erasmus = mobilność = wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ nr 

1 w Ostrołęce” zrealizowany ze środków POWER - staż zawodowy w Portugalii kl. III A (od 

01.10. do 26.10.2018 roku). 

Warto wspomnieć, że w 2018 roku Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 został laureatem konkursu 

grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniamˮ organizowanego przez Fundację Santander. Nasza 

placówka przedstawiła do oceny projekt pn. „Psarski Artˮ, zakładający adaptację przestrzeni placu 

przed szkołą na potrzeby galerii sztuki. Pomysł zyskał uznanie Komisji Konkursowej, która przyznała 

szkole na ten cel najwyższe z możliwych dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł.  

Innowacje pedagogiczne w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 : 

 „Elektryczność po niemiecku” realizowana w trzech klasach technikum. 

Stypendyści 

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów - uczeń  klasy IV M, średnia ocen 5,5.    

 Stypendium Stowarzyszenia Pomocy Szkole - uczeń  kl. III C, średnia ocen 4,79. 
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 Mazowsze - 5 uczniów otrzymało stypendia dla uczniów szkół zawodowych. 

Działania szkoły w sferze edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej: 

Podejmowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 działania opiekuńczo-wychowawcze służyły 

rozwijaniu zainteresowań, poszerzaniu wiedzy, kształtowaniu właściwych postaw wśród młodzieży, 

doskonaleniu umiejętności współdziałania w grupie, jak też rozwijaniu kompetencji 

komunikacyjnych. Miały też na celu korelowanie wiedzy, łączenie wiadomości z umiejętnościami 

i wyzwalanie w uczniach kreatywności. 

 

Realizacja Programu Profilaktyki 

Na realizację programu profilaktycznego Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 otrzymał kwotę 14.000,00 

zł. ze środków Urzędu Miasta w Ostrołęce. Umożliwiły one realizację następujących działań:   

 pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych „Alkohol drogą donikąd” - 1994 uczestników, 

 programu profilaktycznego „Moje życie – moje decyzje” z psychoterapeutą z Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Ostrołęce Maciejem Maksymiukiem – 147 uczniów, 

 warsztatów profilaktycznych dla uczniów „Zdrowe emocje lekiem na uzależnienia” z Katarzyną 

Ładą psychologiem PPP w Ostrołęce - 175 uczniów,  

 warsztatów profilaktycznych dla nauczycieli i rodziców „Profilaktyka uzależnień w szkole” –  

39 nauczycieli, 129 rodziców klas I –IV, 

 koncertu profilaktycznego - „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” - 184 uczniów,  

 spektaklu profilaktycznego „Czy ktoś widział kulturęˮ - 173 uczniów. 

 Ponadto w ramach działań szkoły: 

 41 uczniów  wzięło  udział w Ogólnopolskiej Akcji „Stop Hazard – Nie, Dziękuję” zorganizowanej 

przez Krajową Administrację Skarbową, 

 57 uczniów  wzięło udział w zajęciach profilaktycznych dla klas II i III „Bezpieczna randka – 

bezpieczne partnerstwo”, przeprowadzonych wspólnie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. 

 

Działalność szkolnego wolontariatu 

W 2018 roku szkoła kontynuowała współpracę z ostrołęckim hospicjum „Caritas”. Podczas jesiennej 

akcji „Żonkilowe pola nadziei” młodzież posadziła przed szkołą 100 cebulek żonkili. Społeczność 

szkolna włączyła się również w akcję „Hospicjum to też życie” organizując kwestę na rzecz 

Hospicjum „Caritas”. Ponadto szkoła zorganizowała świąteczną zbiórkę słodyczy dla dzieci  

z Białorusi w ramach współpracy z polską szkołą w Pińsku oraz zbiórkę żywności i rzeczy dla 

zwierząt na rzecz schroniska „Canis” w Kruszewie. 

Samorząd Uczniowski przystąpił do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza 2018”zebrano kwotę  

1034,93 zł, przeznaczoną na wsparcie dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we 

własnym domu rodzinnym. Samorząd Uczniowski zaangażował się również w zbiórkę żywności. 

 

Działalność psychologiczno – pedagogiczna 

Szkoła zapewnia uczniom wszechstronną opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Obejmuje ona różne 

sfery oddziaływań  m.in.: organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej na prośbę ucznia, 

nauczycieli, rodziców, udzielanie pomocy uczniom realizującym nauczanie indywidualne 

i posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozmowy interwencyjne w sytuacjach 

konfliktów rówieśniczych, negocjacje i mediacje między rodzicami i uczniami, przeciwdziałanie 

skrajnym formom niedostosowania społecznego poprzez systematyczne rozmowy z uczniami  

i rodzicami, propagowanie zdrowego stylu życia.  
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W ramach przeciwdziałania przemocy i agresji szkoła utrzymuje ścisłą współpracę z instytucjami 

i stowarzyszeniami, między innymi z Komendą Miejską Policji w  Ostrołęce, Sądem Rejonowym 

w Ostrołęce, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób 

Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Ostrołęce, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ostrołęce, 

Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce, Urzędem Miasta Ostrołęki. Pedagodzy szkolni 

wspólnie z wychowawcami klas kontrolują zachowanie uczniów, postępy w nauce oraz udzielają 

potrzebnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

W 2018 roku dla 6 uczniów opracowano Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, 

2 uczniów skierowano na konsultacje do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce, 1 uczeń 

realizował nauczanie indywidualne. W zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych zorganizowano 

również zajęcia wyrównawcze, rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia rewalidacyjne.  

W siedmiu klasach przeprowadzono zajęcia podnoszące umiejętności uczenia się, w pięciu klasach 

przeprowadzono zajęcia psychoedukacyjne z zakresu integracji rówieśniczej i adaptacji w nowym 

środowisku, w dwóch klasach odbył się trening antystresowy. W pierwszym semestrze 

przeprowadzono również spotkania z doradcą zawodowym Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP 

w Ostrołęce, a dla pozostałych klas technicznych oraz oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej 

podobne zajęcia odbyły się w drugim semestrze. Wychowawcy klas i pedagodzy szkolni 

przeprowadzili akcję profilaktyczną na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych „Bezpieczne 

Ferie”. 

Przedstawiciele samorządów uczniowskich klas maturalnych wzięli udział w szkoleniu Komendy 

Głównej Policji „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa - praca w Holandii”. 

 

Profilaktyka zdrowotna 

Działalność w zakresie profilaktyki zdrowotnej prowadzi szkolna służba zdrowia. Obejmuje ona 

badania skreningowe, wydawanie skierowań na lekarskie badania bilansowe i do lekarza medycyny 

pracy, rozmowy indywidualne dotyczące problemów zdrowotnych ucznia (801), porady ambulatoryjne 

(530).  

W ramach promocji zdrowia realizowano pogadanki na temat: 

 higiena osobista, higiena otoczenia i higiena jamy ustnej w 11 klasach (158 uczniów), 

 szkodliwość palenia tytoniu w 11 klasach (153 uczniów), 

 zapobieganie chorobom układu krążenia w 3 klasach (38uczniów), 

 zapobieganie nałogom - narkomania, nikotynizm, alkoholizm w 13 klasach (177 uczniów), 

 racjonalne odżywianie w 13 klasach (177 uczniów), 

 stop dopalaczom w jednej klasie (18 uczniów), 

 zapobieganie AIDS  w jednej klasie (14 uczniów). 

 

W ramach promocji zdrowia uczniowie wzięli udział w konferencji „Zadbaj o swoje dzieci dbając  

o siebie, czyli zdrowie prokreacyjne” oraz  w  XXVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji 

Zdrowego Stylu Życia PCK. 
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23. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów 

Zasławskich 

Informacje ogólne o Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w roku 

szkolnym 2017/2018 

rok szkolny 2017/2018 2018/2019 

liczba uczniów 561 634 

liczba oddziałów 25 27 

średnia liczba dzieci w klasie 22 23,48 

liczba uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych 164 188 

Wyniki egzaminów maturalnych 2018 w ZSZ Nr 2 w Ostrołęce Technikum Nr 2  

liczba zdających liczba, którzy zdali zdawalność 

96 90 93,75% 

Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego 

rok szkolny 2017/2018 2018/2019 

nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego 7 2 

nauczyciel kontraktowy 13 12 

nauczyciel mianowany 15 9 

nauczyciel dyplomowany 61 63 

liczba nauczycieli ogółem 96 91 

liczba etatów ogółem 80,05 78,27 

Pracownicy administracji i obsługi 

rok szkolny 2017/18 2018/19 

liczba zatrudnionych w osobach 40 40 

liczba zatrudnionych w etatach 39,25 39,25 

Średnia miesięczna płaca brutto 

rok  2018 

średnia miesięczna płaca brutto 4.480,24 zł 

Nauczanie języków obcych 

rok szkolny 2017/18 2018/19 

język angielski obowiązkowy 561 610 
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język niemiecki obowiązkowy 500 520 

Wydatki z budżetu miasta na szkołę wyniosły 8.779.294,00 zł w tym: internat: 1.363.718,00 zł (§4220 

– żywienie 253.051,00 zł pokrywane przez uczniów) 

24.  Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 

Informacje ogólne o Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Ostrołęce (w tym Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki”) w roku szkolnym 

2017/2018. 

lp. informacje ogólne rok szk.2017/2018 

1 liczba dzieci uczęszczających 
Technikum 

290 osoby 

Liceum 

89 osoby 

Gimnazjum 

155 osoby 

2 liczba oddziałów 14 4 7 

3 średnia liczba dzieci w oddziale 20,71 22,25 22,14 

 

Wyniki egzaminów maturalnych 2018 ZSZ Nr 3 

l.p. informacje ogólne rok szk.2017/2018 

1 liczba zdających 
Technikum Liceum 

59 46 

2 liczba, którzy zdali / % 31/53% 25/54% 

  

Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2018 GM Nr 2 

 typ 

arkusza 

odział gimnazjalny 

 a b c d 

liczba 

zdających 
21 27 19 25 

 średni wynik 

w % 

średni wynik 

w % 

średni wynik  

w % 

średni wynik  

w % 

ga-p 74 66 76 73 

ga-r 58 48 58 61 

gh-h 60 49 52 62 

gh-p 73 66 69 71 

gm-m 67 45 45 55 

gm-p 63 52 50 57 

gn-p - 38 28 38 

 

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 

liczba 

nauczycieli 

stażysta 

liczba 

nauczycieli 

kontraktowych 

liczba 

nauczycieli 

mianowanych 

liczba 

nauczycieli 

dyplomowanych 

liczba ogólna 

nauczycieli 

nauczycieli 

bez stopnia    

liczba etatów    

liczba 

1 4 12 55 77 5 67,91 
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Zatrudnienie administracji i obsługi w roku 2018 

liczba zatrudnionych pracowników administracji  

i obsługi w osobach 

liczba etatów administracji  

i obsługi 

25 24,65 

 

Wydatki z budżetu miasta na Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Ostrołęce w roku 2018  –  6.723.867,77 zł. 

25. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika 

Informacje ogólne o Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce w roku 

szkolnym 2017/2018 

lp. informacje ogólne 
rok szk.2017/2018 

Technikum ZSZ nr 4 

1.  liczba dzieci uczęszczających 600 osób 43 osoby  

2.  liczba oddziałów 27 3  

3.  średnia liczba dzieci w oddziale 22,22 14,33  

 

Wyniki egzaminów maturalnych 2018  

lp. informacje ogólne 
rok szk.2017/2018 

Technikum 

1.  liczba zdających 162 

2.  liczba, którzy zdali / % 142- 87,66% 

 Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 

wg stanu 

na   

liczba 

nauczycieli 

stażysta 

liczba nauczycieli 

kontraktowych 

liczba 

nauczycieli 

mianowanych 

liczba nauczycieli 

dyplomowanych 

liczba 

ogólna 

nauczyci

eli 

liczba 

etatów 

31.03.2018 
osoby  - 3 

etaty- 3 

osoby - 9 

etaty- 8,45 

osoby – 6 

etaty- 6 

osoby - 63 

etaty- 58,67 

osoby - 

81 

etaty 

76,12 

30.09.2018 
osoby - 1 

etaty -  1,58 

osoby - 4 

etaty – 8,35 

osoby – 12 

etaty- 4 

osoby – 55 

etaty – 59,7 
osoby 77 

etaty 

67,91 

 

Zatrudnienie administracji i obsługi w roku 2018 

lp. 
liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi 

w osobach 

liczba etatów administracji i obsługi  

1. - wg stanu na 31.03.2018 - 40 –wg stanu na 31.03.2018 – 38,1 

2. - wg stanu na 30.09.2018r. - 38 - wg stanu na 30.09.2018 -  36,6 

 

Wydatki z budżetu miasta na Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce  

w roku 2018  –   7.857.013,00 zł. 
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26. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Jana 

Twardowskiego 

Wydatki na szkoły wynosiły 5.029.835,92 zł.  

W roku 2018 r. naukę w tych szkołach pobierało, odpowiednio: 

  

W roku 2018 obowiązek nauki w formie indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych 

realizowało czterech podopiecznych (osoby z niepełnosprawnością w stopniu głębokim). W szkołach, 

pionie kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim odbywała się 

nauka jednego języka obcego – języka niemieckiego, nauczanie drugiego języka obcego nie było 

realizowane. Języka niemieckiego we wszystkich szkołach uczyło się 44 uczniów, w tym w: Szkole 

Podstawowej Specjalnej – 22, Gimnazjum Specjalnym – 4, Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia – 

12, Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej – 10 uczniów. 

Do jednej klasy łączonej dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim uczęszczało 

do 16 uczniów, zaś w klasach łączonych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym do 8 uczniów. Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczyli 

się w klasach liczących do 4 osób. 

Do czerwca 2018r. w Ośrodku (w tym w poszczególnych szkołach i przedszkolu) w przeliczeniu na 

pełne etaty zatrudniono 49,95 nauczycielek i nauczycieli, w tym: 2 nauczycielki/nauczyciele stażyści, 

10,85 nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 10,78 nauczycieli mianowanych, 25,49 nauczycieli 

W 2018 roku w strukturze jednostki funkcjonowały następujące szkoły:  

 Szkoła Podstawowa Specjalna z klasami gimnazjalnym, 

 Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia z klasami zawodowymi, 

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały 

się następująco: 

 Szkoła Podstawowa Specjalna, w tym zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze – 2 011 zł, 

 Gimnazjum Specjalne – 3 815 zł, 

 szkoły ponadgimnazjalne (Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy) – 3 073 zł., 

 świetlica szkolna – 150zł, 

szkoła stan na 31 III 2018 stan na 30 IX.2018 

oddziały liczba uczniów oddziały liczba uczniów 

Szkoła Podstawowa 

Specjalna 
4 26 8 48 

Gimnazjum specjalne 4 27 4 20 

Branżowa Szkoła 

Specjalna I Stopnia 
1 8 1 12 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa Specjalna 
1 12 1 10 

Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy 6 33 5 27 

ogółem 16 106 19 117 
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dyplomowanych. Jeden nauczyciel – za zgodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty był zatrudniony bez 

wymaganych kwalifikacji.  

W I połowie roku kalendarzowego na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadka średnio  

2,3 uczennic i uczniów.  

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli zrefundowany koszt zakupu podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”: 

Od 1 września w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniono 57,07 pracowników pedagogicznych, w tym: 

2 nauczyciele stażyści, 13 nauczycieli kontraktowych, 15,13 – mianowanych, 26,94 – 

dyplomowanych. W ciągu 2018 r. zatrudniono w Ośrodku, w tym w przedszkolu specjalnym 

 i poszczególnych szkołach 7,5 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Od września 2018 na jedną 

nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadka średnio 2,25 uczennic i uczniów. 

W 2018 r. szkoły ukończyło 20 osób, w tym w odniesieniu do poszczególnych: 

 Szkoła Podstawowa Specjalna – 0 uczniów,  

 Gimnazjum Specjalne – 6 uczniów, 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna – 2 uczniów, 

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – 12 uczniów.  

Okres nauki na poszczególnych etapach edukacyjnych przedłużono – uczniom wszystkich typów 

szkół, w tym na poziomie: 

 Szkoły Podstawowej Specjalnej – 4 uczniom, 

 Gimnazjum Specjalnego – 8 uczniom, 

 Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia – 0 uczniów, 

 Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – 1 uczniowi, 

 Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – 3 uczniom.  

 

Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało w: 

 Szkole Podstawowej Specjalnej – 33 uczniów,  

 Gimnazjum Specjalnego – 13 uczniów, 

 Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia – 8 uczniów, 

 Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – 9 uczniów, 

 Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – 18 uczniów. 

W poszczególnych szkołach nie było uczniów, którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo 

wyższej z powodu jednej lub więcej ocen niedostatecznych. 

Zdawalność egzaminów kończących szkoły wynosiła: 

szkoła liczba uczniów 
ilość złożonych wniosków 

o refundację 

wysokość środków 

przeznaczonych na ten cel 

Branżowa Szkoła 

Specjalna I Stopnia 
12 11 2 917,38 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa Specjalna 
10 9 1 293,18 

Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do 

Pracy 

27 21 4 065,12 

ogółem 49 41 8 275,68 
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 w szkole podstawowej specjalnej – 100 %, 

 w gimnazjum specjalnym–  100 %, 

 uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe nie przystąpili. 

Miasto Ostrołęka zorganizowało dowóz wszystkim uczniom niepełnosprawnym intelektualnie, 

których rodzice byli zainteresowani tą formą wsparcia.  

 

Pozostali uczniowie z terenu miasta mieli zagwarantowane nieodpłatne przejazdy komunikacją 

miejską. Dla uczniów zamieszkałych poza miastem Ostrołęką, wójtowie poszczególnych gmin 

organizowali nieodpłatny dowóz uczniów do szkół.  

Formą wsparcia uczniów i ich rodzin była możliwość skorzystania z obiadów, które były 

dofinansowane przez opieki społeczne, w tym MOPR w Ostrołęce. 

Przedszkole 

Od 1 września 2018r. w Ośrodku rozpoczęło pracę przedszkole specjalne, w którym dzieci przebywały 

po 5 godzin dziennie Do przedszkola uczęszczało 5 dzieci, w tym: 1 dziewczynka i 4 chłopców. Były 

to dzieci z następujących roczników: 

 rocznik 2012 –  3 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 2 chłopców, 

 rocznik 2013–  1 dziecko dzieci, w tym – 1 chłopiec, 

 rocznik 2014–  1 dziecko dzieci, w tym – 1 chłopiec, 

 rocznik 2015–  1 dziecko dzieci, w tym – 1 chłopiec. 

Jeden przedszkolak korzystał ze zorganizowanego przez Miasto Ostrołękę dowozu do przedszkola 

specjalnego. Pięciu przedszkolaków miało zapewnione dwa posiłki dziennie, MOPR w Ostrołęce 

finansował trzy obiady. 

szkoła 

liczba uczniów z miasta Ostrołęki korzystająca ze 

zorganizowanego dowozu 

do VI 2018r od IX 2018 

Szkoła Podstawowa Specjalna 1 7 

Gimnazjum Specjalne 4 2 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia - - 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna - - 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - 4 

ogółem 5 13 

szkoła ilość wydanych dziennie obiadów 

do VI 2018 

ilość wydanych dziennie obiadów 

do XII 2018 

ogółem 
finansowanych 

przez MORP 
ogółem 

finansowanych 

przez MORP 

Szkoła Podstawowa z 

klasami gimnazjalnymi 
31 14 42 15 

Branżowa Szkoła 

Specjalna I Stopnia 
2 1 8 5 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa Specjalna 
7 1 5 - 

Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do 

Pracy 

12 1 15 1 

ogółem 52 17 52 21 
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W 2018 roku na prowadzenie przedszkola specjalnego organ prowadzący przeznaczył 62 425,78 zł. 

Średnie wydatki na 1 przedszkolaka – 3 121 zł. 

Dla dzieci w wieku do 7 lat organizowano zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju: do czerwca 

2018r. – zajęcia organizowano dla 5 dzieci, a od września – dla 8.  

Średnie wydatki na 1 dziecko – 558 zł. 

 

Do czerwca 2018r. w części mieszkalnej przebywało 17 wychowanków - uczniów wszystkich typów 

szkół specjalnych, z czego: 

 11 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

 6 - z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

Od 1 września przez pięć dni w tygodniu mieszkało 18 podopiecznych: w tym: 

 12 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

 6 - z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

Z wyżywienia (trzy posiłki dziennie) korzystali wszyscy wychowankowie.  

Średnie wydatki w przeliczeniu na 1 wychowanka -  3 904 zł. 

27. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

Liczba dzieci przyjętych przez Poradnię - 1171 

1. Działalność diagnostyczna Poradni: 

1) liczba wykonanych diagnoz psychologicznych – 544, 

2) liczba wykonanych diagnoz pedagogicznych – 561, 

3) liczba wykonanych diagnoz logopedycznych – 317, 

4) liczba wykonanych diagnoz lekarskich – 198, 

5) liczba wykonanych diagnoz rehabilitanta – 21, 

6) liczba wykonanych diagnoz związanych z wyborem kierunku kształcenia – 24, 

2. Wydane orzeczenia: 

1) Liczba wydanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – 112, 

2) Liczba wydanych orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania – 53, 

3. Wydane opinie: 

1) liczba wydanych opinii wczesnego wspomagania rozwoju – 31, 

2) liczba wydanych opinii w sprawie objęcia pomocą dziecka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w przedszkolu, w szkole lub placówce – 236, 

3) liczba wydanych innych opinii związanych z kształceniem i wychowaniem dziecka – 126, 

4) liczba wydanych opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się – 64, 

5) liczba wydanych opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego – 30, 

6) liczba wydanych opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego – 30, 

7) liczba wydanych opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych – 22, 

8) liczba wydanych opinii w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki – 8, 

9) liczba wydanych opinii w sprawie spełniania obowiązku szkolnego, obowiązku nauki poza 

przedszkolem, szkołą – 8. 

4. Formy pomocy udzielanej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom: 

1) liczba porad i konsultacji udzielanych przez specjalistów Poradni – 1272, 

2) liczba uczestników warsztatów umiejętności wychowawczych i treningów dla rodziców 

(„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami  

u dzieci”, trening dla rodziców dzieci objętych „Treningiem Pewności Siebie”) oraz warsztatów 

dla dyrektorów szkół i placówek, a także psychologów i pedagogów szkolnych - 191 osób, 
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3) ilość prelekcji prowadzonych dla rodziców i nauczycieli (Zachowania trudne u dzieci-jak 

zapobiegać i zmniejszać ich występowanie, Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku 

przedszkolnym, Jak porozumieć się z dzieckiem, Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu. 

Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w domu i przedszkolu, Karuzela zmysłów  

w aspekcie zaburzeń integracji sensorycznej) – 10 spotkań; 

4) ilość rad pedagogicznych z udziałem specjalistów Poradni – 2, 

5. Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i młodzieży: 

1) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 34 osób, 

2) terapia logopedyczna - 151 osób, 

3) terapia psychologiczna - 67 osób, 

4) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (terapia integracji sensorycznej terapia ręki, 

Biofeedback) - 54 osób, 

5) inne formy pomocy indywidualnej - 27 osób, 

6) inne formy pomocy grupowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (zajęcia 

ogólnorozwojowe, zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyka zachowań agresywnych  

i bezpieczeństwa w internecie dla małych dzieci, zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-

emocjonalne, zajęcia wspomagające pamięć i koncentrację uwagi, rozwijające motorykę małą  

i wspierające czynności grafomotoryczne,  rozwijające kompetencje słowno-językowe, zajęcia 

profilaktyczno-wychowawcze, Ruchu Rozwijającego prowadzone metodą Weroniki Sherborne, 

„Trening Pewności Siebie”, Trening Umiejętności Społecznych, warsztaty efektywnego uczenia 

się, zajęcia „Ferie z Poradnią”) - 582 osób, 

7) zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych dla uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (zajęcia integracyjne, 

psychoedukacyjne, zajęcia z profilaktyki agresji i przemocy, cyberprzemocy, uzależnień od 

środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych oraz zachowań ryzykownych, 

bezpieczeństwa w internecie, dotyczące problematyki dojrzewania) - 296 osób, 

8) zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu - 87 osób, 

9) porady dla dzieci i młodzieży bez badań - 73 osób, 

10) badania przesiewowe słuchu programem „Słyszę” - 19 osób, 

11) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 23 osoby. 

6. Udział Poradni w różnych przedsięwzięciach w środowisku lokalnym: 

1) Współpraca z Placówką Pieczy Zastępczej. Prelekcja dla rodziców zastępczych, 

2) Miejskie obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem - dyżur konsultacyjny, 

3) Udział w Miejskim Dniu Szkoły bez Przemocy - dyżur konsultacyjny, 

4) MCPS Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce-dyżur 

konsultacyjny podczas spotkania integracyjnego rodzin adopcyjnych, 

5) Udział specjalisty Poradni jako członka Grupy Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno–Bytowej 

w Miejskim Zespole Zarządzania Kryzysowego, 

6) Współpraca z Klubem Rodziców dzieci z autyzmem JiM- utworzenie stałego punktu 

konsultacyjnego w Poradni, udział w Niebieskim Marszu w Dniu Świadomości Autyzmu  

w naszym mieście w celu wsparcia dzieci z autyzmem i ich rodziców, akcja edukacyjno- 

informacyjna „Na niebiesko dla autyzmu” w Poradni, 

7) Udział w Młodzieżowych Targach Edukacji i Pracy oraz Prezentacjach Edukacyjnych –punkt 

konsultacyjny, prezentacja oferty Poradni oraz materiałów informacyjnych dla uczniów, 

mających na celu pomoc w podejmowaniu ważnych decyzji zawodowych związanych  

z wyborem kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej, 

8) Udział w Rodzinnym Festynie w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce w Rodzinnym Festynie 

Dworcowym „Rodzinnym”-punkt konsultacyjny dla dzieci, młodzieży i rodziców, 
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9) współpraca z SP nr 10–udział specjalisty Poradni w spotkaniu dotyczącym przeprowadzenia 

naboru do klasy I integracyjnej, 

10) Biblioteka Pedagogiczna W Ostrołęce-przeprowadzenie przez specjalistę wykładu dla 

nauczycieli na temat doradztwa zawodowego. 

7. Udział Poradni w akcji organizowanej przez Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu 

Wybiórczego” pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Poradnia otrzymała Certyfikat „Poradnia 

z Sercem”. 

8. Udział specjalisty Poradni w pracach zespołu nad opracowaniem publikacji z zakresu doradztwa 

zawodowego „Nawigator wspomagający uczniów w wyborze szkoły-zawodu w mieście Ostrołęka 

na rok szkolny 2018/2019”. 

9. Udział Poradni w kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzież-zajęcia 

 z młodzieżą dotyczące przeciwdziałania agresji i przemocy, zorganizowanie spotkania dla 

pedagogów i psychologów szkolnych z udziałem kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby 

Sądowej. 

10. Udział Poradni w akcji „Dzień dla Niepodległej” na zaproszenie Minister Edukacji Narodowej oraz 

Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej - przygotowanie dekoracji  

z wyeksponowaniem barw i symboli narodowych oraz wytworów dzieci, wystawy tematycznej, 

uroczyste spotkanie dzieci, rodziców oraz czynnych i emerytowanych pracowników Poradni  

i wspólne śpiewanie hymnu narodowego w celu pielęgnowania tradycji narodowych, kształtowania 

postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej w społeczności naszej placówki oraz 

integracji pokoleń, a także wychowywania dzieci i młodzieży do wartości patriotycznych.  

11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pełni funkcję Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-

Opiekuńczego w mieście Ostrołęka w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za 

życiem” na podstawie Porozumienia Nr MEN/2018/DWKI/621 zawartego w dniu 28.03.2018 r.  

w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, al. J. Ch. 

Szucha 25 a Miastem Ostrołęka, z siedzibą Plac gen. J. Bema 1 w Ostrołęce. W 2018r.  

Objętych pomocą było łącznie 54 dzieci. W programie „Za życiem” pracowało 37 specjalistów. 

Całościowa liczba godzin przepracowanych z dziećmi-1860 godzin. 

Dzieci te korzystały z następujących kompleksowych form specjalistycznej pomocy: 

fizjoterapeutycznej (234 godziny), psychologicznej (103 godziny), pedagogicznej (264 godzin), 

logopedycznej (334 godzin), terapeutycznej prowadzonych przez innych specjalistów: terapia 

integracji sensorycznej (236 godzin), hipoterapia (307 godzin), aquaterapia wg koncepcji Halliwick 

(93 godziny), arteterapia-zajęcia ceramiczno-plastyczne z elementami terapii ręki (170 godzin), 

muzykoterapia (111 godzin), alpakoterapia (8 godzin). 

12. W Poradni zatrudnionych jest: 

1) 21 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty 20,5) w tym nauczycieli kontraktowych - 2, 

nauczycieli mianowanych – 5, nauczycieli dyplomowanych – 14, 

2) 6 pracowników administracji i obsługi oraz 1 lekarz (w przeliczeniu na etaty 6,1 etatu). 

28. Centrum Kształcenia Praktycznego 

W 2018 r. w placówce wykonywane były we własnym zakresie bieżące naprawy i konserwacje 

pomieszczeń i sprzętu. Zakupiono nowe drzwi do pomieszczenia pracowni zajęć z zakresu przeglądów 

i napraw pojazdów samochodowych (pomieszczenie pełni rolę sali egzaminacyjnej w kwalifikacjach 

M.12 i M.18), oraz napęd do bramy wjazdowej przesuwnej. 
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Do prowadzenia zajęć programowej nauki jazdy zakupiono samochód Fiat Panda. 

zakupiony towar koszt 

Fiat Panda 45.000,00 

Drzwi podnoszone 6.014,70 

Napęd bramy przesuwnej 2.971,65 

razem 53.985,35 

 

Informacje opisowe z działalności szkoły, placówki 

W roku szkolnym 2017 / 2018 w zajęciach CKP uczestniczyło 326 uczniów, a szkolenie z zakresu 

praktycznej nauki jazdy samochodem i ciągnikiem odbyło i ukończyło 150  uczniów a 57 uczniów 

rozpoczęło i będzie kontynuować w następnym roku szkolnym. 

Od września 2018 r. w zajęciach CKP uczestniczy 475 uczniów, a szkolenie z zakresu praktycznej 

nauki jazdy samochodem i ciągnikiem rozpoczęło 64 uczniów. W zajęciach praktycznych uczestniczą 

uczniowie z ZSZ nr 1 w Ostrołęce, ZSZ nr 2 w Ostrołęce, w zajęciach z zakresu nauki jazdy 

samochodem i ciągnikiem również uczniowie z ZSZ nr 3. 

Kontynuowane są zajęcia dla klasy technik transportu drogowego w zakresie nauki jazdy samochodem 

ciężarowym (kat. C) oraz C+E (7 osób) 

W Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonuje ośrodek egzaminacyjny z upoważnieniem OKE 

Warszawa do przeprowadzania egzaminów w kwalifikacjach: E.7; E.8; M.12; M17; M.18 

W roku 2018 odbyły się 2 sesje egzaminów z kwalifikacji zawodowych.  

W okresie styczeń / luty 2018 r. odbyły się egzaminy z kwalifikacji E.7 do którego przystąpiło 39 

zdających; z kwalifikacji M.18 – do którego przystąpiło 53 zdających i M.12 – 1 zdający. W okresie 

od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r. odbyły się egzaminy w zawodach mechanik pojazdów 

samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych  

z kwalifikacji M.12 - przystąpiło 77 osób oraz egzamin z kwalifikacji M.18 - przystąpiło 55 osób, 

M.17 – przystąpiło 23 osoby, do egzaminu z kwalifikacji E.7 - 1 zdający i do kwalifikacji  E.8 – 30 

zdających. 

Tak jak w poprzednich latach uczniowie w ramach zajęć przygotowujących do zawodu wykonują 

szereg prac na rzecz ostrołęckich placówek oświatowych (remonty maszyn, przeglądy i konserwacje 

instalacji elektrycznych) oraz naprawy wyposażenia placów zabaw, ogrodzeń, ławek i innego 

wyposażenia. W stacji kontroli pojazdów wykonywane są przeglądy techniczne samochodów do 3,5 t.  

Przeprowadzano bieżące prace konserwacyjno-remontowe oraz konserwację wyposażenia 

dydaktycznego pracowni.  

29. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i 

Infrastruktury Technicznej 

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce to 

bardzo specyficzny zakład pracy. MZOS–TiIT jest jednostką budżetową Miasta Ostrołęki, która  

w różnej formie zatrudnia łącznie około 140 pracowników, w tym około 20 osób w ramach prac 

interwencyjnych i robót publicznych. Wyjątkowość MZOS–TiIT polega na tym, że jako jednostka 

budżetowa, realizuje w obszarze kultury fizycznej szereg usług, które generują określone dochody do 

miejskiej kasy. Charakterystyczną cechą jest też ogromna różnorodność wykonywanych zadań oraz 

wielość lokalizacji obiektów i baz na terenie miasta. Sytuacja ta nie ułatwia sprawnego zarządzania 

oraz generuje wyższe koszty zawiązane np. z logistyką. 
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Obiekty sportowe i turystyczne, którymi zarządza MZOS–TiIT w Ostrołęce od lat stanowią główną 

bazę treningową oraz są miejscem rozgrywania zawodów sportowych (mecze, turnieje, itp.) dla 

klubów oraz stowarzyszeń, instytucji i zakładów pracy z naszego miasta i regionu. Są też miejscem 

masowych, ogólnodostępnych imprez rekreacyjnych, festynów sportowych i przedsięwzięć 

kulturalnych. Wszystkie obiekty kubaturowe oraz boisko ze sztuczną trawą wykorzystywane są od 

wczesnych godzin porannych do godziny 22.00. Pozostałe obiekty – korty, boiska piłkarskie, 

urządzenia lekkoatletyczne, „siłownie pod chmurką” cieszą się również dużym zainteresowaniem 

ostrołęczan i są dostępne aż do późnych godzin wieczornych. 

MZOS–TiIT przez cały rok realizuje zadania związane z utrzymaniem właściwego stanu technicznego 

dróg, chodników, terenów zielonych, miejsc pamięci narodowej, „siłowni pod chmurką”, boisk 

osiedlowych, itp., rozsianych praktycznie na terenie całego miasta. Zakres działań naszych służb 

technicznych z roku na rok zwiększa się. Utrzymujemy też, przede wszystkim w oparciu o własny 

potencjał, bazy magazynowo – techniczne, które znajdują się przy ul. Poznańskiej, Traugutta  

i Wiaduktowej. Ich łączna powierzchnia to blisko 3 ha. W dalszym ciągu zapewniamy serwis 

techniczny (m.in. budowlanka, hydraulika, elektryka) publicznym placówkom oświatowym. 

Prowadzimy także szkolenia BHP i ppoż. oraz sprawy i dokumentacje z tego zakresu na rzecz 

placówek oświatowych. 

MZOS–TiIT zarządza następującymi obiektami: 

1) Hostel Fortis, ul. Wincentego Witosa 1: 

a) restauracja, 

b) pralnia, 

c) strefa rekreacyjna (sauna i jacuzzi), 

d) sala klubowa (bilard, rzutki, piłkarzyki, 

tenis stołowy), 

e) sala rehabilitacyjna (siłownia), 

f) zespół garaże, 

g) wypożyczalnia sprzętu sportowego, 

h) zaplecze szatniowe. 

2) Stadion lekkoatletyczno – piłkarski, ul. Wincentego Witosa 1: 

a) boisko główne, 

b) 2 boiska treningowe, 

c) boisko ze sztuczną trawą i oświetleniem, 

d) bieżnia z urządzeniami do lekkoatletyki, 

e) bieżnia do skoku w dal, 

f) skate – park, 

g) 4 korty asfaltowe, 

h) toalety, 

i) zaplecze warsztatowe, 

j) zaplecze szatniowe.

3) Stadion piłkarski, ul. Partyzantów 3: 

a) boisko główne z oświetleniem, 

b) boisko treningowe. 

4) Hala sportowa, ul. Partyzantów 3: 

a) sala główna z widownią na około 450 

miejsc, 

b) siłownia, 

c) strefa rekreacyjna (sauna i jacuzzi), 

d) zaplecze administracyjne, 

e) zaplecze szatniowe. 

5) Zespół kortów tenisowych, ul. gen. Józefa Hallera 10: 

a) budynek zaplecza techniczno – 

sanitarnego, 

b) 3 korty o nawierzchni z mączki 

ceglastej, 

c) boisko do mini tenisa, 

d) ściana treningowa. 

6) Hala sportowo – widowiskowa im. Arkadiusza Gołasia, ul. Traugutta 1: 

a) sala główna z widownią na około 1000 

miejsc, 

b) sala sportów walki, 

c) sala rehabilitacyjna (siłownia), 

d) boisko asfaltowe, 

e) zaplecze socjalno – szatniowe. 
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7) Tzw. działalność gospodarcza – obsługa targowisk miejskich przy ul. Tadeusza Zawadzkiego 

„Zośki”, ul. Targowej i ul. Bohaterów Westerplatte. 

8) Dział Infrastruktury Technicznej: 

a) bazy techniczne przy ul. Wiaduktowej i ul. Poznańskiej. 

b) baza zieleni przy ul. Traugutta. 

 

Kadry 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku, w MZOS–TiIT zatrudnionych było 119 pracowników (32 kobiety  

i 87 mężczyzn) na podstawie umów o pracę, w tym 20 osoby w ramach prac interwencyjnych. 

Ponadto w  naszym zakładzie zatrudnionych było 11 osób na podstawie umowy zlecenia. Dodatkowo 

z  MZOS–TiIT związane były stałymi umowami 3 osoby prowadzące własną działalność gospodarczą 

– radca prawny, obsługa danych osobowych oraz informatyk. 

 

Struktura zatrudnienia – umowy o pracę (stan na dzień 31.12.2018 r.) 

obiekt / dział liczba zatrudnionych udział procentowy 

Administracja 15 12,6% 

Hostel Fortis 9 7,6% 

Obiekty przy ul. Wincentego Witosa i Partyzantów 15 12,6% 

Hala Sportowo-Widowiskowa im. Arkadiusza 

Gołasia 
8 6,7% 

Dział Obsługi Targowisk i dozoru mienia 12 10,1% 

Dział Infrastruktury Technicznej 60 50,4% 

ogółem: 119 100% 

 

Struktura zatrudnienia na podstawie umów zlecenia (stan na 31.12.2018r.) 

Strukturę zatrudnienia w oparciu o umowy zlecenia przedstawia poniższa tabela . Dodatkowo 

uwzględniono trzy osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które związane były z MZOS–

TiIT – radca prawny, obsługa danych osobowych oraz informatyk. 

 

Struktura zatrudnienia – umowy zlecenia (stan na dzień 31.12.2018 r.) 

obiekt / dział liczba zatrudnionych udział procentowy 

Obsługa targowisk 4 28,5% 

Szkoleniowcy Akademii Siatkówki 6 42,9% 

Obsługa PKZP 1 7,7% 

Ochrona danych osobowych ABI (1) 7,7% 

Informatyk (1) 7,7% 

Obsługa prawna (1) 7,7% 

ogółem: 11 (14) 100% (14 osób) 

 

Obłożenie obiektów sportowych i turystycznych 

Hala Sportowo – Widowiskowa im. Arkadiusza Gołasia przy ul. Traugutta 
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Obiekt wykorzystywany jest różnorodnie. Przeważającą liczbę godzin spędza na nim młodzież 

ostrołęckich szkół w ramach lekcji wychowania fizycznego. W dalszej kolejności korzystają  

z niego członkowie stowarzyszeń sportowych i autonomicznych sekcji sportowych oraz pracownicy 

zakładów pracy i osoby indywidualne. Oprócz zajęć sportowych w hali organizowane są koncerty 

muzyczne, międzynarodowe i ogólnopolskie zawody sportowe, turnieje tańca towarzyskiego, 

różnorodne targi oraz masowe imprezy okolicznościowe (religijne, kulturalne, itp.). 

Obiekt czynny jest zazwyczaj w godzinach od 7.00 do 22.00 bez żadnej przerwy, we wszystkie dni 

tygodnia. Przychód jaki wygenerował w 2018 roku opiewa na łączną kwotę 134 859,80 zł. 

 

Szkoły korzystające z Hali Sportowo – Widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia 

Szkolne zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w dniach od poniedziałku do piątku,  

w godzinach od 8.00 do 16.00. Szkoły korzystają z sali głównej, sali sportów walki, siłowni, stołów do 

tenisa stołowego, szatni i sprzętu ruchomego dostępnego na obiekcie. 

Wykaz szkół korzystających z Hali Sportowo – Widowiskowej im. A. Gołasia: 

 I Liceum Ogólnokształcące, 

 II Liceum Ogólnokształcące, 

 II Społeczne Liceum Ogólnokształcące, 

 Gimnazjum i Liceum Klasyczne, 

 Szkoła Podstawowa Nr 2, 

 Zespół Szkół Zawodowych Nr 4. 

  

Kluby sportowe i stowarzyszenia korzystające z Hali Sportowo – Widowiskowej im. Arkadiusza 

Gołasia 

Wykaz klubów sportowych i stowarzyszeń korzystających z hali im. A. Gołasia: 

 Akademia Siatkówki im. Arkadiusza Gołasia, 

 Autonomiczne Stowarzyszenie Piłki Siatkowej NET, 

 Futsal Klub Jantar, 

 Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej, 

 Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin, 

 Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki, 

 Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona, 

 Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate – Shinkyokushin Ostrołęka, 

 MZKS Narew 1962 Ostrołęka, 

 Uczniowski Klub Sportowy Gladiator Ostrołęka, 

 Uczniowski Klub Sportowy Narew Ostrołęka, 

 Uczniowski Klub Sportowy Atleta Ostrołęka, 

 Uczniowski Klub Sportowy Złota Ostrołęka, 

 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria Ostrołęka. 

Zakłady pracy i instytucje korzystające z Hali Sportowo - Widowiskowej im. Arkadiusza 

Gołasia 

Wykaz zakładów pracy i instytucji regularnie korzystających z hali im. A. Gołasia: 

 Energa Elektrownie, 

 Komenda Miejska Policji, 

 Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 

 Stora Enso, 

 Zakład Karny Przytuły. 
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Ilościowe wykorzystanie Hali Sportowo – Widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia 

Łącznie z sali głównej skorzystały 61 793 osoby, w tym 42 428 osób ze szkół oraz 19 365 osób 

z klubów sportowych, stowarzyszeń i zakładów pracy. 

Natomiast z sali sportów walki skorzystały 11 154 osoby, w tym 998 osób ze szkół oraz 10 156 osób  

z klubów sportowych, stowarzyszeń i zakładów pracy (tabela 4). 

Z siłowni korzystały kluby sportowe, łącznie skorzystało 1 797 osób. 

Ponadto z siłowni, salki sportów walki, tenisa stołowego oraz ringu korzystały osoby indywidualnie – 

1 144 osób w roku. 

 

Ilościowe obłożenie sali głównej w 2018 roku – Hala Sportowo - Widowiskowa im. A. Gołasia 

sala główna 

(szkoła, klub) 

ilość godzin 

tygodniowo 
suma osób 

sala główna 

I Liceum Ogólnokształcące 47 17 591 

II Liceum Ogólnokształcące 47 18 263 

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące 11 2 261 

Gimnazjum i Liceum Klasyczne 7 1 499 

Mistrzostwa Szkół - 1 093 

Szkoła Podstawowa Nr 2 10 448 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 20 2 366 

Kuźnia mistrzów - 900 

Orszak Trzech Króli - 1300 

Rekolekcje - 3200 

Turniej Charytatywny - 155 

Turniej im. Aleksandra Harabasza - 260 

Akademia Siatkówki 4,5 2 799 

Autonomiczne Stowarzyszenie Piłki 

Siatkowej NET 
10 1 077 

Futsal – Jantar 2,5 878 

Nocna Liga Futsalu 4 2 072 

Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej 3 478 

Ostrołęckie Towarzystwo Piłki 

Siatkowej NIKE (turniej) 
- 271 

Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe 

Korona 
6 1 655 

Stowarzyszenie Sportowe Kaman Volley - 750 

Uczniowski Klub Sportowy Clan 

Ostrołęka 
- 110 

Uczniowski Klub Sportowy Złota 

Ostrołęka 
1,5 406 

Energa Elektrownie 1,5 429 

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo 1,5 176 
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sala główna 

(szkoła, klub) 

ilość godzin 

tygodniowo 
suma osób 

Wodociągów i Kanalizacji 

Stora Enso 1,5 406 

Zakład Karny Przytuły 1,5 120 

Dni otwarte - 830 

razem osób 61 793 

 

Ilościowe obłożenie sali sportów walki w 2018 roku – Hala Sportowo - Widowiskowa im. 

A. Gołasia 

sala główna (szkoła, klub) 
ilość godzin 

tygodniowo 
suma osób 

sala sportów walki 

I Liceum Ogólnokształcące 18 515 

II Liceum Ogólnokształcące 13 314 

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące 3 17 

Gimnazjum i Liceum Klasyczne 5 127 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 3 25 

Autonomiczne Stowarzyszenie Piłki Siatkowej NET 1,5 56 

Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate – Shinkyokushin Ostrołęka 4 2 382 

MZKS Narew 1962 Ostrołęka 4 26 

Orz Goworowo 1,5 98 

Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin 5 2 211 

Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona - 164 

Uczniowski Klub Sportowy Gladiator 5 2 511 

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria 5 1 787 

Komenda Miejska Policji 4 310 

Kurs „Samoobrona” 1,5 425 

Polski Czerwony Krzyż - 80 

Związek Harcerstwa Polskiego - 106 

razem osób 11 154 

 

Ilościowe obłożenie Sali rehabilitacyjnej (siłowni) w 2018 roku – Hala Sportowo - Widowiskowa 

im. A. Gołasia 

sala główna 

(szkoła, klub) 

ilość godzin 

tygodniowo 
suma osób 

sala rehabilitacyjna (siłownia) 

MZKS Narew 1962 Ostrołęka - 72 

Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki - 697 
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sala główna 

(szkoła, klub) 

ilość godzin 

tygodniowo 
suma osób 

Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona - 65 

Uczniowski Klub Sportowy Atleta - 963 

razem osób 1797 

Obiekty sportowe i rekreacyjne przy ulicy W. Witosa, gen. Józefa Hallera i Partyzantów 

W 2018 roku przychód jaki wygenerował stadion lekkoatletyczno – piłkarski przy ul. Wincentego 

Witosa opiewał na kwotę: 91.290,45 zł oraz wypożyczalnia sprzętu sportowego mieszcząca się na 

terenie stadionu lekkoatletyczno – piłkarskiego: 23.036,50 zł; Hostel Fortis przy ul. Wincentego 

Witosa: 557.506,98 zł; zespół kortów tenisowych przy ul. gen. Józefa Hallera: 20.488,49 zł; hala 

sportowa wraz ze stadionem piłkarskim przy ul. Partyzantów: 82.950,89 zł. 

Kluby i organizacje korzystające z boiska głównego przy ul. W. Witosa – ilość godzin 

klub ilość godzin 

Jantar Ostrołęka 49 

MZKS Narew 1962 Ostrołęka 8 

Obrona Terytorialna Kraju (przysięga wojskowa) 8 

Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej 3 

Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki 8 

Ostrołęckie Centrum Kultury (Sylwester miejski) 18 

Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona Ostrołęka 77 

Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka 8 

Razem: 179 

Boisko ze sztuczną trawą przy ul. Wincentego Witosa 

Wykaz klubów i organizacji korzystających z boiska ze sztuczną trawą przy ul. Wincentego Witosa 

przedstawia poniższa tabela . 

Kluby i organizacje korzystające z boiska ze sztuczną trawą przy ul. W. Witosa – ilość godzin 

klub / organizacja ilość godzin 

Ciechanowsko-Ostrołęcki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 3 

Jantar Ostrołęka 65 

Kluby przyjezdne 7 

Liga „7” (imprezy własne) 57 

MZKS Narew 1962 Ostrołęka 124 

Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej 388 

Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona Ostrołęka 500 

Szkoły 52 

Uczniowski Klub Sportowy Narew Ostrołęka 10 

Uczniowski Klub Sportowy Złota Ostrołęka 37 

razem godzin 1243 
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Kluby i organizacje korzystające z boiska treningowego przy ul. W. Witosa – ilość godzin 

klub / organizacja ilość godzin 

Cyrk Korona 12 

Festiwal baniek mydlanych 12 

Jantar Ostrołęka 6 

Komenda Miejska Policji (ćwiczenia) 12 

Koncert z okazji „Dni Energetyka” 12 

MZKS Narew 1962 Ostrołęka 15 

Osoby nie zrzeszone wstęp wolny 

Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej 10 

Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona Ostrołęka 15 

Stowarzyszenie „Arkadia” 10 

razem godzin 104 

 

Kluby i organizacje korzystające z urządzeń lekkoatletycznych przy ul. W. Witosa – ilość godzin 

klub / organizacja ilość godzin 

Fundacja Wychowanie przez Sport – biegam bo lubię 35 

Kluby lekkoatletyczne (zajęcia treningowe) wstęp wolny 

Osoby nie zrzeszone wstęp wolny 

Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki (zawody) 8 

Państwowa Straż Pożarna 12 

Szkoły (zajęcia W-F) wstęp wolny 

Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka (zawody) 8 

razem godzin 63 

 

Korty asfaltowe przy ul. Wincentego Witosa czynne były od 7 kwietnia do 15 listopada 2018 roku. 

Przez cały okres funkcjonowania wstęp był bezpłatny. 

Lodowisko przy ul. Wincentego Witosa mieściło się na terenie kortów asfaltowych, czynne było  

w dniach 14 - 25 stycznia, 07 - 12 lutego i 25 - 28 lutego oraz 01 - 06 marca 2018 roku. Łącznie 

lodowisko czynne było przez 28 dni w godzinach od 9.00 do 21.00, wstęp był bezpłatny. 

Wypożyczalnia sprzętu sportowego – zimowego przy ul. Wincentego Witosa  czynna była  

w okresie funkcjonowania lodowiska przy ul. Wincentego Witosa, w godzinach od 9.00 do 20.00. 

Skate – Park przy ul. Wincentego Witosa udostępniony był bezpłatnie przez cały sezon  

w godzinach od 8.00 do 22.00 (w okresie jesienno-zimowym do zmroku). 

Zespół kortów tenisowych przy ul. gen. Józefa Hallera wykonane z mączki ceglastej czynne były 

od 21 kwietnia do 23 października w godzinach od 10.00 do 22.00. Odpłatnie z zespołu kortów 

korzystano przez 2 207,5 godzin. Dokładniejsze wykorzystanie zespołu kortów tenisowych 

przedstawia poniższa tabela. 
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Godzinowe obłożenie zespołu kortów tenisowych przy ul. gen. Józefa Hallera 

klub ilość godzin 

Boisko do mini tenisa 193 

Korty główne 1311,5 

Ścianka treningowa 703 

razem godzin 2 207,5 

 

Kluby i organizacje korzystające z hali sportowej przy ul. Partyzantów – ilość godzin 

klub / organizacja ilość godzin 

Autonomiczne Stowarzyszenie Piłki Siatkowej NET 6 

Imprezy zorganizowane (turnieje, mecze) 122,5 

Kultownia 2 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Unia Basket 12 

Obozy sportowe 10 

Osoby nie zrzeszone 512 

Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej 21,5 

Ostrołęcki Klub Koszykówki 27,5 

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 4,5 

Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (Szkółka Tenisa Ziemnego) 192 

Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona 141,5 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego 42 

Wstęp wolny 2 

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Ostrołęce 491,5 

razem godzin 1587 

 

Kluby i organizacje korzystające z boiska głównego przy ul. Partyzantów – ilość godzin 

klub / organizacja ilość godzin 

Jantar Ostrołęka 17 

MZKS Narew 1962 Ostrołęka 69 

Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej 5 

Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona 146,5 

Stora Enso 5 

Uczniowski Klub Sportowy Narew Ostrołęka 3,5 

Uczniowski Klub Sportowy Złota Ostrołęka 3 

razem godzin 249 

 

Ilość osób korzystających z poszczególnych obiektów w 2018 roku 

obiekt ilość osób 

Boisko główne ul. Partyzantów 3385 

Boisko główne ul. Wincentego Witosa 3994 

Boisko treningowe i plac przy Skate – Parku ul. Wincentego Witosa ok. 7000 
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obiekt ilość osób 

Boisko ze sztuczną trawą ul. Wincentego Witosa 25418 

Hala Sportowa ul. Partyzantów 9641 

Korty asfaltowe ul. gen. Józefa Hallera 501 

Lodowisko ul. Wincentego Witosa 7313 

Skate – Park ul. Wincentego Witosa 910 

Urządzenia lekkoatletyczne ul. Wincentego Witosa 6279 

razem ok. 64441 

 

Podmioty wynajmujące pomieszczenia – metraż – łącznie 293,5 m2  

podmiot metraż (m2) miejsce 

INSTALBUD 36 Wincentego Witosa 1 

Grupa Goal 10 Hala Sportowa – Partyzantów 3 

OTS Korona Ostrołęka 16 Hala Sportowa – Partyzantów 3 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 42 Hala Sportowa – Partyzantów 3 

Usługi Rekreacyjne Waldemar Nol 169,5 Hala Sportowa – Partyzantów 3 

Zespół Szkół STO w Ostrołęce 20 Hala Sportowa – Partyzantów 3 

 

Hostel Fortis przy ul. Wincentego Witosa 

Budynek dwupiętrowy o powierzchni użytkowej 1443m2, posiadający 32 pokoje hostelowe  

(w tym 6 pokoi jednoosobowych, 22 pokoje dwuosobowe i 4 pokoje dwuosobowe o podwyższonym 

standardzie – premium). Na najniższym poziomie piwnicznym znajdują się sale rekreacyjne: sauna  

z poczekalnią, sala rehabilitacyjna – siłownia, sala klubowa wyposażona w stół bilardowy, piłkarzyki, 

rzutki. Obłożenie Hostelu Fortis – średnia w roku 35,52%. Średnie obłożenie pokoi 1-osobowych  

w 2018 roku wyniosło 91,49%; natomiast pokoi 2-osobowych 22,62%; całościowe obłożenie 

osiągnęło pułap 35,52%. W 2018 roku sprzedaż pokoi opiewała na całkowitą kwotę 508.401,12 

złotych. Dokładne wartości z poszczególnych miesięcy przedstawia poniższa tabela 

 

Miesięczna sprzedaż pokoi w Hostelu Fortis przy ul. Wincentego Witosa 

miesiąc kwota sprzedaży (zł) 

styczeń 37 675,00 

luty 35 847,50 

marzec 30 702,50 

kwiecień 27 185,41 

maj 41 588,00 

czerwiec 54 234,62 

lipiec 76 963,47 

miesiąc kwota sprzedaży (zł) 

sierpień 45 985,00 

wrzesień 48 210,12 

październik 40 956,50 

listopad 38 497,00 

grudzień 30 556,00 

razem 508 401,12 

 

Obsługa targowisk i terenów handlowych, dozór mienia 

Zarządzanie targowiskami miejskimi w imieniu Miasta Ostrołęki oraz obsługę innych miejsc 

przeznaczonych do handlu obwoźnego na terenie Ostrołęki odbywa się w oparciu o Uchwałę Rady 

Miasta nr 316/XXX/2012 r. z dnia 7 września 2012 roku. 
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Targowisko Miejskie przy ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” i ul. Targowej 

Targowisko miejskie przy ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” i ul. Targowej czynne jest  

w godzinach od 5.00 do 13.00 we wtorki oraz niedziele. W pozostałe dni od godziny 7.00 do 15.00. 

Na terenie targowiska rozmieszczonych było 51 pawilonów handlowych kupców niezrzeszonych 

posiadających umowy dzierżawy. Wysokość czynszu dzierżawy wynosi 65,00 zł + podatek VAT za 

1m2 powierzchni użytkowej w skali roku. Opłaty targowe pobierane są na podstawie Uchwały  

nr 431/XLVII/2005 Rady Miasta w Ostrołęce z 8 grudnia 2005 roku. 

Od 10 maja 2014 roku cześć targowiska została wydzierżawiona Kurpiowskiemu Centrum Handlowo 

– Usługowemu w Ostrołęce. Na wydzierżawionym terenie pozostało 54 pawilonów handlowych, po 

przenosinach kupców do Hali Targowej Feniks. Łącznie na terenie targowiska znajdowało się 105 

pawilonów, opłata dzierżawna wynosi 65 zł plus podatek VAT za 1m2 w skali roku. Opłata naliczana 

jest  na podstawie Zarządzenia nr 132/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 maja 2014 roku. 

Handel prowadzony był również w ramach sprzedaży obwoźnej, od której pobierane były opłaty od 

powierzchni zajętej pod handel i pojazdu zgodnie z ustalonym cennikiem. W 2018 roku z uwagi na 

częste przypadki kradzieży na terenie targowiska, zlecono wykonanie i zamontowanie bram 

wjazdowych. Od czerwca targowisko po godzinie 15.00 jest zamykane. 

 

Targowisko Miejskie przy ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Targowej 

Targowisko miejskie przy ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Targowej czynne jest we wtorki 

 i soboty w godzinach od 5.00 do 13.00. Na targowisku oprócz szeroko pojętych artykułów 

przemysłowych, prowadzony jest handel płodami rolnymi. Część targowiska wynajęta jest jako plac 

manewrowy do praktycznej nauki jazdy dla kandydatów na kierowców, szkolenia prowadzone są  

w czasie wolnym od handlu. Opłata za najem placu manewrowego w 2018 roku naliczana była  

w wysokości 150 zł miesięcznie plus podatek VAT.  

W 2018 roku na terenie targowiska kontynuowano uruchomiony w roku 2017 handel drobnymi 

zwierzętami i ptactwem, na wyodrębnionej część placu i przystosowanej zgodnie z przepisami do 

prowadzenia handlu zwierzętami. Handel objęty jest nadzorem weterynaryjnym. Pobierano również 

opłaty za reklamę w formie banneru w łącznej ilości sześciu sztuk. Dokonano wycinki krzaków wokół 

ogrodzenia i wewnątrz targowiska oraz wyrównano gruzem plac handlowy i tereny parkingowe wokół 

targowiska. 

 

Obsługa pozostałych miejsc handlu na terenie Miasta 

Na podstawie Uchwały nr 431/XLVII/2005 Rady Miasta w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 roku oraz 

Uchwały nr 316/XXX/2012 z dnia 7 września 2012 roku opłaty targowe pobierane były w 2018 roku 

na terenie giełdy samochodowej przy ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”. Giełda prowadzona przez 

prywatnego przedsiębiorcę, na terenach dzierżawionych od Spółki Mobilis (dawny PKS). 

W wyznaczonych miejscach w obrębie cmentarza miejskiego, oraz na chodnikach po obu stronach ul. 

Szpitalnej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Kujawskiej w zakresie sprzedaży zniczy i kwiatów  

w okresie Dnia Wszystkich Świętych.  

W okresie przedświątecznym w oparciu o indywidualne pozwolenia Urzędu Miasta, pobierano opłaty 

targowe od handlujących na tak zwanym murku przy ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego. 

Do obsługi targowisk zatrudnionych było 7 osób. Trzy osoby mają zawartą umowę o pracę 

(Kierownik sekcji, oraz 2 kontrolerów – inkasentów) oraz 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie. 

Zatrudnione osoby prowadzą prace administracyjno-porządkowe na terenie wymienionych targowisk. 
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Inkasują opłaty targowe, prowadzą ich rozliczenie, wystawiają faktury za dzierżawy, prowadzą 

dokumentację targowisk, sprzątają teren, w okresie zimowym zajmują się odśnieżaniem. 

 

Dozór mienia 

Dozór mienia prowadzono na bazach zakładu przy ul. Traugutta oraz ul. Wiaduktowej. Baza przy ul. 

Wiaduktowej obsługiwana była w systemie całodobowym – siedem dni w tygodniu. Pierwsza zmiana 

od godziny 7.00 do 19.00, druga zmiana od 19.00 do 7.00. Natomiast baza przy ul. Traugutta w dni 

robocze od godziny 15.00 do 7.00 rano dnia następnego, a w dni wolne od pracy całodobowo. 

W dziale zatrudnionych było 9 dozorców, 5 zatrudnionych na umowę na czas nieokreślony, pozostali 

zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych na czas określony. Dozorcy oprócz prac typowo 

związanych z dozorem, jak np. prowadzenie rejestru wjazdów i wyjazdów samochodów, 

monitorowania terenu i obiektów w godzinach pracy i po zamknięciu baz, rejestrowania ruchu 

towarów i materiałów na terenie obiektów, prowadzili na rzecz monitorowanych obiektów prace 

porządkowe - zamiatanie, koszenie traw, a w okresie zimy odśnieżanie, przygotowanie opału i palenie 

w piecach centralnego ogrzewania w pomieszczeniach biurowych i socjalnych zlokalizowanych  

w dozorowanych bazach. Porządkowali wycięte drzewa z terenu miasta poprzez cięcie ich na opał, 

wykonywali prace na rzecz innych działów jak np. przygotowanie asfaltu do recyklingu poprzez 

ręczne kruszenie większych brył. W soboty dozorcy wykonują prace porządkowe poprzez opróżnianie 

pojemników komunalnych rozlokowanych na terenie miasta. W dozorowanych bazach prowadzą 

dzienniki przebiegu służb. W omawianym okresie nie zanotowano żadnych incydentów związanych z 

próbami wtargnięcia niepożądanych osób na teren dozorowanych baz. 

 

Dział Infrastruktury Technicznej MZOS–TiIT 

W skład Działu Infrastruktury Technicznej wchodzą trzy bazy przy ul. Poznańskiej 34/36 

(powierzchnia 1445 m2), Wiaduktowej 3 (powierzchnia 17248 m2) oraz Traugutta 55 (powierzchnia 

9443 m2) – gdzie mieści się Sekcja Utrzymania Zieleni (Sekcja Utrzymania Zieleni została obszernie 

opisana w punktach nr 5 – 6). Dział techniczny realizuje zadania zlecone przez Miasto Ostrołęka  

z zakresu: 

1) naprawy bitumiczne dróg, 

a) krajowych – 9,36 km, 

b) wojewódzkich – 6,05 km, 

c) powiatowych – 39,85 km, 

d) gminnych – 96,93 km, 

2) roboty oraz naprawy brukarskie, 

3) czyszczenie przepustów odprowadzających wodę, 

4) uzupełnianie ubytków jezdni destruktem i gruzobetonem, 

5) odśnieżanie chodników, 

6) oznakowanie, konserwacja oraz naprawa oznakowania pionowego i poziomego ulic, 

7) prace remontowo – konserwatorskie w jednostkach oświatowych, 

8) prace remontowo – konserwatorskie we własnych obiektach oraz innych jednostkach, 

9) przeglądy techniczne jednostek oświatowych i bazy MZOS–TiIT w Ostrołęce, 

10) przeglądy, konserwacja oraz naprawy siłowni „pod chmurką” i stacji obsługi rowerów, 

11) naprawa i konserwacja urządzeń zamontowanych na placach zabaw, 

12) inne prace transportowo – naprawcze zlecone przez Urząd Miasta Ostrołęka. 

Wyżej wymienione zadania realizowało w 2018 roku grupa ok. 33 osób. 
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Naprawy bitumiczne dróg 

Dział Infrastruktury Technicznej MZOS–TiIT wykonuje naprawy bitumiczne dróg na terenie miasta. 

Łączna długość tych dróg wynosi 152,19 km. Ponadto realizowane były zadania brukarskie,  

remontowo – naprawcze, czyszczenie przepustów, uzupełnianie ubytków jezdni destruktem  

i gruzobetonem.  

 

Naprawy bitumiczne dróg – masa na gorąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprawy bitumiczne dróg – masa na zimno 

masa bitumiczna na zimno 

miesiąc ilość w tonach 

styczeń 1,91 

luty 1,85 

marzec 0,50 

kwiecień 0,78 

maj 0,28 

czerwiec - 

lipiec 0,13 

sierpień 0,03 

wrzesień - 

październik - 

listopad - 

grudzień 0,07 

razem 5,55 

Odśnieżanie chodników 

W okresie zimowym pracownicy Działu Infrastruktury Technicznego MZOS–TiIT wykonywali 

odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników o łącznej powierzchni ok. 56 tys. m2. 

 

Oznakowanie, konserwacja oraz naprawa oznakowania pionowego i poziomego ulic 

W 2018 roku wykonywano zgodnie ze zleceniem Urzędu Miasta Ostrołęka oznakowanie oraz 

dokonano niezbędnych napraw oznakowania pionowego i poziomego. Szczegółowe dane przedstawia 

poniższa tabela  

 

Oznakowanie, konserwacja oraz naprawa oznakowania pionowego i poziomego ulic 

miesiąc 

ilość zamontowanego oznakowania 
ilość 

dokonanych 

napraw 
znaki 

i pylony 
lustra 

progi 

spowalniające, 

azyle 

wygrodzenia 
słupki 

blokujące 

tablice 

z nazwami 

ulic 

styczeń 21 - - - - 17 25 

luty 7 1 - - - - 28 

masa bitumiczna na gorąco 

miesiąc ilość w tonach 

styczeń 34,31 

luty 47,94 

marzec 64,69 

kwiecień 50,13 

maj 86,59 

czerwiec 101,55 

lipiec 81,47 

sierpień 79,03 

wrzesień 105,63 

październik 89,19 

listopad 36,14 

grudzień 55,50 

razem 832,17 
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miesiąc 

ilość zamontowanego oznakowania 
ilość 

dokonanych 

napraw 
znaki 

i pylony 
lustra 

progi 

spowalniające, 

azyle 

wygrodzenia 
słupki 

blokujące 

tablice 

z nazwami 

ulic 

marzec 8 - - - - 6 33 

kwiecień 23 - 5 elem. - - - 32 

maj 17 - 6 elem. - - 9 44 

czerwiec 5 4 13 elem. - 206 - 35 

lipiec 45 - 22 elem. - - - 42 

sierpień 18 - 29 elem. 2 - - 46 

wrzesień 40 - 11 elem. - - 4 55 

październik 113 1 - 29 99 - 30 

listopad 45 - 57 elem. - 5 25 45 

grudzień 11 - 10 elem. 1 1 30 37 

razem 353 6 153 elem. 32 311 91 452 

 

Dodatkowo wykonywane są również inne prace zlecone przez Urząd Miasta Ostrołęki, tj.: 

 mycie znaków i pylonów, 

 naprawa wynagrodzeń łańcuchowych, 

 malowanie i konserwacja słupków ocynkowanych, 

 naprawa progów spowalniających ruch, 

 naprawa elementów wynagrodzeniowych, 

 wykonywanie zmiany tymczasowej organizacji ruchu – Półmaraton Kurpiowski, Dzień Wszystkich 

Świętych, 

 wykonywanie oznakowania poziomego. 

Ponadto wykonano 47 napraw oznakowania zgłoszonych na portalu Localspot. 

 

Prace remontowo – konserwatorskie w jednostkach oświatowych 

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w  Ostrołęce 

obsługuje w zakresie prac remontowo – konserwatorskich następujące  placówki: przedszkola 

miejskie Nr 1, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17 i 18, szkoły podstawowe Nr 1, 5, 6, 10, ZS Nr 4, ZSZ Nr 3 

oraz żłobek miejski. Jednocześnie na bieżąco we wszystkich obsługiwanych jednostkach 

oświatowych, usuwane są awarie oraz wykonuje się naprawy konserwatorskie w zakresie elektryki, 

hydrauliki i prac stolarskich. 

 

Przeglądy techniczne jednostek oświatowych i bazy MZOS–TiIT 

W 2018 roku wykonano 21 przeglądów technicznych obiektów jednostek oświatowych oraz  

16 przeglądów obiektów należących do MZOS-TiIT. 

Przeglądy i konserwacja siłowni „pod chmurką” oraz stacji obsługi rowerów 

Dział Infrastruktury Technicznej wykonuje także przeglądy siłowni „pod chmurką” oraz stacji obsługi 

rowerów. Obecnie na terenie miasta Ostrołęki, jest 26 lokalizacji siłowni „pod chmurką”, w których 
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zamontowano łącznie 135 urządzenia fitness oraz 2 stacje obsługi rowerów. W 2018 roku pracownicy 

działu wykonywali na bieżąco przeglądy stanu technicznego wszystkich urządzeń fitness w siłowniach 

„pod chmurką” oraz urządzeń stacji obsługi rowerów i dokonali 50 napraw tych urządzeń. 

Naprawa i konserwacja urządzeń zamontowanych na placach zabaw 

Do zadań Działu Infrastruktury Technicznej należy także konserwacja oraz naprawa zabawek na 

placach zabaw, znajdujących się przy następujących ulicach: 

 Dywizjonu 303, 

 Dzieci Polskich, 

 płk. Edwarda Filochowskiego, 

 Fortowa, 

 Kwiatowa, 

 Leśna, 

 Łęczysk, 

 Bursztynowa (park rekreacyjny), 

 Tadeusza Sygietyńskiego (park miejski), 

 Partyzantów, 

 Pomian, 

 ks. Władysława Skierkowskiego, 

 Wiejska / Rolna, 

 Wioślarska (plaża miejska), 

 Stanisława Wyspiańskiego, 

 Koszarowa. 

W ciągu całego roku, wykonano 55 takich napraw. 

 

Inne prace wykonywane przez Dział Infrastruktury Technicznej na zlecenie Urzędu Miasta: 

 naprawa schodów przy fontannie w parku miejskim, 

 odnawianie tablic ogłoszeniowych na terenie miasta, 

 naprawa i malowanie ławek na terenie miasta, 

 ustawianie ławek i koszy na śmieci, 

 prace naprawcze na wałach przeciwpowodziowych, 

 naprawa pomostu na plaży miejskiej, 

 prace porządkowe na plaży miejskiej, 

 ustawianie ogrodzenia pomiędzy działkami przy ul. Farnej i ul. gen. Tadeusza Kościuszki, 

 porządkowanie placów zabaw, 

 ustawianie szopki bożonarodzeniowej, 

 obsługa transportowa imprez odbywających się na terenie miasta. 

 

Sekcja Utrzymania Zieleni MZOS–TiIT 

Baza Sekcji Utrzymania Zieleni zlokalizowana jest przy ul. Traugutta 55, w Ostrołęce. Jest to teren 

miejski o powierzchni 9443 m2. Zatrudnienie w Sekcji Utrzymania Zieleni, w 2018 roku średnio 

 w miesiącu wyniosło ok. 41 etatów. 

 

Zakres zadań realizowanych przez Sekcję Utrzymania Zieleni 

W 2018 roku Sekcja Utrzymania Zieleni utrzymywała tereny zieleni w mieście Ostrołęka, o całkowitej 

powierzchni koszenia 118,949 ha. Sprawowała piecze nad utrzymaniem czystości i porządku na 

chodnikach miejskich. Nadzorowała place zabaw, skwery oraz Miejsca Pamięci Narodowej. 

 

Koszenie terenów zielonych 

W ramach prac wykonuje się następujące zabiegi: 

 koszenie traw: 

- tereny zagospodarowane, parki i skwery, od 4 do 6 razy w sezonie lub według potrzeb, 

 - tereny niezagospodarowane, od 2 do 3 razy w sezonie, 

 grabienie trawy na terenach zagospodarowanych, po każdym koszeniu, 
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 wywóz skoszonych traw. 

Ilość zabiegów uzależniona jest od warunków pogodowych. W 2018 roku do jednorazowego koszenia 

zlecono dodatkowo ul. Bohaterów Westerplatte – droga za siedzibą firmy Lacroix. 

Pielęgnacja żywopłotów i krzewów ozdobnych 

Długość żywopłotów podlegająca utrzymaniu wynosi 12527mb, natomiast powierzchnia krzewów 

ozdobnych wynosi 19339m2. Wykonano następujące zabiegi pielęgnacyjne: przycinaniu (zabieg ten 

wykonuje się od 2 do 4 razy w sezonie), grabienie i wywóz (po każdym cięciu), uzupełnianie 

nasadzeń, podlewanie, pielenie, nawożenie. 

 

Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na chodnikach miejskich 

Łączna powierzchnia chodników wynosi ok. 166195,5 m2, tj. 166,195 km2. Na okres zimowy 

rozstawiono 86 sztuk pojemników na piasek i sól. Zabezpieczono 150 ton piasku 0-2 i 50 ton soli  

z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania chodników. W ramach całorocznego utrzymania 

chodników wykonuje się następujące prace: zamiatanie, oczyszczanie chodników z nanosów ziemi  

i usuwanie chwastów, opryskiwanie chwastów, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, inne prace 

(usuwanie zalegającego śniegu, skuwanie lodu, itp.). 

 

Odbiór śmieci z koszy ulicznych 

Na terenie miasta rozstawionych jest 1031 sztuki koszy ulicznych i 63 sztuki pojemników na psie 

odchody. Kosze uliczne opróżniane są według harmonogramu, przez 6 dni w tygodniu. Każdego dnia 

opróżnianych jest ok. 250 koszy. Pojemniki na psie odchody opróżniane są dwa razy w miesiącu lub 

według potrzeb. Systematycznie odbywał się przegląd i naprawa koszy na śmieci i pojemników na 

psie odchody. Od sierpnia 2018 roku powyższe zadania realizuje Ostrołęckie Przedsiębiorstwo 

Komunalne sp. z o.o.   

 

Produkcja własna rozsady kwiatowej oraz materiał szkółkarski z zewnątrz 

W 2018 roku nie prowadzono produkcji własnej. Przyjęto pod opiekę i zadołowano materiał 

szkółkarski – drzewa i krzewy w ilości 5287 sztuk, rozsad kwiatowych w ilości 15761 sztuk. 

Wysadzenia wykonano w miejscach wskazanych przez Urząd Miasta. 

Pielęgnacja i utrzymanie zieleni ozdobnej 

Przygotowano i wykonano następujące nasadzenia na terenie Miasta: 

 donice kwiatowe – 87 sztuk, 

 donice okalające sosny (pl. gen Józefa Bema) – 10 sztuk, 

 kosze ozdobne – 6 sztuk, 

 kaskady stojące – 42 sztuki, 

 kaskady wiszące – 47 sztuk, 

 donice betonowe z roślinami wieloletnimi – 69 sztuk, 

 rabaty wzniesione – 26 sztuk, 

 rabaty w gruncie – 5 sztuk, 

 donice przy ławkach – 82 sztuki, 

 rondo im. mjr. Zygmunta Szenadzielarza „Łupaszki”, 

 groby na Cmentarzu Parafialnym oraz Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej. 

W wyżej wymienionych miejscach, wykonywano bieżącą pielęgnację roślin – podlewanie, nawożenie 

i pielenie. Łącznie wysadzono 15761 sztuk kwiatów na terenach miejskich: nasadzenia wczesno 

wiosenne – 420 sztuk bratków, oraz nasadzenia wiosenno-letnie – 15341 sztuk rozsady jednorocznej. 
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Nadzór nad samorządowymi placami zabaw 

Sekcja Utrzymania Zieleni sprawuje nadzór nad placami zabaw w 16 miejscach. W tym nad dwoma 

największymi – parku miejskim i parku rekreacyjnym, obsługiwanych codziennie przez dwie osoby. 

Pozostałe place zabaw obsługiwane są trzy razy w tygodniu. 

Wykaz lokalizacji placów zabaw: 

 Park miejski ul. Traugutta / Tadeusza Sygietyńskiego – 3 przestrzenie do zabawy, 

 plac zabaw ogrodzony – dla małych dzieci, 

 2 place zabaw poza ogrodzeniem, 

 Park rekreacyjny ul. Bursztynowa, 

 ul. płk. Edwarda Filochowskiego, 

 ul. Wioślarska (plaża miejska), 

 ul. Fortowa, 

 ul. Leśna, 

 ul. Pomian, 

 ul. Rolna / Wiejska, 

 ul. Stanisława Wyspiańskiego / Aleksandra 

Teofila Lenartowicza, 

  ul. Kwiatowa / Różana, 

  ul. Dzieci Polskich, 

 ul. Dywizjonu 303, 

 ul. Partyzantów, 

 ul. ks. Władysława Skierkowskiego, 

 ul. Łęczysk, 

 ul. Koszarowa. 

W ramach utrzymania i bieżących prac porządkowych wykonuje się: 

 wymianę piasku w piaskownicach, 

 zbieranie śmieci, 

 zamiatanie nawierzchni w wydzielonych 

miejscach do zabawy dla małych dzieci, 

 odnawianie urządzeń zabawowych i 

bramek na boiskach, 

 malowanie ogrodzeń, 

 koszenie traw, 

 grabienie i wywóz trawy i liści, 

 wyrównywanie nierówności, 

 uzupełnianie ziemią dołów, 

 posiew traw. 

 

Miejsca Pamięci Narodowej 

Sekcja Utrzymania Zieleni MZOS–TiIT sprawuje całoroczną opiekę nad: 

 19 Miejscami Pamięci Narodowej, 

 13 pomników, 

 6 tablic upamiętniających, 

 17 grobami na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Kujawskiej, 

 Ścianą Upamiętniającą Ofiary Katastrofy pod Smoleńskiem na Cmentarzu Komunalnym przy ul. 

Krańcowej, 

 Cmentarzem Żołnierzy Armii Radzieckiej – 383 mogiły, 

W wyżej wymienionych miejscach systematycznie prowadzone są prace porządkowe i pielęgnacyjne, 

polegające na: 

 zbieraniu śmieci, 

 myciu, czyszczeniu i konserwacji 

pomników, 

 malowaniu ogrodzeń, 

 koszeniu i grabieniu traw i liści, 

 sadzeniu, podlewaniu i pieleniu kwiatów 

jednorocznych, 

 pielęgnacji roślin wieloletnich, 

 utrzymaniu czystości na chodnikach, 

 rozstawianiu zniczy, 

 dekoracji chryzantemami, odśnieżaniu. 

Parki i skwery miejskie 

Prowadzony jest stały nadzór nad 18 skwerami i 4 parkami. Do głównych prac wykonywanych na 

tych terenach należy: 

 codzienne porządki (zbieranie śmieci, zamiatanie alejek), 
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 koszenie traw (grabienie i zbieranie), 

 nasadzenie wiosenne krzewów, drzew i kwiatów jednorocznych, 

 podlewanie kwiatów, trawników i roślin wieloletnich, 

 pielenie rabat kwiatowych i żywopłotów, 

 przycinanie i formowanie żywopłotów i krzewów oraz prześwietlanie drzew, 

 mycie ławek, 

 mycie toalet miejskich, 

 mycie chodników z ptasich odchodów, 

 odśnieżanie. 

 

Zabezpieczenie festynów miejskich i imprez organizowanych przez Miasto 

Pracownicy zakładu w 2018 roku zabezpieczali ze strony porządkowej ponad 45 festynów 

i uroczystości miejskich. Do głównych prac przed każdą uroczystością lub organizowanym festynem 

należało przygotowanie terenu poprzez: 

 flagowanie miasta i wymiana oflagowania, 

 sprzątanie/zbieranie i transport śmieci, 

 zamiatanie placów i chodników, oczyszczanie ze złogów ziemi i chwastów, 

 pielenie roślin, koszenie, grabienie i wywóz traw i innych nieczystości, 

 transport toalet Toi – Toi, ławek plenerowych, koszy plenerowych, sceny, 

 mycie, czyszczenie i konserwacja pomników i tablic pamiątkowych, 

 wystawianie zniczy, 

 dyżurowanie podczas trwania festynów lub innych uroczystości. 

Po zakończonych uroczystościach, imprezach, festynach, sprzątano miejsce spotkania. Mycie 

chodników z ptasich odchodów (park miejski, park rekreacyjny, skwer im. ks. kard. Stefana 

Wyszyńskiego). Ponadto Zakład zajmuje się likwidacją dzikich wysypisk śmieci, montażem 

iluminacji świątecznej. Zagospodarowanie ronda im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę. 

 

Prześwietlanie terenów zalesionych i przycinka drzew rosnących na terenach będących pod 

opieką zakładu 

Prace polegały na usunięciu samosiewów wzdłuż pasów drogowych, na skwerach i miejscach 

będących pod opieką zakładu oraz prześwietlenia zakrzaczeń na terenach zalesionych w mieście.  

W 2018 roku dodatkowo zlecono jednorazowe prace oraz pielęgnację drzewostanu: 

 ul. 11 Listopada – posadzono drzewa gatunku dębu szypułkowego w pasie drogi, 

 ul. Warszawska – usunięto przewrócone drzewo, 

 wycięto i wywieziono zakrzaczenia w pasie dróg ulic: 

- Leśnej, 

- Wierzbowej, 

- Wincentego Witosa, 

- gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, 

- al. Jana Pawła II / Kaczyńskiej, 

- Jęczmiennej, 

- 11 Listopada, 

- Targowej, 

- Bohaterów Warszawy. 

 

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i rowu melioracyjnego  

Sekcja Utrzymania Zieleni MZOS–TiIT zajmuje się bieżącym utrzymaniem i konserwacją wałów 

przeciwpowodziowych o łącznej długości 6,1 km i powierzchni 10,86 ha. Długość obwałowania 

prawostronnego liczy 1,7 km, natomiast lewostronnego 4,4 km. Prace bieżące polegały na: 
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 czterokrotnym koszeniu obwałowań i korony wału, 

 wycinanie samosiewów na obwałowaniach, 

 uzupełnianie gruntu i posiew trawy według potrzeb, 

 nawożenie, 

 czyszczenie schodów i chodników usytuowanych na walach, 

 zbieranie śmieci dwa razy w tygodniu, 

Utrzymanie rowu melioracyjnego A i A1 – od oczyszczalni ścieków do ul. Rolnej o długości 5,08 km, 

polegało na: 

 dwukrotnym koszeniu skarp, 

 czyszczenie przepustów i rowów odpływowych, 

 wycinaniu krzewów (tzw. samosiewów), 

 przycinaniu gałęzi drzew. 

 

Wykonanie wydatków budżetu za rok 2018 w zł 

wyszczególnienie rozdział plan wykonanie % 

drogi publiczne w miastach 60015 732.100,00 718.329,30 98,12 

drogi publiczne gminne 60016 1.486.930,00 1.467.923,18 98,72 

pozostała działalność 70095 556.010,00 550.180,48 98,95 

Fundusz Emerytur Pomostowych 75310 4.080,00 3.682,82 90,27 

oczyszczanie miast i wsi 90003 980.885,00 971.420,88 99,04 

utrzymanie zieleni 90004 802.185,00 789.676,23 98,44 

kultura fizyczna 92695 4.352.090,00 4.329.699,35 99,49 

 razem 8.914.280,00  8.830.912,24 97,58 

 

Wykonanie dochodów budżetu za rok 2018 

wyszczególnienie rozdział plan wykonanie % 

drogi publiczne w miastach 60015-0970 38.000,00 37.189,43 97,87 

drogi publiczne gminne 60016-0970 50.000,00 49.992,58 99,99 

pozostała działalność 70095-0970 43.800,00 43.793,53 99,99 

oczyszczanie miast i wsi 90003-0970 50.000,00 49.992,58 99,99 

utrzymanie zieleni 90004-0970 33.700,00 31.334,70 92,98 

kultura fizyczna 

92695-0750 

-0920 

-0970 

799.000,00 862.793,80 107,98 

 razem 1.014.500,00 1.030.096,62  
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Przychody z targowisk miejskich 

m
ie

si
ąc

 wpływy 

ogółem 

targowa 

Bohaterów 

Westerplatte 

teren 

miasta 

giełda 

(Tadeusza 

Zawadzkiego 

„Zośki”) 
ogółem 

w tym 

umowy 

dzierżawy 

I 8.420,60 6 471,60 5.699,60 1.479,00 230,00 240,00 

II 8.792,73 6 899,73 5.951,73 1.678,00 - 215,00 

III 16.508,19 13 167,69 10.158,69 2.978,00 - 362,50 

IV 16.080,53 12 723,03 9.078,03 2.905,00 - 452,50 

V 15.479,14 11 562,64 7.495,64 3.579,00 - 337,50 

VI 12.026,60 9 082,10 5.951,10 2.577,00 - 367,50 

VII 14.687,16 11 481,66 8.365,66 2.903,00 - 302,50 

VIII 12.109,04 9 158,54 6.181,54 2.648,00 - 302,50 

IX 14.513,09 11 399,09 8.024,09 2.859,00 - 255,00 

X 14.674,26 11 035,76 6.813,76 3.061,00 200,00 377,50 

XI 11.772,13 9 061,63 6.688,63 2.523,00 - 187,50 

XII 12 .840,66 10 630,16 7.264,16 1.757,00 226,00 227,50 

Razem: 157.904,13 122.673,63 87.672,63 30.947,00 656,00 3.627,50 

 

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej ściśle współpracuje 

z Referatem Kultury, Sportu i Turystyki, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 

Wydziałem Dróg oraz Wydziałem Inwestycji Miejskich. Codzienne zadania w obszarze Działu 

Infrastruktury Technicznej realizowane są głównie na podstawie zleceń otrzymywanych z Urzędu 

Miasta. Szeroko rozumiana kultura fizyczna to około 400 wydarzeń w skali roku, różnej rangi,  

o różnym charakterze i zakresie działania. Wielość i różnorodność wykonywanych przez MZOS–TiIT 

zadań to najbardziej charakterystyczna cecha naszej jednostki. Ważnym aspektem działalności jest też 

współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac interwencyjnych, robót 

publicznych oraz staży. 

Od momentu powołania MZOS–TiIT-u dokonuje się sukcesywnie wymiana sprzętu, przeprowadzane 

były prace remontowe i konserwacyjne w obiektach i bazach.  

30. Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała S. Wyszyńskiego 

Prymasa Tysiąclecia 

Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce przy ul. Rolnej 27 jest jednostką organizacyjną miasta 

Ostrołęki. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Dysponuje 233 

miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w DPS 

mieszkało 226 mieszkańców. Na koniec roku kalendarzowego Dom dysponował 7 miejscami 

wolnymi.  

W ciągu roku zmarło 24 mieszkańców, a przyjętych zostało 14 mieszkańców z liczby  

226 mieszkańców, "na starych zasadach" mieszkało 105 mieszkańców, a na nowych  

121 mieszkańców średnia wieku mieszkańców to 60 lat. Najmłodszy mieszkaniec - 

mężczyzna liczy 22 lata, a najstarsza mieszkanka - kobieta 95 lat. W domu mieszka  

131 mężczyzn i 95 kobiet. Koszt utrzymania mieszkańca w 2018 roku wynosił 3445 zł. 
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Ogółem liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosiła 160 pracowników 

z czego 155 w pełnym wymiarze czasu pracy, a 5 w niepełnym wymiarze. Wskaźnik 

zatrudnienia pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego na dzień 31.12.2018 r.  

w przeliczeniu na liczbę miejsc statutowych (233) wynosił 0,5. 

Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych 

przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. W Domu funkcjonują Zespoły 

Opiekuńczo - Terapeutyczne , których zadaniem jest opracowywanie indywidualnych planów 

wsparcia mieszkańca oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami. Dom prowadzi 

dla mieszkańców zajęcia rehabilitacji społecznej, której celem jest umożliwienie osobom  

z zaburzeniami psychicznymi uczestnictwa w życiu społecznym. 

W domu funkcjonują pracownie terapii zajęciowej: 

 Pracownia informatyczna, 

 Pracownia plastyczna, 

 Pracownia ceramiczna, 

 Pracownia ogrodnicza, 

 Pracownia ruchu i rekreacji, 

 Pracownia biblioteka i czytelnia, 

 Pracownia kreatywnego tworzenia, 

 Pracownia muzyczna, 

 Pracownia sztuki użytkowej, 

 Pracownia rękodzieła, 

 Pracownia umiejętności społecznych, 

 Pracownia sala doświadczania Świata, 

 Pracownia krawiecka, 

 Pracownia gastronomiczna, 

 Pracownia stylu i urody, 

 Sekcja wędkarska. 

 

Mieszkańcy Domu Opieki Społecznej uczestniczyli w wielu imprezach kulturalnych, 

przeglądach, festiwalach, turniejach, wycieczkach i wystawach.  

 

Ogółem wpływy DPS w roku 2018 wyniosły 9.974.996,95 zł. Z tej kwoty przekazano do UM 

55.000,00 zł w ramach wkładu własnego za otrzymany samochód oraz 11.398,93 zł, to przekazane 

odsetki od środków na rachunku bankowym. Ogółem wydatki DPS w roku 2018 wyniosły 

9.908.598,02 zł. 

31. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce jest jednostką organizacyjną miasta Ostrołęki 

realizującą zadania gminy, powiatu oraz zadania zlecone przez administrację rządową m.in. z zakresu: 

pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, 

świadczenia „Dobry Start”, pomocy materialnej o charakterze socjalnym, pieczy zastępczej, 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Karty Dużej Rodziny oraz Karty 

Wielkiej Rodziny. 

 

Liczba postępowań administracyjnych prowadzonych w MOPR w 2018r.w tym: 

Świadczenia rodzinne 4 714 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  566 

Świadczenia wychowawcze 4411 

Świadczenia pomocy społecznej 11 176 

Świadczenia „Dobry Start” 4 091 

Świadczenia pieczy zastępczej 332 

Postępowania dotyczące dłużników alimentacyjnych 846 
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Postępowania dotyczące domów pomocy społecznej 383 

Postępowania dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym 580 

Postępowania dotyczące zadań rehabilitacji zawodowej 878 

Postępowania dotyczące Karty Wielkiej Rodziny 588 

Postępowania dotyczące Karty Dużej Rodziny 169 

razem 28 734 
Źródło: Opracowanie własne 

 

W 2018r. na zadań realizowanych przez MOPR na rzecz mieszkańców Ostrołęki przeznaczono 

62.040.618,00 zł z czego 56.822.525,00 zł (91,59%) stanowiły środki zewnętrzne. Natomiast środki 

własne miasta Ostrołęki wynosiły 5.218.093,00 zł (8,41%).   

Na realizację powierzonych Ośrodkowi zadań w 2018r. MOPR wydatkował następujące środki 

finansowe: 

rozdział rodzaj zadania 

środki 

planowane 

w zł 

środki 

wydatkowane 

w zł 

% 

Zadania zlecone - środki budżetu państwa 

85213 składki zdrowotne 132 910 132 471 99,67 

85219 

Ośrodki Pomocy Społecznej -

wynagrodzenie należne opiekunowi 

z tytułu opieki przyznanej przez sąd 

62 543 62 543 100 

85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze 123 000 122 998 100 

85231 pomoc dla cudzoziemców 14 100 14 100 100 

85501 świadczenia wychowawcze 31 251 638 31 251 339 100 

85502 świadczenia rodzinne 17 325 957 17 325 530 100 

85503 karta Dużej Rodziny 1 804 1 802 99,89 

85504 
wspieranie rodzin - Świadczenie 

„Dobry Start” 
1 754 600 1 754 600 100 

razem 50 691 662 50 690 493 100 

Zadania własne - środki budżetu państwa 

85213 składki zdrowotne 62 000 62 000 100 

85214 zasiłki okresowe 2 105 292 2 105 292 100 

85216 zasiłki stałe 798 000 798 000 100 

85230 posiłek dla potrzebujących 901 990 901 990 100 

85415 pomoc materialna dla uczniów 536 915 528 296 98,38 

razem 4 404 197 4 395 578 99,8 

zadania zlecone - środki miasta Ostrołęki 

85502 świadczenia rodzinne 265 116 264 301 99,69 

razem 265 116 264 301 99,69 
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Zadania własne gminy - środki miasta Ostrołęki 

85202 domy Pomocy Społecznej 500 617 499 090 99,69 

85203 ośrodki wsparcia – noclegownia           333 927 331 209 99,19 

85203 dzienny Dom Pobytu Senior + 271 873 270 802 99,61 

85213 składki zdrowotne 2 000 1 471 73,55 

85214 
zasiłki i pomoc w naturze w tym 

zasiłki okresowe 
743 183 743 183 100 

85216 zasiłki stałe 10 000 10 000 100 

85219 
wynagrodzenie za sprawowanie 

kurateli 
16 668 16 668 100 

85228 usługi opiekuńcze 963 500 964 499 100 

85230 posiłek dla potrzebujących 758 000 758 000 100 

85415 pomoc materialna dla uczniów 135 000 132 074 97,83 

razem 3 734 768 3 725 996 99,77 

ogółem zadania gminy 59 095 743 59 076 368 99,97 

 

Zadania powiatu 

 

zadania własne - środki wojewody 

85504 wspieranie rodzin – dotacja 300+ 25 110 25 110 100 

85508 rodziny zastępcze  345 197 343 861 99,61 

razem 370 307 368 971 99,64 

Zadania własne - środki miasta Ostrołęki 

85508 rodziny zastępcze  1 084 872 1 057 890 97,51 

85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze 50 884 50 883 100 

razem 1 135 756 1 108 773  97,62 

 

Środki państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

 

85234 
Powiatowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
1 122 649 1 122 645 100 

razem 1 122 649 1 122 645 100 

 

Programy z zakresu pomocy społecznej 

 

80195 Programy romskie 18 876 16 961 89,85 

85295 Program Senior+ 87 800 87 800 100 

85295 Program Razem Łatwiej 248 450 218 573 87,97 

85154 
Program reintegracji społeczno-

zawodowej osób z problemem 
75 299 75 299 100 
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uzależnienia od alkoholu ze 

szczególnym uwzględnieniem osób 

bezdomnych lub zagrożonych 

bezdomnością, korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej 

razem 430 425 398 633 92,61 

ogółem 62 154 880 62 075 390 99,87 

Realizacja zadań pomocy społecznej 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej „Pomoc społeczna jest instytucją 

polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości”. 

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2018r. 

 

wyszczególnienie 

liczba osób, którym 

decyzją przyznano 

świadczenie 

liczba 

rodzin 

liczba osób  

w rodzinach 

świadczenia przyznane w ramach zadań 

zleconych i zadań własnych (bez względu na 

ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 

finansowania) 

2541 1 713 
3 683 

 

w tym: świadczenia pieniężne 1 461 1 434 3 091 

świadczenia niepieniężne 1 276 869 2 343 

świadczenia przyznane w ramach zadań 

zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i 

liczbę 

22 20 29 

świadczenia przyznane w ramach zadań 

własnych bez względu na ich rodzaj, formę i 

liczbę 

2 533 1 707 3 669 

pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - 

ogółem 
X 1 584 3389  

w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej X 138 308 

praca socjalna prowadzona w oparciu o 

kontrakt socjalny 

liczba kontraktów  

socjalnych 

 

liczba osób objętych 

kontraktami socjalnymi  

87 147 

 

Rodziny objęte pomocą społeczną w 2018r. 

rodziny objęte pomocą społeczną 2018 rok 

rodziny 1 713 

osoby w tych rodzinach 3 683 

osoby, które otrzymały decyzją świadczenie  2 541 

% osób objętych pomocą do ogólnej liczby mieszkańców 7,04% 
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Powody przyznania pomocy społecznej w 2018r. 

 

lp. 

 

dysfunkcja w rodzinie 

liczba środowisk 

2018 rok 

% 

do ogólnej liczby 

korzystających 

 z pomocy 

1. ubóstwo 1097 64,04 

2. sieroctwo 2 0,12 

3. bezdomność 108 6,30 

4. bezrobocie 890 51,96 

5. niepełnosprawność 695 40,57 

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby 975 56,92 

7. przemoc w rodzinie 48 2,80 

8. 
potrzeba ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietność 
223 13,02 

9. 

bezradność w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych  i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza  w rodzinach niepełnych 

lub wielodzietnych 

398 23,23 

10. 
trudności w integracji osób, które otrzymały status 

uchodźcy 
0 0 

11. 
trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 
18 1,05 

12. 
alkoholizm 

narkomania 

251 

21 

14,65 

1,23 

13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 9 0,52 

14. klęski żywiołowej lub ekologicznej 0 0,00 

 

działania podejmowane z zakresu pracy socjalnej 2018 rok 

ilość rodzin 1583 

liczba osób w tych rodzinach 3388 

 

Pomocą społeczną w 2018 roku objęto na terenie miasta: 1713 rodzin, 3683 osób w tych rodzinach, 

natomiast 2541 osób otrzymało decyzją świadczenie. Najważniejszym zadaniem pomocy społecznej 

jest praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom 

we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu 

warunków sprzyjających temu celowi, która jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy, 

prowadzona przez pracowników socjalnych.  

Miasto Ostrołęka w 2018r podzielone było na 17 osiedli, natomiast ze względu na potrzeby pomocy 

społecznej teren miasta Ostrołęki podzielony był na 23 rejony opiekuńcze, w których pracowało  

23 pracowników socjalnych. Ponadto 1 pracownik socjalny prowadził sprawy osób bezdomnych  

z terenu miasta Ostrołęki,  1 pracownik sprawy rodzin zastępczych. 

 

Projekty socjalne realizowane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Ostrołęce : 
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Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej 

Środki finansowe na realizację zadań zleconych przeznaczono na następujące formy pomocy: 

świadczenia ilość osób kwota (zł) 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 122 407 

zasiłki celowe przyznane cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt 

tolerowany na terytorium RP 
1   14 100 

wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki 

przyznane przez sąd 
20    62 543 

razem 43 199 050 

Zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej 

Środki finansowe na realizację zadań własnych przeznaczono na następujące formy pomocy: 

świadczenia ilość osób kwota (zł) 

1. zasiłki stałe, w tym: 157 808 000 

dla osoby samotnie gospodarującej 149 781 262 

dla osoby pozostającej w rodzinie 10 26 738 

2. zasiłki okresowe, w tym z powodu: 905 2 130 922 

bezrobocia 584 1 693 187 
długotrwałej choroby 126 174 328  

niepełnosprawności 73 101 365 

inne powody np. ochrona macierzyństwa, wielodzietności itp. 122 162 042 

3. zasiłki celowe, pomoc rzeczowa, w tym: 1 399 1 693 232 

zasiłki celowe na żywność program wieloletni „pomoc państwa w 

zakresie dożywiania" 
1 099 1 044 517  
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zasiłki celowe w tym: 1 177 648 715 

zasiłki celowe specjalne 469 209 286 

4. schronienie 73 387 393  

5. posiłki gorące, w tym dla: 1 213 615 473 

dzieci 851 435 699 

6. zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego 
6 3 000 

7. pogrzeby w tym: 7 11 226       

osobom bezdomnym 3 5 502 

8. składka na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe, osoby realizujące 

kontrakt socjalny) 
133 63 199 

9. usługi opiekuńcze 100 856 

10. wynagrodzenie za sprawowanie opieki przez kuratora przyznane 

przez sąd 
7 16 668 

Razem 8 663 11 012 610 

Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 

Zadania pieczy zastępczej 

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej 

opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez 

rodziców. 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na 

jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Piecza zastępcza ma 

przede wszystkim zapewnić pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to 

niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia 

dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym. 

W 2018 roku na terenie miasta Ostrołęki funkcjonowało 56 rodzin zastępczych, w których 

przebywało łącznie 84 dzieci. 

 

lp. 

 
typ rodziny zastępczej 

liczba rodzin 

zastępczych 

liczba dzieci 

umieszczonych  

w rodzinie zastępczej 

1. rodziny spokrewnione z dzieckiem  42 59 

2. rodziny niezawodowe  11 11 

3. 
rodziny zawodowe, w tym 1 pełniąca 

funkcję pogotowia rodzinnego    
3 14 

ogółem 56 84 

 

Powody, dla których dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych są różne. Łączą się jednak  

z niemożliwością zapewnienia przez rodziców biologicznych odpowiednich warunków do rozwoju  

i wychowania dziecka. Do najczęstszych powodów zalicza się sytuacje gdy:  

 jedno z rodziców lub oboje rodzice nie żyją, 

 sprawowanie opieki nad dzieckiem uniemożliwiła rodzicom choroba psychiczna, 

niepełnosprawność itp. 
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 rodzice są bezradni w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego czy też w wywiązywaniu się z podstawowych funkcji opiekuńczych, 

 występują w rodzinie alkoholizm i narkomania, 

 występuje rażące zaniedbywanie podstawowych potrzeb materialno-bytowych i psychicznych 

dziecka, 

 rodzice przebywają w zakładzie karnym, 

 dziecko zostało porzucone. 

 

Środki finansowe wydatkowane w 2018r. na funkcjonowanie rodzin zastępczych 

rodzaj pomocy kwota świadczeń 

świadczenia pieniężne comiesięczne dla 56 rodzin zastępczych na pokrycie 

kosztów utrzymania 84 dzieci, w tym dla 8 dzieci z terenu innych powiatów 
      812 745 

wynagrodzenie dla 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia 

rodzinnego, 2 zawodowych rodzin zastępczych i 3 osób zatrudnionych do 

pomocy 3 rodzinom zastępczym zawodowym przy sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i przy pracach gospodarskich 

    148 981 

jednorazowe świadczenia pieniężne dla 3 rodzin zastępczych na pokrycie 

niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 6 przyjętych dzieci 
        6 220  

środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 

dla 3 rodzin zastępczych zawodowych  
       26 932 

dofinansowanie dla 15 rodzin zastępczych do wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania dla 19 dzieci 
         5 653 

dofinansowanie do remontu domu jednorodzinnego dla 1 rodziny zastępczej 

zawodowej 
    2 500 

dodatki wychowawcze 500+ dla 47 rodzin zastępczych na 66 dzieci wraz  

z kosztami obsługi 
              343 861 

pomoc na zagospodarowanie dla 1 pełnoletniego wychowanka  1 800 

pomoc na kontynuowanie nauki dla 14 pełnoletnich wychowanków 

opuszczających rodziny zastępcze 
53 069 

ogółem: 1 401 761 

 

rodzaj pomocy 

liczba 

wychowanków 

z rodzin 

zastępczych/ 

rodzinnego 

domu dziecka 

kwota 

świadczeń 

w (zł) 

liczba 

wychowanków 

z placówek 

opiekuńczo-

wychowawczyc

h 

kwota 

świadczeń 

w (zł) 

pomoc pieniężna na 

kontynuowanie nauki  
13 53 069 12 50 883 

pomoc pieniężna na 

usamodzielnienie 
0 0 0 0 

pomoc na 

zagospodarowanie                 

w formie rzeczowej 

1 1 800 0 0 

ogółem kwota świadczeń: 54 869 - 50 883 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

W 2018r. na realizację niżej opisanych zadań zgodnie z planem finansowym funduszu przeznaczono 

kwotę: 1 122 649 zł. 

 



 

Strona 179 z 251 

Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok    

wyszczególnienie 
limit środków  

w 2018r. (zł) 

wykorzystanie 

(zł) 

% 

wykorzystania 

limitu 

ogółem zadania rehabilitacji zawodowej i 

społecznej 

1 122 649 1 122 645 100 

warsztat terapii zajęciowej 497 880 497 876 99,99 

rehabilitacja zawodowa w tym:  

zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy 

dla osób niepełnosprawnych 

przyznanie osobie niepełnosprawnej 

jednorazowo środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej albo na 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 

50 000 

 

30 000 

 

20 000 

50 000 

 

30 000 

 

20 000 

100 

 

100 

 

100 

rehabilitacja społeczna: 574 769 574 769 100 

turnusy rehabilitacyjne 

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze 

likwidacja barier architektonicznych, 

technicznych  i w komunikowaniu się 

180 533 

258 424 

 

 

135 812 

180 533 

258 424 

 

 

135 812 

100 

100 

 

 

100 

 

Domy Pomocy Społecznej 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stanowi, iż osobie wymagającej całodobowej 

opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować  

w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 

przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osoby z terenu miasta Ostrołęki, jak 

również innych gmin w miarę posiadanych wolnych miejsc, mogą ubiegać się o umieszczenie w domu 

pomocy społecznej na terenie miasta Ostrołęki. 

Na terenie Ostrołęki funkcjonują 2 domy pomocy społecznej: 

 Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna 27 dla osób przewlekle psychicznie chorych - ilość miejsc – 

233,  średni miesięczny koszt utrzymania w 2018r. – 3445 zł, 

 Dom Pomocy Społecznej PCK Aleja Wojska Polskiego 32 dla osób przewlekle somatycznie 

chorych  - ilość miejsc – 16,  średni miesięczny koszt utrzymania w 2018r. – 3215 zł. 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej ustala 

prezydent miasta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca 

każdego roku. 

Ponadto mieszkańcy Ostrołęki, chorzy na stwardnienie rozsiane, mogą się ubiegać o skierowanie do 

Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku. Jest to jedyna w kraju placówka tego 

rodzaju, prowadzona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pobyt w KOMR jest odpłatny  

w wysokości 70% dochodu osoby kierowanej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 

kompletuje dokumenty oraz wydaje decyzje o skierowaniu do tego ośrodka. Zespół Terapeutyczny 

KOMR ustala okres niezbędnej rehabilitacji i pobytu osoby w ośrodku. Decyzje o umieszczeniu  

i ustaleniu odpłatności wydaje Marszałek Województwa. MOPR w 2018r. skierował do KOMR  

7 osób.  

W 2018 roku w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Ostrołęki, umieszczono 

17 osób, w tym 6 mieszkańców Ostrołęki oraz  11 osób zamieszkałych poza Ostrołęką, skierowanych 
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przez inne ośrodki pomocy społecznej. Należy zaznaczyć, iż w 2018 roku dwie mieszkanki Ostrołęki 

zostały skierowane i umieszczone w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ze względu na brak 

na terenie Ostrołęki domu pomocy społecznej przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie. Na dzień 31.12.2018r. na liście osób oczekujących na umieszczenie w DPS 

działających na terenie miasta Ostrołęki znajdowało się 2 osoby. 

Aktywny Samorząd 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce realizował w 2018r. program „Aktywny samorząd” ze 

środków PFRON.  

Przyznane pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym w ramach programu „Aktywny 

samorząd” w 2018r. 

Moduł I ilość osób 
kwota 

(zł) 

obszar a zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii b 2 1 807 

obszar b zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania 
1 2 800 

obszar c zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności  technicznej 

posiadanego wózka elektrycznego o napędzie elektrycznym 
1 1 400 

obszar c zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności  posiadanej 

protezy kończyny 
1 6 000 

obszar d – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby zależnej 
3 6 995 

Razem Moduł I 8 19 002 

moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 18 79 723 

razem Moduł I i II 26 98 725 

Zadania z zakresu systemu oświaty 

Stosownie do ustawy o systemie oświaty pomoc materialna przysługuje:  

 uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży  

i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia 

kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

 wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu 

ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

 uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży 

 i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego 

może być przyznany zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 

związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Ta 

forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia ma charakter doraźny i jest udzielana  

w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych.  
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rodzaj świadczenia liczba zrealizowanych 

świadczeń 

w 2018 roku 

wydatkowana 

kwota (zł) 

dotacja środki własne 

stypendia szkolne 852 655 411 524 328 131 082 

 zasiłki szkolne 8 4960 3 968 992 

ogółem 860 660 371 528 296 132 074 

 

Zadania z zakresu systemu świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, świadczeń 

wychowawczych oraz rządowego programu „Dobry Start” 

Wydatki na świadczenia rodzinne w 2018r. 

rodzaj świadczenia: kwota 
liczba 

świadczeń 

zasiłki rodzinne 3 957 569 34 109 

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:   

urodzenia dziecka 198 000 198 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 341 007 876 

samotnego wychowywania dziecka 321 062 1 620 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 220 560 2 072 

rozpoczęcia roku szkolnego 185 300 1 853 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 14 367 147 

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 475 950 5 010 

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w systemie „złotówka za złotówkę” 183 289 3 996 

zasiłki pielęgnacyjne 2 060 054 13 061 

świadczenia pielęgnacyjne 2 964 292 2 010 

specjalny zasiłek opiekuńczy 202 151 384 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 445 000 445 

świadczenie rodzicielskie 1 667 713 1 825 

razem 13 236 314 67 606 

 

Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w 2018r. 

rodzaj składki kwota 
liczba 

świadczeń 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne 
644 295 1 598 

na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne 
117 092  881 

na ubezpieczenie emerytalno–rentowe za osoby pobierające specjalny 

zasiłek opiekuńczy 
49 490 339 

na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
10 247 212 

 

Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla 

opiekuna w 2018r. 

rodzaj składki: kwota 
liczba 

świadczeń 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby 

pobierające zasiłek dla opiekuna 
18 191 124 

na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek 

dla opiekuna 
5 132 107 
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Realizacja zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

Dział Świadczeń Rodzinnych od stycznia 2017r. realizuje zadanie wynikające ustawy z dnia  

4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” t.j. ustala prawo i wypłaca 

jednorazowe świadczenie w wys. 4000 zł, przysługujące z tytułu urodzenia się dziecka, posiadającego 

zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej 

życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2018r. 

wypłacono 5 świadczeń na łączną kwotę 20.000,00 zł. 

 

Realizacja zadań z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa zasady 

pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego  

w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, a także określa działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. 

W 2018 roku wypłacono 6 532 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.815.537,00zł. 

Przeciętna miesięczna wysokość wypłacanego świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiła 

431,03zł, natomiast w 2017r. przeciętna miesięczna wysokość świadczenia wynosiła 428,83zł.  

W 2016r. przeciętna miesięczna wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiła 

421,86zł. 

 

Realizacja zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

Od dnia 1 kwietnia 2016r. Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadanie, wynikające z ustawy z dnia 

11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa określa warunki nabywania 

prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego 

świadczenia.  

W okresie styczeń – grudzień 2018 r. wypłacono: 

 świadczenia wychowawcze dla 5847 dzieci na łączną kwotę 30.805.842,00 zł, 

 świadczenie 500 + na drugie i kolejne dziecko 1659 rodzinom, 

 świadczenie 500 + na pierwsze dziecko 2552 rodzinom. 

Najwyższą wypłatę świadczeń wychowawczych otrzymywała rodzina z ośmiorgiem dzieci. 

 

Realizacja zadań wynikających z rządowego programu „Dobry start” 

Uchwałą z dnia 30 maja 2018 r. Rady Ministrów został ustanowiony rządowy program „Dobry start”. 

Szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” określa rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018r. W okresie od lipca do listopada 2018r. wpłynęło 4091 wniosków  

o przyznanie świadczenia „Dobry start”. Łącznie wypłacono dla 5661 dzieci świadczenia na kwotę 

1.698.300,00 zł.  

32. Ośrodki wsparcia prowadzone przez MOPR 

Dzienny Dom Senior +  

Ośrodek zapewnia dzienny pobyt dla 30 osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta 

Ostrołęki, którzy z powodu samotności, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, 

a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 

Celem działalności Domu jest uaktywnienie społeczne uczestników umożliwiające im samodzielne 

funkcjonowanie i poprawę stanu psychofizycznego oraz ustrzeżenie osób starszych przed 

wykluczeniem społecznym, poprzez działania terapeutyczne i ogólno-usprawniające formy terapii.    
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Dzienny Dom Senior+ czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Uczestnicy DDS+ kierowani są do placówki na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, po uprzednim wypełnieniu wniosku o przyjęcie oraz 

przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. W 2018 roku do 

Dziennego Domu „Senior+” zostało skierowanych 41 osób. 

 

Miasto Ostrołęka złożyło ofertę na realizację zadań w ramach programu wieloletniego "SENIOR+" na 

lata 2015 - 2020, edycja 2018, moduł II - zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+". 

W dniu 12 lipca 2018 r. Miasto Ostrołęka podpisało porozumienie NR 14/MII/2018 o dofinansowaniu 

zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, Edycja 2018 

Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+". 

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 324.948,00 zł. 

Udział środków własnych Miasta Ostrołęki wynosi 237.148,00 zł. 

Wysokość dotacji z budżetu państw dla Miasta Ostrołęki wynosi 87.800,00 zł. 

 

Noclegownia dla Osób Bezdomnych 

Noclegownia dla Osób Bezdomnych przeznaczona jest dla 30 mężczyzn. Czynna jest całodobowo, 

przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu. W 2018r. ze schronienia w Noclegowni skorzystało  

69 mężczyzn, którym udzielono 6881 noclegów. Noclegownia zapewnia: 

 tymczasowe schronienie, 

 miejsce do spania we wskazanym pomieszczeniu Noclegowni, 

 pomieszczenie do konsumpcji obiadu (przyznanego osobie bezdomnej decyzją MOPR), do 

przygotowania we własnym zakresie posiłku, ciepłego napoju i ich spożycia (śniadania, kolacje- 

artykuły żywnościowe kupowane są ze środków finansowych przekazanych przez Urząd Miasta), 

 dostęp do pomieszczeń sanitarno-higienicznych zapewniających bieżącą ciepła i zimną wodę do 

kąpieli, prania- również dla osób bezdomnych nie wyrażających zgody na pobyt w placówce, 

 dostęp do pomieszczeń przeznaczonych do suszenia odzieży, 

 środki czystości, higieny osobistej (artykuły higieniczne kupowane są ze środków finansowych 

przekazanych przez Urząd Miasta), a także odzież i bieliznę będącą na stanie magazynowym 

Noclegowni, 

 udział w realizacji różnorodnych programów wsparcia, aktywizacji zawodowej i społecznej 

mającej na celu minimalizację skutków bezdomności, poprawę funkcjonowania oraz 

usamodzielnianie się osób bezdomnych. 

 

Tani Bar  

Tani Bar” prowadzi swoją działalność od 1994r. Podstawowym celem funkcjonowania placówki jest 

zaspokajanie potrzeb w zakresie dożywiania osób i rodzin, które we własnym zakresie nie mogą 

przygotować sobie posiłku, gdyż nie pozwala im na to ich stan zdrowia, trudna sytuacja materialno – 

bytowa, bądź nie mają warunków do przygotowania posiłku np. osoby bezdomne. Z posiłków  

w „Tanim Barze” korzystają osoby bezdomne, ubogie, niepełnosprawne, starsze, chore, a także  

uczestnicy środowiskowych domów samopomocy przy ul. Farnej, ul. Starosty Kosa i ul. Sikorskiego  

oraz  uczestnicy Dziennego Domu „Senior+”. W 2018 r. „Tani Bar” przygotował 99 725 posiłków dla 

klientów pomocy społecznej z 324 rodzin (451 osób). 

W celu pozyskania środków na funkcjonowanie Taniego Baru prowadzona jest również sprzedaż 

obiadów dla  osób lub firm z zewnątrz na zasadach wolnorynkowych. „Tani Bar” przygotowuje 
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również posiłki dla osób indywidualnych, które nie są klientami pomocy społecznej. Kwota uzyskana 

z ich sprzedaży w 2018 r. wyniosła 137.984,91zł. 

 

Działalność Klubu Integracji Społecznej „Progres”   

Klub Udziela pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu  

i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia 

ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku 

pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. 

Wspomaga samoorganizowanie się uczestników, podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć 

w zakresie aktywizacji zawodowej oraz prowadzi działania profilaktyczne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom. 

 

Projekty realizowane przez KIS w 2018r. , na które pozyskano środki zewnętrzne: 

nazwa programu podmiot 

współfinansujący 

 

całkowita 

wartość 

projektu  

(zł) 

wysokość 

dofinansowa

nia 

(zł) 

wysokość  

wkładu 

własnego 

(zł) 

Projekt „Razem łatwiej” 

współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach  Osi 

priorytetowej IX 

„Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z 

ubóstwem” Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno – 

zawodowa osób 

wykluczonych i 

przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu” 

RPOWM na lata 2014-

2020. Projekt dwuletni 

realizowany od 

01.01.2017r. do 

30.09.2018r. 

Europejski Fundusz 

Społeczny Regionalny 

Program Operacyjny 

Województwa 

Mazowieckiego na lata 

2014-2020 

398 359,05  

 

318 687,24                                                        79 671,81 

"Wsparcie edukacyjne 

społeczności romskiej  

w Ostrołęce" 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych 

 i Administracji 

5 140,02 5 130,00 10,02 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej 

2 159,00 2 159,00 - 

Program reintegracji 

społeczno-zawodowej osób 

z problemem uzależnienia 

od alkoholu ze 

szczególnym 

uwzględnieniem osób 

bezdomnych lub 

zagrożonych 

bezdomnością, 

korzystających ze 

świadczeń pomocy 

społecznej  

Środki Urzędu Miasta 

Ostrołęki z rozdziału 

przeciwdziałanie 

alkoholizmowi  

75 899,00 75 299,00 600,00 
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ogółem 481 557,07 401 275,24 80 281,83 

 

Program Wolontariatu „Pomóż innym zostać wolontariuszem” 

Jednym z głównych założeń programu wolontariatu jest wsparcie klientów Ośrodka poprzez 

świadczenie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych mających problemy  

w nauce, osobom samotnym i starszym, jak również udział wolontariuszy w imprezach 

środowiskowych. Wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce to najczęściej 

młodzież w wieku szkolnym klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

W 2018 roku zawarto 42 porozumień o świadczeniu pracy wolontarystycznej z: 

 18 wolontariuszami do pomocy w nauce,   

 6 wolontariuszami do  pomocy osobom starszym, 

 15 wolontariuszami do pomocy w imprezach integracyjnych/ środowiskowych, 

 15 wolontariuszami do pomocy w świetlicy mobilnej „Radosny Świetlicobus”. 

Działalność Radosnego Świetlicobusa 

„Radosny Świetlicobus” - mobilna świetlica pracująca w okresie letnim na terenie ostrołęckich osiedli 

w 2018 roku przepracowała łącznie 390 godzin. Głównym zadaniem świetlicy jest organizowanie 

czasu wolnego dzieciom spędzających wakacyjny czas w mieście. W czasie zabaw animatorzy 

Radosnego Świetlicobusu zachęcali dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego na 

świeżym powietrzu oraz brania udziału w konkursach i zabawach z całymi rodzinami. „Radosny 

Świetlicobus” brał także udział w wielu plenerowych imprezach organizowanych na terenie miasta.  

Karta Wielkiej Rodziny  

Program „Karta Wielkiej Rodziny” funkcjonuje na terenie miasta Ostrołęki od 5 września 2012 roku. 

Program skierowany jest do ostrołęckich rodzin wielodzietnych oraz rodzin z na podstawie Uchwały  

z dnia 28 czerwca 2012 r. Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki. Celem programu jest poprawa 

warunków życia rodzin wielodzietnych, które zamieszkują na terenie miasta Ostrołęki i posiadają  

3 dzieci i więcej  do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeżeli dziecko się uczy bądź studiuje. Zniżki  

w ramach Karty przysługują niezależnie od dochodu rodziny. Do 31 grudnia 2018 roku wydano 2 986 

indywidualnych Kart  dla 588 rodzin. 

Rządowy Program „Karta Dużej Rodziny” 

Program skierowany do rodzin wielodzietnych funkcjonuje od 18 czerwca 2014 roku na podstawie 

ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dn. 23 grudnia 2014r. poz. 1863).  

Jego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, promowanie pozytywnego wizerunku 

rodziny wielodzietnej, umacnianie i wspieranie rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans 

rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. Prawo do korzystania  

z programu przysługuje niezależnie od dochodu 

Od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wpłynęło 169 wniosków, z tego 92 wniosków od rodzin 

występujących o przyznanie Karty Dużej Rodziny po raz pierwszy, 14 wniosków o przyznanie 

duplikatu Karty, 5 wniosków o uzupełnienie rodziny, 6 wniosków dotyczyło dodania nowego członka 

rodziny dla rodzin będących już w programie, a 52 wniosków dotyczyło przedłużenia karty dla 

członka rodziny wielodzietnej będącego już jej posiadaczem i wydania nowych kart dla wszystkich 

członków rodziny w związku ze zmianą danych na karcie (zmiana adresu).  
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33. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego 

Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku 

(Dz. U. 2018, poz. 998 z późn. zm.) tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym 

działalność placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo - wychowawczych, jest zadaniem własnym gminy. 

W Mieście Ostrołęka jednostką organizacyjną realizującą zadania z zakresu wspierania rodziny jest 

Zespół Placówek Wsparcia Dziennego. Wspieranie rodziny zapewnione jest w formach pracy  

z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, które zawarte są w dziale II ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W strukturze Zespołu Placówek Wsparcia 

Dziennego funkcjonują: 

 Zespół ds. Asysty Rodzinnej, 

 placówki wsparcia dziennego w formie świetlic opiekuńczych:  

 „Elfy” - ul. Plac Dworcowy 4,  

 „Gwarek” - ul. gen. Józefa Hallera 13,  

 „Gwiazdki” - ul. gen. Władysława Sikorskiego 4,  

 „Pociecha” - ul. gen. Ludwika Bogusławskiego 17, 

 „Promyk” - ul. gen. Zygmunta Padlewskiego 51B, 

 „Słodziaki” - ul. Stefana Jaracza 2a. 

 

Zespół Placówek Wsparcia Dziennego w 2018 roku zatrudniał 25 pracowników na 21 etatach. Pomoc 

rodzinie w opiece i wychowaniu dzieci zapewniło 13 wychowawców, z czego 1 zatrudniony był na 

zastępstwo, a nieobecność 2 pracowników była usprawiedliwiona. Pracę z rodziną zapewniało  

5 asystentów rodziny. Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych było 6 osób, w tym 

kierownik. Pracownicy zatrudnieni w ZPWDz posiadali odpowiednie kwalifikacje. Strukturę 

zatrudnienia w ZPWDz w 2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

 Zatrudnienie w ZPWDz w 2018 roku 

stanowiska liczba pracowników 
zatrudnienie  

w etatach 
uwagi 

kierownik 1 1  

wychowawcy 13 11,5 

w tym: 1 pracownik  

na zastępstwo, 

 2 pracowników – NU 

asystent rodziny 5 4,5  

psycholog 1 1  

pracownik obsługowo-

porządkowy 
3 2  

główna księgowa 1 0,75  

referent ds. kadrowo-kasowych 1 0,25  

ogółem 25 21  

Przedmiotem działalności zespołu ds. asysty rodzinnej była praca z rodziną biologiczną przeżywającą 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych prowadzona przez asystentów 

rodziny. Asystenci pracują z rodziną za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale, w miejscu zamieszkania 

lub innym, wyznaczonym przez rodzinę. Zadania asystenta zawarte są w art. 14 i 15 ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a prawa wskazane są w art. 16 i 17 cyt. ustawy. 
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Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeden asystent nie 

może wspierać więcej niż 15 rodzin. Czas poświęcony na pracę z daną rodziną był dostosowywany do 

jej potrzeb. 

W 2018 r. wsparciem asystentów rodziny objęto 82 rodziny, z tego do 28 rodzin asystent został 

przydzielony w 2018 r., a z 54 rodzinami asystenci pracowali dłużej niż 1 rok. W rodzinach łącznie 

było 209 dzieci, w tym pod bezpośrednią opieką rodziców było 174 dzieci, w rodzinnej pieczy 

zastępczej przebywało 22 dzieci, w instytucjonalnej pieczy zastępczej 9 dzieci, a pod opieką drugiego 

rodzica,  nie współpracującego z asystentem, było 4 dzieci . 
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Liczba rodzin i dzieci w 2018 roku 

asystent 

liczba 

rodzin 

objętych 

wsparci

em 

liczba dzieci w rodzinach wspieranych przez asystentów 

przebywających: 

liczba dzieci 

ogółem 
pod 

bezpośred

nią opieką 

rodziców 

w rodzinnej 

pieczy 

zastępczej 

w 

instytucjonal

nej pieczy 

zastępczej 

pod opieką 

drugiego 

rodzica 

I 19 51 - 3 1 55 

II 21 34 11 6 - 51 

III 14 29 6 - 2 37 

IV 19 41 - - - 41 

V 9 19 5 - 1 25 

ogółem 82 174 22 9 4 209 

 

W wyniku działań podejmowanych przez rodziców, przy wsparciu asystenta, w 2018 roku z rodzinnej 

pieczy zastępczej 1 dziecko powróciło do rodziny biologicznej. W 2018 r. zakończono pracę  

z 26 rodzinami. Ze względu na osiągnięcie założonych celów zakończono pracę z 10 rodzinami,  

z czego jedna z rodzin w drugiej połowie 2018 r. została ponownie objęta wsparciem asystenta 

rodziny.  

W przypadku 3 rodzin podjęto decyzję o odstąpieniu od wspierania ze względu na brak współpracy ze 

strony rodziny. Rezygnacja z takiej formy wsparcia nastąpiła ze strony 13 rodzin, przy czym 6 rodzin 

podjęło taką decyzję ze względu na zmianę miejsca zamieszkania – poza Ostrołęką. Na koniec 2018 r. 

asystenci wspierali 56 rodzin (tabela poniżej).  

 

Liczba rodzin, z którymi zakończono pracę w 2018 roku 

asystent 

liczba 

rodzin 

ogółem 

liczba 

rodzin z 

którymi 

zakończono 

pracę 

zakończenie pracy z 26 rodzinami 

ze względu na: 

liczba rodzin 

na koniec 

2018r 
osiągnięcie 

celów 

odstąpienie – 

brak 

współpracy ze 

strony 

rodziny 

rezygnację 

rodziny 

I 19 5 1 - 4 14 

II 21 7 2 2 3 14 

III 14 4 3 1 - 10 

IV 19 8 3 - 5 11 

V 9 2 1 - 1 7 

ogółem 82 26 10 3 13 56 

Pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dzieci realizowana była poprzez działalność placówek 

wsparcia dziennego w formie świetlic opiekuńczych. 

Świetlice wspierały funkcje opiekuńczo - wychowawcze rodziny, zapewniając dziecku opiekę  

i wychowanie, pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, zabawę  

i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Do świetlic w większości uczęszczały dzieci z rodzin  

z trudnościami życiowymi. Dzieci przyjmowane były bez skierowania, a pobyt w świetlicach był 

dobrowolny i nieodpłatny. Zgodnie z regulaminem ZPWDz, wychowankami świetlic były dzieci  

w wieku 6 – 16 lat, ale w wyjątkowych przypadkach przyjmowane były dzieci młodsze. Świetlice 

były otwarte cały rok, od poniedziałku do piątku. W trakcie trwania roku szkolnego godziny otwarcia 

dostosowywano do potrzeb dzieci. W czasie ferii, wakacji i innych dłuższych przerw w nauce 

świetlice otwarte były w godz. 8 – 16. Wychowankowie otrzymywali posiłki w formie drugiego 
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śniadania i podwieczorku oraz soki i owoce. W 2018 roku z takiej formy wsparcia skorzystało  

163 dzieci ze 126 rodzin. Na koniec roku sprawozdawczego do świetlic było zapisanych 125 dzieci.  

W poniższej tabeli przedstawiono rozkład liczby dzieci i rodzin na poszczególne świetlice. 

 

Liczba rodzin i dzieci objętych pomocą w opiece i wychowaniu w 2018 roku 

nazwa świetlicy 

liczba dzieci i rodzin 

w okresie sprawozdawczym 
liczba dzieci 

na koniec 2018r. 

liczba godzin 

otwarcia świetlicy  

w tygodniu liczba rodzin liczba dzieci 

„Elfy” 28 36 24 40 

„Gwarek” 17 22 20 40 

„Gwiazdki” 22 25 16 42 

„Pociecha” 15 21 20 40 

„Promyk” 16 23 18 45 

„Słodziaki” 28 36 27 44 

łącznie 126 163 125 - 

Świetlica „Elfy” mieści się w budynku Dworca PKP. W placówce zatrudniony jest jeden wychowawca 

w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik obsługi trzy razy w tygodniu porządkował  

pomieszczenia świetlicy. 

Świetlica „Gwarek” usytuowana jest w budynku Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zatrudniony 

jest tu jeden wychowawca w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracę wychowawcy świetlicy w różnych 

okresach czasu wspierało ogółem 3 wolontariuszy. Pracownik obsługi trzy razy w tygodniu 

porządkował  pomieszczenia świetlicy. 

Świetlica „Gwiazdki” zlokalizowana jest w budynku usługowo – handlowym SM „Centrum”.  

W świetlicy zatrudnionych było dwóch wychowawców w łącznym wymiarze 1,5 etatu. Pracownik 

obsługi dwa razy w tygodniu porządkował pomieszczenia świetlicy. 

Świetlica „Pociecha” usytuowana jest w jednopiętrowym budynku w całości przeznaczonym na 

działalność placówki. Zatrudnionych jest tu dwóch wychowawców w łącznym wymiarze czasu pracy 

1,5 etatu. Pracę wychowawców wspierało 4 wolontariuszy. Pracownik obsługi dwa razy w tygodniu 

porządkował pomieszczenia świetlicy. 

Świetlica „Promyk” zlokalizowana jest w jednym z bloków socjalnych na osiedlu „Łazek”. Pracuje tu 

trzech wychowawców w łącznym wymiarze czasu 2,5 etatu. Pracownik obsługi dwa razy w tygodniu 

porządkował  pomieszczenia świetlicy.            

W świetlicy „Słodziaki”, mieszczącej się w parterowym budynku, zatrudnionych jest dwóch 

wychowawców w pełnym wymiarze czasy pracy. Pracę wychowawców wspierał jeden wolontariusz. 

Pracownik obsługi dwa razy w tygodniu porządkował  pomieszczenia świetlicy. 

Psycholog zatrudniony w ZPWDz swoją pracą objął wszystkie dzieci uczęszczające do świetlic  

i ich rodziny (za ich zgodą). Psycholog pracuje również z rodzinami wspieranymi przez asystentów 

rodziny. Prowadzone są cotygodniowe zajęcia grupowe w świetlicach, grupa wsparcia (2 razy  

w miesiącu), praca z rodziną oraz rozmowy indywidualne (dorośli oraz dzieci) odpowiednio do 

potrzeb. 

Na funkcjonowanie Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w 2018 roku przeznaczono ogółem kwotę 

1.237.824,00 zł, z czego: z budżetu Miasta - plan budżetu jednostki 1.163.000,00 zł, dotacja w ramach 
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"Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018", ogłoszonego 

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, włączona do budżetu jednostki 53.704,00 zł, dotacja  

w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018", 

ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ze środków Funduszu Pracy, poza 

budżetem jednostki 21.120,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę z budżetu 1.187.121,02 zł i dodatkowo 

poza budżetem 21.120,00 zł. Do budżetu Miasta na koniec roku zwrócono: 27.682,98 zł. 

Zespół Placówek Wsparcia Dziennego obejmował wsparciem rodziny zamieszkujące na terenie 

miasta. Wsparciem objęto łącznie 208 rodzin i 372 dzieci z tych rodzin.  

W zakresie pracy z rodziną zadawalające są nawet drobne, pozytywne zmiany, np. poprawa relacji 

między członkami rodziny, nabycie podstawowych nawyków dbania o czystość i porządek, czy też 

bardziej racjonalne gospodarowanie budżetem domowym. Znalezienie pracy czy zamiana mieszkania 

jest sukcesem dla rodziny, a tym samym dla asystenta. Zakończenie pracy ze względu na osiągnięcie 

wyznaczonych celów z 10 rodzinami, które są w stanie poradzić sobie w rozwiązywaniu trudności 

opiekuńczo – wychowawczych i wiedzą, gdzie udać się po pomoc w przypadku tego rodzaju 

problemów, jest  satysfakcjonującym osiągnięciem. 

Placówki wsparcia dziennego, jakimi są świetlice funkcjonujące w strukturze ZPWDz, odpowiadają 

na potrzeby środowiska i wpisały się w krajobraz osiedli, na których są zlokalizowane. W wyniku ich 

działalności zapewniona została zorganizowana opieka dla dzieci i pomoc w nauce. Poza tym dzieci 

miały możliwość odkrywania własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz umiejętności 

twórczego wykorzystywania własnego potencjału. Wychowankowie zdobywali wiedzę na temat 

właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. Uczyli się dokonywania świadomych 

wyborów i ponoszenia konsekwencji. Nabywali umiejętności organizowania sobie czasu wolnego  

w sposób zdrowy i społecznie akceptowany. 

34. Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce jest samorządową jednostką organizacyjną pomocy 

społecznej realizującą zadania z zakresu interwencji kryzysowej i specjalistycznego poradnictwa. Jako 

samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Ostrołęki funkcjonuje od 7 listopada 2006r. zgodnie  

z art. 19 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2015 poz. 163 z późn. 

zm.), który stanowi, że prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej należy do zadań własnych 

powiatu. 

Podstawowym celem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce jest świadczenie 

poradnictwa specjalistycznego, podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej oraz 

zapewnienie schronienia osobom i rodzinom z terenu miasta Ostrołęki, mającym trudności  

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, doznającym przemocy w rodzinie. Naczelną zasadą, 

którą kierują się pracownicy OIK jest udzielanie natychmiastowej pomocy każdej osobie, która zgłosi 

się do Ośrodka, a także osobom i rodzinom w sytuacji zagrożenia.  

Do zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce należy między innymi:  

1) Interwencja kryzysowa stanowiąca zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz 

osób i rodzin będących w stanie kryzysu. 

2) Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, świadczone 

osobom i rodzinom, mającym trudności lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu 

swoich problemów życiowych. 
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3) Poradnictwo prawne, realizowane przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach  

z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw 

lokatorów. 

4) Poradnictwo psychologiczne realizowane przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.        

5) Poradnictwo rodzinne obejmujące szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym 

problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą 

niepełnosprawną, a także terapię rodzinną. 

6) Terapię grupową realizowaną przez funkcjonowanie grup samopomocowych lub grup wsparcia. 

7) Profilaktyka i edukacja społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Zatrudnienie  

Na dzień 31.12.2018r. w OIK było zatrudnionych w ramach stosunku pracy 7 pracowników, w tym: 

1) dwóch psychologów, w tym: certyfikowany terapeuta uzależnień (1 ¾ etatu), 

2) dwóch pedagogów (2 etaty),   

3) pracownik socjalny z obowiązkami koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

(1 etat), 

4) księgowa (¼ etatu), 

5) kierownik Jednostki. 

W 2018r. w ramach umów cywilno-prawnych w OIK wykonywało swoje zadania 11 osób, w tym: 

1) prawnik (podmiot samozatrudniąjacy się), który udzielał porad prawnych klientom Ośrodka oraz  

obsługi prawnej OIK, 

2) pracownicy socjalni (4 osoby), którzy w ramach swoich obowiązków zobowiązani byli do: 

pełnienia dyżurów w siedzibie Ośrodka w przypadku przebywania w nim osoby/osób, którym 

zapewniono schronienie; udzielania kompleksowej pomocy osobie/osobom przebywającym  

w schronieniu poprzez zorganizowanie posiłku, udzielanie pierwszej pomocy psychologicznej, 

przeprowadzania wywiadów środowiskowych, 

3) specjalista do prowadzenia grupy wsparcia dla osób doznających przemocy domowej 

w środowisku osób uzależnionych od alkoholu, 

4) specjalista do prowadzenia indywidualnych spotkań terapeutycznych z osobami podejrzanymi 

o stosowanie przemocy w rodzinie (nie radzącymi sobie z agresją) oraz z osobami doznającymi 

przemocy domowej, 

5) lekarz psychiatra - diagnozował klientów OIK wymagających wizyty u takiego specjalisty oraz  

udzielał wskazówek pracownikom OIK do dalszej pracy z klientami, 

6) kadrowa - prowadzenie spraw pracowniczych Ośrodka oraz sporządzanie sprawozdawczości  

w tym zakresie, 

7) inspektor ochrony danych osobowych do weryfikacji procesów przetwarzania danych osobowych  

z uwzględnieniem zasad wskazanych w RODO, 

8) sprzątaczka. 

 

Informacja o działalności OIK oraz formach udzielanej pomocy.  

O formach udzielanej pomocy przez OIK mieszkańcy Ostrołęki informowani byli poprzez portal 

internetowy, ulotki, plakaty oraz przez współpracujących z OIK funkcjonariuszy Policji, pracowników 

socjalnych, kuratorów, pracowników oświaty i ochronę zdrowia oraz inne organizacje mające  

w swoich zadaniach szeroko rozumianą pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. 
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Praca terapeutyczna 

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzona była indywidualna praca terapeutyczna:                                                                             

 z osobami doznającymi przemocy (ogółem 295 os., w tym fizyczna – 148, psychiczna – 289, 

ekonomiczna – 90, seksualna – 20, wyrzucenie z mieszkania – 4), 

 z osobami stosującymi przemoc  w rodzinie, 

 ze świadkami przemocy domowej, 

 z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (w tym alkoholizm – 164, współuzależnienie – 

202, inne uzależnienia - 30), 

 z osobami, które utraciły bliskie osoby (7 os.), 

 z osobami, które miały myśli samobójcze, i po próbach samobójczych (21 os.), 

 z osobami z problemami małżeńskimi (konflikty – 221), 

 z osobami, które mają problemy z dziećmi (wychowawcze – 30), 

 z osobami, które mają problemy zdrowotne, 

 z osobami, które mają trudności z funkcjonowaniem w życiu codziennym (95 os.), 

 z osobami, które straciły pracę itp. (bezdomność -2, pozostałe problemy – 192). 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce jako jednostka specjalistycznego poradnictwa 

rodzinnego prowadzi: 

1) Porady prawne: 

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej dwa razy w tygodniu odbywają się bezpłatne konsultacje  

i poradnictwo prawne skierowane do osób, które poszukują specjalistycznej pomocy przy 

wyjaśnianiu zagadnień prawnych w zakresie prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, 

opiekuńczego, administracyjnego. Oferta dotyczy uzyskania informacji o przysługujących 

prawach, możliwych rozwiązań korzystnych dla klienta, poruszania się w obszarze spraw 

urzędowych czy udostępniania pism oficjalnych (wzory pism). W 2018r. podczas 127 spotkań 

udzielono 114 osobom konsultacji prawnych (kilkanaście osób było dwukrotnie). 

2) Specjalistyczne poradnictwo rodzinne, w tym: 

a) Pedagogiczne: 

Pedagodzy zatrudnieni w OIK w ramach swoich obowiązków udzielali pomocy osobom  

i rodzinom w rozwiązywaniu problemów i konfliktów rodzinnych, przeprowadzali interwencje  

w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzili terapię indywidualną i rodzinną. Poniższa tabela 

wskazuje ilość osób, które skorzystały z różnych form pomocy pedagogicznej, ilość spotkań oraz 

liczbę osób w rodzinach klientów. 

wyszczególnienie formy 

pomocy 

liczba osób 

korzystających 
liczba spotkań liczba rodzin 

liczba osób 

w rodzinach 

poradnictwo specjalistyczne 

rodzinne w tym: 
401 747 263 1250 

interwencja kryzysowa 128 411 77 287 

terapia rodzinna 

i mediacje małżeńskie 
10 46 5 25 

terapia indywidualna 30 423 30 86 
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b) Psychologiczne: 

Do zadań psychologów zatrudnionych w OIK należy w szczególności podejmowanie terapii 

psychologicznej dotyczącej problemów rodzinnych, osobistych i wynikających z braku 

umiejętności komunikowania się z innymi oraz nieumiejętności nawiązywania prawidłowych 

relacji z otoczeniem. Poniższa tabela wskazuje ilość osób korzystających z pomocy psychologa 

OIK w zależności od formy udzielanej pomocy, liczbę osób w rodzinie klienta korzystającego  

z pomocy oraz liczbę spotkań terapeutycznych. 

wyszczególnienie formy 

pomocy 

liczba osób 

korzystających 
liczba spotkań liczba rodzin 

liczba osób 

w rodzinach 

poradnictwo specjalistyczne 

indywidualne 

w tym: 

276 824 243 1054 

interwencja kryzysowa 44 182 44 114 

terapia rodzinna 15 56 7 49 

terapia indywidualna 217 786 217 891 

 

Ogółem ze specjalistycznego poradnictwa skorzystało 822 osoby z 588 rodzin. 

 

Udostępnienie pomieszczeń do kontaktów dzieci z rodzicem, zgodnie z postanowieniami Sądu. 

W OIK odbywają się spotkania małoletnich z ich rodzicami, którzy na podstawie postanowienia Sądu 

mają prawo do kontaktów. W 2018r. odbywały się spotkania jednego ojca z dzieckiem. Obecnie 

spotkania nadzorują kuratorzy Sądowi lub pracownicy OIK. 

 

Działania koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Dla potrzeb Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w mieście Ostrołęka w OIK zatrudniony jest koordynator ds. przeciwdziałania przemocy. 

Głównym celem pracy koordynatora było zwiększenie skuteczności ochrony osób doznających 

przemocy. Zadaniem koordynatora było również: 

 nadzorowanie terminowej i właściwej realizacji zadań Grup Roboczych zajmujących się procedurą 

„Niebieskich Kart”, 

 usprawnianie współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie i wypracowanie 

procedur pomocowych w środowiskach dotkniętych przemocą, 

 udzielanie pomocy osobom doznającym przemocy, 

 motywowanie i kierowanie osób stosujących przemoc do udziału w grupie korekcyjno-

edukacyjnej, 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy  

w środowisku lokalnym, 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej procedury „Niebieskiej Karty”, 

 koordynowanie spotkań grup roboczych, 

 monitorowanie prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 podejmowanie interwencji w środowisku mających na celu powstrzymanie przemocy. 

 

Funkcjonowanie grup roboczych pozwala na: bardziej wnikliwą ocenę sytuacji klientów, budowanie  

i doskonalenie współdziałania pomiędzy specjalistami w obszarze przemocy w rodzinie, większą 

możliwość zajęcia się wieloma sprawami i problemami adekwatnie do potrzeb poszczególnych 
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członków rodziny i danej sytuacji, inne spojrzenie na problem i wymianę doświadczeń, zapobieganie 

podejmowaniu działań wykluczających się bądź powielających się, zmniejszenie możliwości 

manipulacji, uzyskanie wsparcia dla osób pomagających (przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu). 

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wszczęto 63 procedury „Niebieskie Karty”, w tym: 

 54 założone przez  funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, 

 4 założone przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, 

 4 założone przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

 1 założona przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce, placówki oświatowe jak 

również placówki ochrony zdrowia nie wszczęły żadnej procedury „Niebieskie Karty”, 

 w 19 rodzinach procedura była wszczynana dwukrotnie, 

 w 65 rodzinach procedura była kontynuowana z roku 2017. 

Łącznie w 2018r. było prowadzonych 128 „Niebieskich Kart” - procedur dla rodzin, w których 

wystąpiło uzasadnione podejrzenie występowania przemocy domowej. Do wszczętych procedur 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołała 63 

grupy robocze, które na 365 spotkaniach dokonywały diagnozy przypadków i wspólnie z osobami 

doznającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc w rodzinie ustalały plan pomocy dla 

rodziny. Podczas spotkań sporządzano niezbędną dokumentację: wypełniono 63 formularze 

„Niebieska Karta – C” z osobami doznającymi przemocy oraz 56 formularzy „Niebieska Karta – D” 

 z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie. 

W skład grup roboczych wchodzili: 

 Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (uczestniczący we wszystkich spotkaniach 

Grup Roboczych), 

 17 dzielnicowych KMP w Ostrołęce, 

 23 pracowników socjalnych MOPR w Ostrołęce, 

 5 pedagogów ostrołęckich szkół, 

 2 funkcjonariuszy Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji 

KMP w Ostrołęce, 

 6 pracowników OIK, 

 2 kuratorów sądowych i społecznych, 

 2 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce,+4 

asystentów rodziny. 

W spotkaniach grup roboczych brały udział osoby, których problem przemocy bezpośrednio dotyczy. 

Wspólnie ze specjalistami ustalali plan wsparcia dla rodziny. Każda z osób była informowana  

o możliwości skorzystania z pomocy: psychologicznej, prawnej, poradnictwa rodzinnego, 

medycznego i zawodowego oraz z różnych form świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.  

W trakcie prac grup roboczych zostały podjęte, między innymi, następujące działania i decyzje: 

 6 pism do Sądu Rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację opiekuńczo-wychowawczą dzieci, 

 5 pism do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce z prośbą o podjęcie działań w ramach kompetencji 

Prokuratury, 

 kopie dokumentacji do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce dotyczącą 19 procedur „Niebieskiej 

Karty” w związku z toczącym się postępowaniem w rodzinach, w których prowadzona jest NK, 

 w dwóch przypadkach przekazał dokumentację do innych gmin. 
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Ponadto na spotkaniach Grup Roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustalono, że: 

 18 osób złożyło wnioski do MKRPA w Ostrołęce, 

 21 osób osobiście złożyło zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w sprawie przemocy, 

 6 osób stosujących przemoc otrzymało sądowy nakaz opuszczenia lokalu, 

 4 osoby stosujące przemoc zostały eksmitowane z lokalu, 

 3 osoby zostały eksmitowane bez możliwości uzyskania lokalu zastępczego, 

 2 osoby otrzymały sądowy zakaz zbliżania do osoby doznającej przemocy, 

 9 osób zdecydowało się złożyć wniosek rozwodowy i uzyskały rozwód, 

 dla 9 rodzin został przyznany nadzór kuratora sądowego, 

 w dwóch przypadkach złożono wniosek o badanie psychiatryczne, 

 w jednym przypadku złożono wniosek o ubezwłasnowolnienie, 

 jedna osoba została umieszczona w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku, 

 trzy osoby zostały osadzone w zakładach karnych, 

 jedna osoba stosująca przemoc dobrowolnie się wymeldowała, 

 w jednym przypadku odebrano dziecko z rodziny, 

 7 osób zmotywowano do udziału w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, 

 7 osób podjęło terapię w związku z nieradzeniem sobie z agresją, 

 10 rodzin otrzymały wsparcie asystenta rodziny. 

Ze specjalistycznej pomocy oferowanej przez OIK (psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, 

terapeutycznej, schronienia, grup wsparcia oraz lekarza psychiatry) skorzystało 159 osób doznających 

przemocy w rodzinie oraz 72 osoby podejrzane o stosowanie przemocy domowej. 

 

W 2018r. zostało zamkniętych 94 „Niebieskie Karty” z powodu: 

 ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy - w 53 przypadkach, 

 rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania dalszych działań – w 41 przypadkach, 

 w 34 rodzinach procedura „Niebieskiej Karty” będzie kontynuowana w roku 2019. 

 

Punkt konsultacji psychiatrycznej 

W 2018 roku nadal w OIK zatrudniony był lekarz psychiatra, który udzielał porad klientom OIK oraz 

wskazówek pracownikom Ośrodka do dalszej pracy z klientami. Pacjenci kierowani byli przez 

specjalistów OIK w celu oceny stanu psychicznego i ewentualnego dalszego leczenia w odpowiednich 

placówkach leczniczych. Większość konsultowanych pacjentów to osoby pochodzące z rodzin 

dysfunkcyjnych, w których dochodziło do przemocy psychicznej, fizycznej bądź ekonomicznej 

wskutek nadużywania alkoholu lub przyjmowania innych substancji psychoaktywnych przez jednego 

z członków rodziny. Lekarz był do dyspozycji jeden raz w tygodniu (środy) lub każdorazowo na 

umówioną wizytę (w przypadku pilnej konsultacji). 

W ciągu całego 2018 roku lekarz psychiatra udzielił 46 konsultacji psychiatrycznych dla klientów 

OIK. Skonsultowano 31 osób (w tym 25 kobiety i 6 mężczyzn). Przeważająca ilość osób wymagała 

jak najszybszego włączenia leczenia farmakologicznego oraz podjęcia odpowiedniej psychoterapii.  

11 osób zostało przeniesionych do leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego. 15 osób, po 

rozpoznaniu, zostało skierowanych do Poradni Leczenia Uzależnień. 3 osoby skierowano do Poradni 

Rehabilitacyjno-Readaptacyjnej „Nadzieja” w celu podjęcia terapii dla osób współuzależnionych lub 

w celu podjęcia leczenia od substancji psychoaktywnych. Kilka osób wymagało hospitalizacji 

psychiatrycznej z uwagi na objawy wytwórcze bądź myśli suicydalne, wystawiono im skierowanie do 

Oddziału Psychiatrycznego w Ostrołęce. Przeważająca większość konsultowanych osób to ofiary 
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przemocy domowej, osoby wywodzące się z rodzin dysfunkcyjnych, bądź osoby samotne, które nie 

potrafią zadbać o siebie i samodzielnie poprowadzić swoich spraw. Część konsultowanych osób nie 

wymagała farmakologicznego leczenia psychiatrycznego ale pomocy w codziennym funkcjonowaniu 

z uwagi na ociężałość psychiczną bądź zniedołężnienie, czy też zaburzenia osobowości. 

 

Telefon interwencyjny 0 506 029 478 

Numer telefonu interwencyjnego podany jest na ulotkach informacyjnych OIK oraz znany jest Policji, 

Straży Miejskiej, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce i innym instytucjom 

pomocowym oraz mediom. Osoby wymagające schronienia mogą, za pośrednictwem ww. instytucji 

lub kontaktując się bezpośrednio bądź telefonicznie z Ośrodkiem, skorzystać z zakwaterowania  

w OIK. Od 2017 roku dyżury pod telefon interwencyjnym pełnią całodobowo pracownicy socjalni 

zatrudnieni w formie umowy- zlecenia w przypadku pobytu klientów w schronieniu OIK. Podczas gdy 

w OIK nie przebywają osoby wymagające schronienia, pod telefonem interwencyjnym dyżurują 

pracownicy etatowi. W 2018 roku pracownicy etatowi podczas swoich dyżurów siedmiokrotnie 

udzielali pomocy i wsparcia telefonicznego lub spotykali się z potrzebującymi w siedzibie OIK. 

 

Grupy samopomocowe i wsparcia. 

W 2018r. przy OIK funkcjonowała jedna grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie  

z problemem alkoholowym. Spotkania odbywały się na zasadzie grupy otwartej. Na spotkania mogły 

przychodzić osoby zainteresowane z terenu miasta Ostrołęki. U większości uczestniczek została 

założona procedura „Niebieskiej Karty”. Były motywowane do uczestnictwa w takich spotkaniach 

podczas spotkań grupy roboczej w związku z prowadzoną procedurą. 

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej w środowisku osób uzależnionych od 

alkoholu. Grupa wsparcia miała charakter profilaktyczno-terapeutyczny. W ciągu 2018r roku  

w spotkaniach grupy uczestniczyło 15 osób, spotkania trwały 2 godziny. Głównym celem grupy 

wsparcia było zatrzymanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prowadzący grupę specjalista 

przekazywał uczestniczkom wiedzę na temat przemocy domowej, choroby alkoholowej jako 

stymulatora zjawiska przemocy, współuzależnienia jako lustrzanego odbicia alkoholizmu, uczył 

rozpoznawania faz przemocy we własnej rodzinie, zmieniał stereotypowe myślenie na temat 

przemocy, przekazywał wiedzę na temat praw i uczył jak je egzekwować. Pracował z uczestniczkami 

nad budowaniem poczucia własnej wartości i wyjścia z roli ofiary, uczył poprzez ćwiczenia nowych 

konstruktywnych zachowań. Obok psychoedukacji, które miały wpływ na poprawę sytuacji 

uczestniczek było ogólnie rozumiane wsparcie tj.: dzielenie się z grupą swoimi problemami, poczucie 

przynależności, nadzieja na pozbycie się problemu, dostarczanie wzorców konstruktywnego 

zachowania oraz możliwość rozładowania problemu. 

Grupa wyznaczała aktywność członków do poszukiwania zmiany nieprawidłowych procesów 

zachodzących w rodzinie, zachęcała do szukania sposobów obrony przed atakami przy jednoczesnym 

zrezygnowaniu z zemsty i walki ze sprawcą. Wprowadzone nawyki w trakcie spotkań grupy 

wytworzyły w uczestniczkach umiejętność działań obronnych i zmobilizowała do kolejnych działań. 

 

Grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób nieradzących sobie z agresją. 

W 2018r. w OIK zatrudniony był psycholog z uprawnieniami do prowadzenia programu edukacyjno-

korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej. Głównym celem takiego programu jest dostarczenie 

wiedzy, nabywanie umiejętności oraz modelowanie zachowań konstruktywnych u uczestników,  

w kierunku zaprzestania stosowania przemocy. Na przestrzeni roku na konsultację wstępną do trzech 

psychologów OIK zgłosiło się 15 osób mężczyzn, którzy wyrazili chęć pracy indywidualnej, z czego  
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7 osób podjęło terapię w kierunku zaprzestania przemocy i ją ukończyło z pozytywnym skutkiem, 

 w tym dwie osoby brały udział w programie korekcyjno-edukacyjnym. 

 

Udzielanie schronienia osobom w sytuacji kryzysowej 

W ramach działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielane jest schronienie osobom, które doznają 

przemocy. Mogą one skorzystać z czasowego schronienia w celu izolacji od sprawcy. Osoby te mają 

zapewnione bezpieczeństwo i wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Czas udzielania schronienia 

wynosi do 3 miesięcy. Podczas pobytu w OIK zakwaterowane osoby, wspólnie z pracownikami 

przygotowują i wcielają w życie plan naprawy kryzysowej sytuacji i wyjścia z przemocy. 

W 2018r. skorzystało z tej formy pomocy 6 osób: w tym 4 kobiety i 2 dzieci. Okres zamieszkiwania 

ogółem przez te osoby wynosił 1100 świadczeń, gdzie za jedno świadczenie należy przyjąć 1 nocleg 

dla jednej osoby. Ze schronienia w OIK korzystały głównie kobiety i matka z dziećmi w sytuacji 

przemocy w rodzinie. Prowadzona była z nimi również praca terapeutyczna. 

 

Działania OIK w zakresie profilaktyki i edukacji. 

W ramach działań edukacyjnych i zapobiegania niepożądanego zachowania wśród młodzieży 

psycholodzy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce prowadzili w 2018r. psychoedukację  

w ostrołęckich szkołach. 

lp. temat spotkania szkoły ilość osób ilość godzin 

1. 
przemoc domowa 

przemoc w rodzinie 

ZSZ nr 2 w Ostrołęce 

ZSZ nr 3 w Ostrołęce 

57 

232 

1h 

10h 

2. 
choroba alkoholowa w kontekście 

przemocy w rodzinie 
ZSZ nr 3 w Ostrołęce 171 5h 

3. warsztaty dotyczące przemocy ZSZ nr 4 w Ostrołęce 83 2h 

4. zdrowy związek ZSZ nr 4 w Ostrołęce 17 1h 

5. profilaktyka depresji ZSZ nr 4 w Ostrołęce 87 2h 

6. 

psychologiczno-społeczne oraz formalno-

prawne aspekty w przypadku 

nieplanowanej ciąży 

ZSZ nr 3 w Ostrołęce 34 2h 

7. bezpieczna randka 

ZS nr 5 w Ostrołęce 

ZSZ nr 1 w Ostrołęce 

II LO  w Ostrołęce 

451 28h 

8. 
bezpieczna randka, 

bezpieczne partnerstwo 

ZSZ nr 1 w Ostrołęce 

II LO w Ostrołęce 
327 14h 

9. uzależnienie od gier komputerowych 
dla rodziców 

w SP nr 4 w Ostrołęce 
10 2h 

  razem  
1459 uczniów 

10 rodziców 
67 

 

Rola innych podmiotów w realizacji zadań OIK (z uwzględnieniem organów administracji 

publicznej): 

Od 27 stycznia 2011r. działa Zespół Interdyscyplinarny. Poprzez spotkania ZI zacieśnia się 

współpraca pomiędzy instytucjami, następuje większa koordynacja działań w indywidualnych 

przypadkach przemocy, co powoduje podniesienie skuteczności tych działań. Prezydent Miasta 
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Ostrołęki w 2017r. ponownie podpisał porozumienie w sprawie budowania lokalnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz utworzenia zespołu interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ostrołęce z: Sądem Rejonowym w Ostrołęce, Prokuraturą 

Okręgową i Rejonową w Ostrołęce, z Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, z Samodzielnym 

Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, z TPD 

Oddział Ostrołęka, ze Strażą Miejską Ostrołęki, z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce,  

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, z Placówką Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, 

z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Ostrołęce, z Zespołem Placówek Wsparcia 

Dziennego z siedzibą w Ostrołęce, z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Ostrołęce. Wszystkie ww. instytucje i stowarzyszenie współpracują ściśle z OIK. 

Ponadto Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce realizował swoje zadania we współpracy ze 

szkołami – pedagogami i psychologami szkolnymi, Stowarzyszeniem „Nadzieja”, zajmującym się 

przeciwdziałaniem narkomanii, Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień w Ostrołęce. 

 

Analiza z wykonania budżetu za 2018r. 

Wydatki 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi 

Budżet na 2018 r. wynosił: 140 000,00 zł, wykonanie w  2018r. - 139 998,23 zł. 

Rozdział 85220 Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa Ośrodki Interwencji Kryzysowej, 

Mieszkania Chronione 

Budżet na 2018r. wynosił: 393 000,00 zł, wykonanie w 2018r. - 392 960,35 zł,  

Dochody 

Rozdział 85220 Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa ośrodki interwencji Kryzysowej, 

Mieszkania Chronione: 561,61  – skapitalizowane odsetki bankowe i 89,00  – wynagrodzenie należne 

płatnikowi za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy . 

35. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

Przedmiotem działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce jest realizacja zadań 

z zakresu organizowania rodzinnych form pieczy zastępczej. Celem jednostki jest zapewnienie 

pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieciom oraz dzieciom 

umieszczonym w pieczy zastępczej. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są rodzina zastępcza: 

spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna, oraz rodzinny dom dziecka. 

W ciągu roku 2018 w Ostrołęce funkcjonowało 56 rodzin zastępczych, w których przebywało 84 

dzieci, w tym: 

 42 spokrewnione, w których umieszczonych było 59 dzieci, 

 11 niezawodowych z 12 dzieci, 

 2 zawodowe, w których przebywało 8 dzieci,  

 1 zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywało 8 dzieci. 

Przy czym należy wyjaśnić, że w trakcie roku sprawozdawczego jedno dziecko, które przebywało  

w rodzinie zastępczej spokrewnionej po śmierci rodzica zastępczego zostało umieszczone w nowo 

utworzonej rodzinie zastępczej niezawodowej, a dwójka rodzeństwa przebywająca w zawodowej 

rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego została umieszczona w rodzinie 

zastępczej zawodowej. 
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W 2018 roku utworzone zostały dwie rodziny zastępcze spokrewnione i 2 rodziny niezawodowe. 

Ubyło natomiast 7 rodzin zastępczych, w tym:  

 4 rodziny spokrewnione – 3 rozwiązane z powodu usamodzielnienia się wychowanka,  

a 1 z powodu śmierci rodzica zastępczego, 

 3 rodziny niezawodowe – 1 z powodu powrotu dzieci do rodziny biologicznej, 1 zmieniła miejsce 

zamieszkania, a 1 została rozwiązana, gdyż opiekę nad dzieckiem przejął ustanowiony przez sąd 

opiekun prawny.  

W 2018 roku opuściło rodziny zastępcze 12 wychowanków: 

 6 usamodzielniło się,  

 3 powróciło do rodziny biologicznej, 

 1 zostało umieszczone w rodzinie adopcyjnej, 

 2 przeszło pod opiekę ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych. 

Wiek dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w 2018 roku przedstawiał się następująco: 

 6 w wieku od 1 roku do 3 lat, 

 9 w wieku od 4 do 6 lat, 

 21 w wieku od 7 do 13 lat, 

 23 w wieku od 14 do 17 lat, 

 25 w wieku od 18 do 24 lat. 

Wszystkie rodziny zastępcze, za wyjątkiem 4 z pełnoletnimi wychowankami, były objęte opieką 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W stosunku do rodzin nieobjętych opieką koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywał pedagog.  

W 2018 roku na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnione były cztery osoby, 

w tym 3 w pełnym wymiarze czasu pracy, a jedna na 3/20 etatu. Koordynatorzy służyli rodzinom 

zastępczym wsparciem i pomocą w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych, 

ukierunkowywali rodziny w działaniach mających na celu realizację zadań wynikających z pieczy 

zastępczej, umożliwiali dostęp do specjalistycznej pomocy. 

Do dyspozycji rodzin zastępczych pozostawał także Zespół Wsparcia Specjalistycznego, który  

w Organizatorze Rodzinnej Pieczy Zastępczej tworzą psycholog, pedagog i terapeuta. W ramach 

poradnictwa specjalistycznego w 2018 r. udzielono 187 porad.  

Na funkcjonowanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce wydatkowano  

w 2018 r. ogółem 476 966,69 zł, w tym 413 555,69 zł z budżetu Miasta Ostrołęki i 63 411,00 zł  

z dotacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. 

36. Środowiskowy Dom Samopomocy 

W 2018 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce otrzymał dotację z budżetu państwa na 

działalność w kwocie 1.086.147,00 zł.  Dom przeznaczony jest dla 60 osób, 30 chorych psychicznie 

i 30 niepełnosprawnych intelektualnie. W 2018 r. w placówce przebywało łącznie 65 osób. 

W 2018r. ŚDS był organizatorem wielu wydarzeń integrujących społeczność jak również podopieczni 

uczestniczyli w różnego rodzaju formach aktywności. Między innymi ŚDS zorganizował  imprezę  

integracyjną - Zawody w Bocce dla uczestników zajęć z zaprzyjaźnionych  Środowiskowych Domów 
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Samopomocy, która odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Hallera 12. Szczegółowy 

opis podejmowanych działań został przedstawiony w sprawozdaniu z działalności placówki. 

Uczestnikom Domu proponowane były następujące formy terapii: treningi funkcjonowania  

w codziennym życiu (kulinarny, umiejętności praktycznych, budżetowy, dbałości o wygląd 

zewnętrzny i nauki higieny), trening umiejętności interpersonalnych, trening komunikacji werbalnej  

i niewerbalnej, trening spędzania wolnego czasu, trening relaksacyjny w sali doświadczania świata, 

poradnictwo psychologiczne, rehabilitacja ruchowa, edukacja zdrowotna, terapia zajęciowa 

(arteterapia, plastyczno- techniczna, krawieckie, muzyczna, komputerowa). 

Podniesiono standard bazy lokalowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce przy ul. 

Farna 21 poprzez zakup zestawu komputerowego, komputera stacjonarnego i dwóch monitorów 

kolorowych LCD 24, huśtawki ogrodowej, myjki czyszczącej i odkurzacza piorącego, kolumny 

aktywnej z miksem, urządzenia wielofunkcyjnego oraz fotela gabinetowego. 

37. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” 

Placówka Pieczy Zastępczej ,,Korczakówka” w Ostrołęce jest jednostką organizacyjną Miasta 

Ostrołęki. Organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Ostrołęki. Placówka została wpisana do 

Rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa mazowieckiego pod numerem 109. 

Dnia 5 grudnia 2011r. Wojewoda Mazowiecki wydał zezwolenie na prowadzenie całodobowej 

placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi na czas 

nieokreślony. 

Instytucjonalna piecza zastępcza, sprawowana w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi, zapewniała dziecku całodobową opiekę i wychowanie 

oraz zaspakajała jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, bytowe, 

społeczne i religijne. Placówka łączyła działania skierowane na dziecko i jego rodzinę, zwłaszcza: 

 zapewniała doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, 

 realizowała we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, 

 umożliwiała kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił 

inaczej, 

 podejmowała działania w celu powrotu do rodziny, 

 zapewniała dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych, 

 obejmowała dziecko działaniami terapeutycznymi, 

 zapewniała korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

Podstawą umieszczenia dziecka w pieczy instytucjonalnej jest postanowienie Sądu Rodzinnego  

i Nieletnich oraz skierowanie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Piecza 

zastępcza sprawowana jest na skutek bezradności życiowej rodziców biologicznych, przy 

równoczesnym występowaniu problemów opiekuńczo- wychowawczych, chorób psychicznych, często 

również uzależnienia. 

Placówka Pieczy Zastępczej ,,Korczakówka” dysponuje 30 miejscami (25 miejsc socjalizacyjnych,  

5 interwencyjnych). W roku 2018 placówka zapewniała opiekę 33 wychowankom. Z miasta Ostrołęki 

pochodziło 32 wychowanków, 1 os. z Grodziska Mazowieckiego. W roku 2018 przyjęto do placówki  

2 wychowanków, 4 wychowanków usamodzielniło się i zostało skreślonych z ewidencji. Na dzień 
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 31 grudnia 2018 r. w placówce przebywało 29 wychowanków (18 chłopców, 11 dziewcząt) w tym: 

 1 wychowanek to sierota, 8 wychowanków to półsieroty, 20 wychowanków posiada oboje rodziców. 

 

Wiek dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej : stan na dzień 31.12.2018 r. 

przedział wiekowy 

wychowanków: 
7 – 10 lat 11 – 14 lat 15 - 18  lat 

powyżej 

18 lat 

ogółem 

wychowanków 

liczba dzieci: 3 10 13 3 29 

 

Okres przebywania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej: stan na dzień 31.12.2018 r. 

liczba dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

dzieci 

umieszczone 

w pieczy 

instytucjonalnej 

ogółem 

do 3 

miesięcy 

powyżej 3 

do 6 

miesięcy 

powyżej 6 

do 12 

miesięcy 

powyżej 

1 roku do 

2 lat 

powyżej 2 

lat do 3 lat 

powyżej 

3 lat 

29 0 0 2 1 4 22 

 

Wychowankowie Placówki Pieczy Zastępczej ,,Korczakówka” obowiązek szkolny realizowali  

w szkołach na terenie miasta Ostrołęki i w funkcjonujących w strukturach organizacyjnych 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych. 

Placówka Pieczy Zastępczej ,,Korczakówka” w 2018 r. realizowała roczny plan opiekuńczy, 

dydaktyczny i wychowawczy. Plan pracy zakładał działania w  n/w obszarach: 

 przyjęcie dziecka do placówki - pomoc w adaptacji, 

 kształtowanie umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, społeczeństwie i świecie, 

 zdrowie i bezpieczeństwo, 

 zapewnienie powodzenia szkolnego, 

 czas wolny, rozwój osobisty, zainteresowania i pasje, 

 organizacja pracy w grupie wychowawczej, 

 budowanie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i miejsce, w którym  mieszkam, 

 praca z rodziną w celu powrotu wychowanka pod opiekę rodziców, 

 przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

 pomoc wychowankom usamodzielniającym się. 

W Placówce realizowano zadania zawarte w: 

 Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Ostrołęce na lata 2017 – 2023,  

 Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2022,  

 Programie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na lata 2016 – 2018, 

 Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014 – 2018, 

 Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020. 
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Struktura zatrudnienia - stan na 31 grudnia 2018r. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Placówce są pracownikami samorządowymi. 

stanowiska pracy liczba 

pracowników 

wymiar 

zatrudnienia 

(etaty) 

uwagi 

dyrektor 1 1  

główna księgowa 1 ¾  

st. specjalista ds. spraw 

finansowo/księgowych 

1 ¼  

referent ds. kasowych 1 ¾  

referent ds. kadrowych 1 1  

pedagog 1 ½  

terapeuta 1 ½  

pielęgniarka 1 1  

pracownik socjalny 1 1  

młodszy wychowawca 2 2  

wychowawca 3 3 1 - urlop wychowawczy 

starszy wychowawca 4 4 1 - urlop bezpłatny 

st. wychowawca - koordynator 4 4 1 - urlop rodzicielski 

kucharka 1 1  

praczka 1 1  

magazynier 1 1  

pokojowa 1 1 urlop wychowawczy 

pracownik gospodarczy 1 1  

kierowca /intendent 1 1  

konserwator/rzemieślnik 1 1  

                           ogółem: 29 26 ¾  

Kadra posiada wymagane wykształcenie i kwalifikacje określone przepisami prawa. Wymiar 

zatrudnienia pozwala zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i indywidualną opiekę. Uwzględnia również 

wiek dzieci, stan ich zdrowia, rozwoju oraz warunki lokalowe. 

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2018 r. Wydatki: 

Plan miasta – 1.885.146,00      Miasto Ostrołęka – 1.755.391,31 

Plan powiatu – 59.854,00       Powiat grodziski – 59.854,00  

Plan dochodów – 30.000,00  Razem: 1.815.247,31 

Razem: 1.975.000,00 

 

W 2018 r. zwrócono do budżetu Miasta Ostrołęki niewydatkowaną kwotę w wysokości 129.752,69 zł. 

Placówka Pieczy Zastępczej ,,Korczakówka” zabezpiecza potrzeby w zakresie  instytucjonalnej pieczy 

zastępczej na terenie miasta Ostrołęki. W 2018 r. żadne dziecko pochodzące z miasta Ostrołęki nie 

zostało umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie innego powiatu. 

38. Żłobek Miejski 

Żłobek Miejski w Ostrołęce jest jednostką budżetową Miasta Ostrołęki przeznaczoną do sprawowania 

opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. W ciągu całego 2018 roku opieką 

objętych było 80 dzieci (44 chłopców i 36 dziewczynek). W czerwcu część dzieci odeszła do 

przedszkola i w te miejsca przyjęte zostały nowe dzieci. 
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W żłobku funkcjonują dwie grupy wiekowe. Do pierwszej grupy uczęszcza 22 dzieci, a do grupy 

drugiej 23 dzieci. Z Karty Wielkiej Rodziny (zniżka 50% od opłaty miesięcznej) w ciągu 2018 roku 

skorzystało 17 dzieci.  

Ogółem zatrudnionych było 17 pracowników w tym dwie osoby na ½ etatu, dwie osoby przebywały 

na długotrwałym zwolnieniu (w tym jedna w ciąży). Z tego powodu jedna osoba była zatrudniona na 

zastępstwo.  

W żłobku prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczno-edukacyjne. 

Realizowany był również program promocji zdrowia dla dzieci i rodziców. 

W planie finansowym na rok 2018 przewidziano wydatki na poziomie 990.720,00 zł oraz wpływy  

w wysokości 125.220,00 zł. Zostały one wykonane zgodnie z założeniami w wysokości 100%.  

W ciągu 2018 roku środki finansowe zabezpieczone w budżecie wystarczały na bieżącą działalność 

placówki. Przeprowadzane były bieżące konserwacje, przeglądy oraz naprawy. Zabrakło jednak 

środków na modernizację ogrodzenia wokół posesji żłobka. 

39. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrołęce usytuowany jest przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, jako jednostka wyodrębniona merytorycznie  

i organizacyjnie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie prowadzi obsługę kadrową i księgową zespołu. 

Obszarem działania zespołu jest miasto Ostrołęka. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – jako organ pierwszej instancji, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511 ze zm.) – realizuje zadania z zakresu orzekania  

o niepełnosprawności (dotyczy osób do ukończenia 16 r.ż.) oraz orzekania o stopniu 

niepełnosprawności (dotyczy osób po ukończeniu 16 r.ż.). Od wymienionych orzeczeń przysługuje 

odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Ponadto zespół może wydać orzeczenie na podstawie art. 5a wyżej wymienionej ustawy, orzeczenie 

dla celów korzystania z ulg i uprawnień, na wniosek osób posiadających ważne orzeczenie innych 

organów. Stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonego orzeczenia, wskazania 

w orzeczeniu ustala się stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych 

uzasadniających korzystanie z ulgi uprawnień. Wniosek rozpatruje lekarz, a nie skład orzekający.  

Powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego 

albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Właściwość miejscową zespołu ustala się 

według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności oraz według miejsca 

pobytu w przypadku osób bezdomnych, przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa 

miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych, przebywających w zakładach karnych  

i poprawczych, przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej.  

W 2018r. wpłynęło do zespołu 842 wnioski osób powyżej 16 r.ż. oraz 129 wniosków dotyczących 

osób poniżej 16 r.ż. Zespół wydał osobom powyżej 16 r. ż. 806 orzeczeń z czego 22 osoby nie zostały 

zaliczone do żadnego ze stopni niepełnosprawności, 32 osobom wydano orzeczenie o odmowie 

wydania orzeczenia. Wydano 752 orzeczenia zaliczające do jednego ze stopni niepełnosprawności,  
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w tym do lekkiego stopnia niepełnosprawności zaliczono 278 osób, do umiarkowanego stopnia 282 

osoby, a do znacznego stopnia 192 osoby). W stosunku do osób poniżej 16 r.ż. wydano 121 orzeczeń. 

Zaliczono do osób niepełnosprawnych 107 osób. Nie zaliczono do osób niepełnosprawnych 8 osób, 

natomiast 6 osobom wydano orzeczenia o odmowie wydania orzeczeń.  

Osoby powyżej 16 roku życia ubiegające się o wydanie orzeczeń nie składały w 2018r. wniosków  

o wydanie orzeczeń w trybie art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych. 

Zespół na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego wydaje na podstawie 

ostatniego prawomocnego orzeczenia (powiatowego/wojewódzkiego zespołu lub wyroku sądu) 

legitymację osoby niepełnosprawnej. Wydano w 2018r. 275 legitymacji w tym 47 legitymacji osobom 

przed 16 r.ż. oraz 228 legitymacji osobom po 16 roku życia. 

Przewodniczący powiatowego zespołu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart 

parkingowych (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 1438) wydaje kartę parkingową osobie niepełnosprawnej lub 

placówce. Wydano w 2018r. 103 karty parkingowe uprawnionym osobom niepełnosprawnym oraz  

3 karty parkingowe placówkom uprawnionym do uzyskania karty parkingowej. 

Na funkcjonowanie zespołu w 2018r. wydatkowano kwotę 343.696,00 zł, w tym 176.899,00 zł 

stanowiła kwota z budżetu państwa, a 166.797,00 zł kwota z budżetu Miasta Ostrołęki.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. kadra administracyjna zespołu to przewodniczący zespołu, 

członek zespołu – osoby zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – oraz osoba 

zatrudniona jako pomoc administracyjna – prace interwencyjne, osoba odbywająca staż, a także 

sekretarz zespołu – umowa zlecenie. 

Przewodniczący zespołu oraz członek zespołu brali też udział w posiedzeniach składu orzekającego 

jako członkowie składu w specjalnościach: pracownik socjalny, doradca zawodowy, pedagog.  

W ramach umów zleceń zadania realizowane były przez Inspektora Ochrony Danych oraz pełniących 

funkcje członków powiatowego zespołu – 3 psychologów (1 z psychologów posiada też uprawnienie 

do orzekania w specjalności pracownik socjalny) oraz 10 lekarzy o specjalizacjach z zakresu: 

 pediatrii i chorób zakaźnych,- psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, 

 chorób wewnętrznych i gastroenterologii, 

 chorób wewnętrznych i geriatrii, 

 neurologii, 

 neurologii i medycyny ratunkowej, 

 ortopedii i traumatologii narządu ruchu (2 lekarzy), 

 laryngologii, 

 okulistyki. 

Przewodniczący zespołu, sekretarz, a także wszyscy członkowie zespołu biorący udział w procesie 

orzekania spełniają wymogi kwalifikacyjne oraz odbyli szkolenia i złożyli z wynikiem pozytywnym 

test sprawdzający w zakresie objętym szkoleniem, o których mowa w §21 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania  

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018r. poz. 2027). Wszyscy posiadają 

aktualne zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu 
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niepełnosprawności. Członkowie zespołu brali udział w dodatkowych obowiązkowych szkoleniach 

organizowanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

XVIII. Straż Miejska  

Straż miejska funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, 

przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, aktach prawa miejscowego oraz innych 

dokumentów wydanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego. 

Przychód Straży Miejskiej z tytułu wpływów z wpłat grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób 

fizycznych wyniósł 23.802,32 zł. 

Do zadań straży należy w szczególności:  

 ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,  

 czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach  

o ruchu drogowym,  

 kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w ustawie o publicznym 

transporcie zbiorowym, 

 współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy 

w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,  

 zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc 

zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów  

i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, 

świadków zdarzenia,  

 ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,  

 współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń  

i imprez publicznych,  

 doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby 

te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się  

w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych 

osób,  

 informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie  

i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw  

i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami 

państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,  

 konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb 

gminy. 

W związku z realizowanymi zadaniami straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania 

przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy 

czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu: 

 utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,  

 przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,  

 ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.  

Zatrudnienie i wyposażenie 

W roku 2018 w Straży Miejskiej zatrudnionych było 18 pracowników, w tym komendant i zastępca 

komendanta. Straż Miejska na swoim wyposażeniu posiada 3 radiowozy, w tym zakupionego w 2013r. 
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Forda Connect, przystosowanego do przewożenia osób zatrzymanych, bezdomnych lub w stanie 

upojenia alkoholowego - auto ma oddzielną, monitorowaną kabinę, wyposażoną w plastikowo-

metalowe, wodoodporne, łatwo zmywalne obicie. Straż Miejska posiada także bezprzewodowe środki 

łączności, w tym również bezpośrednią łączność z Policją, dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów 

 i Kierowców, Rejestr danych PESEL, blokady do unieruchamiania pojazdów, oraz monitoring 

wizyjny miasta i urządzenia lokalizacyjne GPS zainstalowane w pojazdach Straży Miejskiej. 

 

Dyslokacja służb na terenie miasta została dostosowana do możliwości i aktualnego stanu zagrożenia 

wynikającego z analizy potrzeb. Zasadniczo służba była pełniona w dni robocze w systemie 

dwuzmianowym. Poza tym służby pełnione były na przemian w soboty i niedziele, a także w okresie 

świąt i dni wolnych od pracy. Teren miasta został podzielony na dzielnice i przydzielony strażnikom 

w celu zapewnienia stałego nadzoru nad porządkiem w poszczególnych dzielnicach miasta. 

 

Zadania pozaustawowe 

Poza obowiązkami, które wynikają z ustawy o strażach gminnych (miejskich), Straż Miejska Ostrołęki 

wykonywała również inne zadania: 

 

Odbiór dróg po wypadkach drogowych. Zadaniem miasta jest dokonanie odbioru drogi po 

wypadkach drogowych i dopuszczenie jej do ruchu. Ze względów organizacyjnych miasta oraz 

obniżenia kosztów, zadania te zostały powierzone Straży Miejskiej. W związku z tym strażnicy 

przeszli szkolenie w zakresie odbioru dróg po zdarzeniach drogowych, a także otrzymali odpowiednie 

upoważnienia od prezydenta miasta. 

 

Nadzorowanie i organizacja pracy osób skazanych postanowieniami sądu w celu odpracowania 

kar na cele społeczne. Straż Miejska nadzoruje pracę osób skazanych wyrokiem sądu na 

odpracowanie kary na rzecz miasta. Skazani odbywają wyroki wykonując prace porządkowe pod 

nadzorem strażnika. W okresie zimowym usuwali lód i odśnieżali chodniki, natomiast od marca do 

końca 2018 roku porządkowali tereny miejskie, nabrzeża Narwi, okoliczne lasy i skwerki. W 2018 

roku Straż Miejska zaplanowała osobom skazanym odpracowanie 5 205 godzin roboczych. Na koniec 

roku realizacja wyniosła 3 101 godzin odpracowanych na rzecz miasta. Różnica ta spowodowana była 

absencją chorobową osób skazanych bądź uchylanie się od wykonania wyroku sądu, co automatycznie 

było sygnalizowane kuratorom zawodowym przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce. 

 

Prowadzenie magazynu rzeczy znalezionych. Magazyn jest nadzorowany przez przeszkolonego 

strażnika. Magazyn funkcjonuje całodobowo. Wszyscy dyżurni pełniący służbę mają obowiązek 

przyjmować każdą rzecz znalezioną na terenie miasta. Dostarczanie znalezionych przedmiotów 

odbywa się o różnych porach dnia. Najczęściej przekazuje je Policja, ale zdarza się, że są one 

przynoszone również przez mieszkańców Ostrołęki. 

 

Współpraca z Policją 

Współpraca z Policją obejmowała wspólne patrole (28), oraz zabezpieczanie imprez masowych, 

uroczystości świeckich i kościelnych oraz zawodów sportowych organizowanych na terenie miasta.  

W roku 2018 zabezpieczano: święta świeckie, kościelne (procesje, pielgrzymki), Dni Ostrołęki, 

Sylwester. Akcje prewencyjne (7) „Pomocna dłoń”, „Akcja znicz”, „Bezpieczna droga do szkoły”, 

„Wielkanoc 2018”, „Bezpieczne wakacje”, „Akcja Bezdomni'’, „Akcja Most”. 
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„Akcja posesja 2018” 

W okresie wiosennym strażnicy miejscy prowadzili działania pod nazwą „Akcja posesja”. Kontrole 

przeprowadzane były wspólnie ze Strażą Pożarną, Policją i Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną. Podczas akcji przeprowadzano kontrole posesji prywatnych, spółdzielni, placówek 

handlowych, gastronomicznych, zakładów pracy oraz instytucji. Głównym przedmiotem akcji było 

sprawdzanie przestrzegania przez mieszkańców, użytkowników i zarządców nieruchomości, 

kierowników budów oraz inne osoby odpowiedzialne za stan sanitarny posesji, obowiązków 

zawartych w uchwale Rady Miasta Ostrołęce w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości  

i rządku na terenie miasta Ostrołęki. Podczas działań skontrolowano 2 977 obiektów i posesji, w tym 

posesje – 2 755, ulice – 164, placówki handlowe – 37, place zabaw – 7, spółdzielnie mieszkaniowe – 

5, placówki oświatowe – 5, pustostany – 4. W wyniku prowadzonych działań wystawiono 55 tzw. 

Pouczeń i 3 mandaty na łączną kwotę 300,00 zł. 

 

Ponadto strażnicy w roku 2018 zabezpieczyli 54 imprezy, konwojowali 374 razy wartości pieniężne, 

doprowadzili 93 osoby do izby zatrzymań lub miejsca zamieszkania. W roku sprawozdawczym 2018 

Straż Miejska Ostrołęki podjęła 7 555 interwencji, (z czego 2 285 to zgłoszenia mieszkańców, „Akcja 

Posesja 2018” - 2 997, interwencje własne – 2 273). Współpracując z Miejskim Zarządem Obiektów 

Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej strażnicy pomagali rozwiązywać problemy  

z handlem w miejscach niedozwolonych. W zależności od potrzeb byli obecni na targowisku przy  

ul. Targowej i ul. Bohaterów Westerplatte. 

 

Zgłoszenia mieszkańców 

zgłoszenia mieszkańców  

 

liczba 

 

ogółem 2 285 

zakłócenia porządku publicznego i spokoju 826 

zagrożeń w ruchu drogowym 849 

ochrony środowiska i gospodarki odpadami 210 

zagrożeń życia i zdrowia 31 

zagrożeń pożarowych (katastrofy) 3 

awarii technicznych 69 

zwierząt  251 

pozostałe  46 

 

Kontrola ruchu drogowego i bezpieczeństwo w komunikacji 

Czuwając nad porządkiem w ruchu drogowym strażnicy codziennie patrolowali teren miasta  

w zakresie kontroli ruchu drogowego. Wynikiem tych kontroli były mandaty karne nałożone za 

nieprawidłowe parkowanie w miejscach niedozwolonych i na trawnikach. Strażnicy zakładali również 

blokady tym pojazdom, których właściciele bezmyślnie pozostawili je w miejscach niedozwolonych.  

W grudniu 2018 roku Straż Miejska wspólnie z Policją prowadziła kontrolę na ul. Mostowej, pod 

kątem przejazdu samochodów ciężarowych przez przeprawę tymczasową bez wymaganych zezwoleń. 

Strażnicy dyżurowali przy moście codziennie w systemie całodobowym na zmianę z Policją.  

W godzinach nocnych zawracano od 4 do 8 kierowców tirów, którzy nie posiadali Decyzji Prezydenta 

zezwalającej na przejazd przez przeprawę mostową. 

 

Interwencje oraz postępowanie mandatowe prowadzone przez Straż Miejską 

W roku sprawozdawczym 2018 strażnicy miejscy podjęli 7555 interwencje, w wyniku których 

nałożono 188 mandatów karnych na kwotę 21.650,00 zł. 
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Działania Straży Miejskiej na rzecz programu „Bezpieczna Szkoła” 

Straż Miejska Ostrołęki brała udział w programie „Bezpieczna Szkoła”. Program skierowany jest do 

dzieci i młodzieży uczącej się w ostrołęckich placówkach oświatowych, ich rodziców oraz grona 

pedagogicznego pracującego w szkołach. Delegowano strażnika, który przeprowadził w szkołach  

i przedszkolach 21 godz. zajęć, w których wzięło udział 471 dzieci. Podczas tych zajęć omawiał 

zasady bezpiecznego zachowania się w szkole, w domu podczas nieobecności rodziców.  

Poruszane tematy: „Bezpieczeństwo dzieci w kontaktach z obcymi”, „Bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym”, „Czy pies może ugryźć?”, „Bezpieczne ferie”. Zajęcia prowadzone były w formie 

pogadanek profilaktycznych połączonych z prezentacją materiału dydaktycznego w postaci filmu 

DVD. Uczniowie z młodszych grup wiekowych otrzymywali elementy odblaskowe w postaci 

„misiów” z logo „Straży Miejskiej Ostrołęki.” Strażnicy uczestniczyli również w festynach 

organizowanych przez szkoły z okazji „Dnia Dziecka”, gdzie prezentowano radiowóz Straży Miejskiej 

wraz z wyposażeniem. 

Działania prewencyjne ograniczyły dewastację zieleni i mienia publicznego, a także dały większą 

kontrolę między innymi nad młodzieżą przebywającą poza domem w godzinach nocnych. Okres letni 

to natomiast pora, kiedy młodzież i dzieci przebywają nad rzeką. Aby zapobiec kąpieli w miejscach 

niedozwolonych strażnicy patrolowali nabrzeża Narwi. W miarę możliwości kontrolowali również 

parki, skwery i inne miejsca spotkań młodzieży oraz nieletnich, z którymi wyjaśniano pobyt poza 

domem.  

 

Monitoring miasta 

Monitoring wizyjny miasta został uruchomiony w październiku 2004 roku. Centra obserwacji 

monitoringu mieszczą się w siedzibie Straży Miejskiej Ostrołęki oraz w Komendzie Miejskiej Policji 

w Ostrołęce. Obserwacja terenów objętych zasięgiem kamer prowadzona jest całodobowo i ma na celu 

poprawę bezpieczeństwa w mieście, wykrywanie i rejestrowanie wykroczeń oraz przestępstw. 

Zarejestrowany obraz wykorzystywany jest do natychmiastowych interwencji, oraz jako dowód  

w sprawie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w postępowaniu sądowym. 

W 2018 roku przy użyciu monitoringu miasta Straż Miejska zarejestrowała 44 wykroczenia, z czego 

były to wykroczenia przeciwko: 

 Bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 19; 

 Porządkowi i spokojowi publicznemu – 9; 

 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku – 3; 

 Ustawa o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi – 13. 

XIX. ZAKŁADY BUDŻETOWE 

1. Park Wodny „AQUARIUM” 

Park Wodny w Ostrołęce jest samorządowym zakładem budżetowym i został utworzony na mocy 

Uchwały Rady Miasta Ostrołęki Nr 75/VIII/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. Siedziba zakładu mieści 

się w Ostrołęce przy ul. Wincentego Witosa 3. Nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawuje Prezydent 

Miasta Ostrołęki. 
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Park Wodny poszerzył swoją działalność wzbogacając ofertę basenu o kolejne usługi od 26 września 

2011 roku funkcjonuje Restauracja NEMO, zaś 13 kwietnia 2012 roku dla klientów została 

udostępniona nowoczesna Kręgielnia.  

Przedmiot działalności i źródła przychodów 

Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej,  

a w szczególności: 

 prowadzenie kąpieliska sportowo – rekreacyjnego, 

 organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, 

 organizowanie kursów w zakresie sportów wodnych, 

 prowadzenie nauki pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

 rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki dla społeczeństwa miasta 

Ostrołęki, 

 upowszechnianie sportów wodnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz 

szkołach ponadgimnazjalnych, 

 wynajem lokali użytkowych, 

 prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych. 

Źródłami przychodów Parku Wodnego są wpływy od osób fizycznych i prawnych uzyskane ze 

sprzedaży biletów i kart wstępu, wpływy z odpłatności za świadczone usługi oraz dotacje 

przedmiotowe z Urzędu Miasta Ostrołęki. 

 

Infrastruktura obiektu 

Park Wodny „AQUARIUM” posiada basen sportowy o wymiarach 25,00 m – 21,00 m i głębokości  

od 1,80m do 2,00m, basen do nauki pływania i basen rekreacyjny o głębokości od 0,75m do 1,20m 

oraz brodzik dla dzieci o głębokości od 0,15m do 0,30m. Część rekreacyjna wyposażona jest w bicze 

wodne, gejzery, masaż podwodny i poziomy, rwącą rzekę, dwie zjeżdżalnie o długości rur 85m i 53m, 

zjeżdżalnię dwutorową oraz dwie wanny jacuzzi. Widownia przy nieckach basenowych posiada  

507 miejsc siedzących, 302 miejsca na widowni głównej i 205 miejsc na widowni bocznej. 

Ponadto na obiekcie w tzw. części mokrej znajduje się sauna fińska oraz łaźnia parowa. Na tzw. 

podbaseniu: salka do ćwiczeń oraz pomieszczenia odnowy biologicznej, w której skład wchodzą 

pomieszczenia do masażu suchego, hydromasażu, oraz solarium. W budynku Parku Wodnego 

,,AQUARIUM” funkcjonuje Restauracja NEMO serwująca różnorodną gamę dań domowych 

tradycyjnych i wegetariańskich. Ponadto w obiekcie funkcjonuje dwutorowa kręgielnia wyposażona  

w zaplecze do wypoczynku i relaksu. 

Obiekt w pełni jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dla umożliwienia korzystania  

z obiektu przez osoby niepełnosprawne przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca 

parkingowe, bezpośrednio przy nich usytułowana jest pochylnia umożliwiająca wjazd wózkiem dla 

niepełnosprawnych lub wózkiem z dzieckiem. W holu głównym znajduje się winda umożliwiająca 

wjazd na I piętro obiektu lub też podbasenie. Obiekt kompleksowo wyposażony jest w  szatnie dla 

osób niepełnosprawnych korzystających z naszych usług, bramkę przejazdową przy kasie, brodzik 

dezynfekujący przystosowany do wózka inwalidzkiego, podnośnik umożliwiający korzystanie 

 z basenu, jak też toalety na każdym poziomie budynku. 
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Zatrudnienie  

W roku 2018 w Parku Wodnym średnie zatrudnienie wyniosło 44,4 etatu. Na dzień 31.12.2018r. 

zatrudnionych było 43 osób (15 mężczyzn i 28 kobiet) – 42 osób na pełen etat i 1 osoba ½ etatu. 

Dodatkowo w 2018 r. w  naszej instytucji pracowało 41 osób na podstawie umowy zlecenia. 

 

Struktura zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

 Dział administracyjny – 4; 

- Dyrektor – 1 osoba 

- Główny Księgowy– 1 osoba 

- Pomoc Administracyjna – 2 osoby 

 Dział promocji i marketingu – 1 osoba: 

 Dział techniczny –38 osób, w tym: 

- Kierownik – 1 osoba 

- Konserwator  – 4 osób 

- Ratownicy – 4 osób (w tym 1 osoba na 

½ etatu) 

- Instruktor – 2 osoby 

- Obsługa sprzątająca – 7 osób 

- Obsługa szatni – 2 osoby 

- Obsługa kas – 9 osób 

- Obsługa restauracji – 9 osób 

Struktura zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia 

Stan wg umów obowiązujących w dniu 31-12-2018r.  

 Pomoc techniczna i sprzątanie –  2osoba 

 Instruktorzy Aqua-Aerobicu – 2 osoby 

 Ratownicy – 19 osób 

 

Działalność sportowa i rekreacyjna Parku Wodnego 

W 2018 roku z usług Parku Wodnego skorzystało około 210 tysięcy klientów. Wśród użytkowników 

znalazły się osoby indywidualne, zorganizowane grupy szkolne, grupy z zakładów pracy, czy też 

młodzi sportowcy trenujący różne dyscypliny sportu. Park Wodny jest również organizatorem wielu 

wydarzeń sportowych dla uczestników z całej Polski. 

Projekty i imprezy przeprowadzone w Parku Wodnym 

W 2018 roku na terenie Parku Wodnego odbyło się dużo imprez oraz przeprowadzonych zostało wiele 

projektów i wspieranych kilka akcji społecznych. 

Coroczną tradycją Parku Wodnego stało się organizowanie ferii zimowych dla dzieci z miasta 

Ostrołęki. Promocje realizowane Ferie zimowe 15 - 28 stycznia 2018 podzielono na dwa segmenty: 

promocje dla wszystkich oraz promocje dla dzieci. Promocje dla wszystkich realizowane były w dni 

robocze w godzinach: 6.00 – 15.59 i obejmowały: 

 "Pływanie za piątkę" – w okresie objętym promocją dzieci i młodzież ucząca się (w tym studenci 

do 26 lat) 5,00 zł/h. Po przekroczonym czasie, każda minuta naliczana była według cennika,  

 "Z rodziną taniej" – promocja polegała na wprowadzeniu zniżki do 20% na wszystkie bilety 

rodzinne w okresie objętym promocją, 

 "Bez limitu" – bilety ulgowe i normalne bez limitów czasowych dla osób indywidualnych 

kosztowały 20,00 zł od osoby. 

Promocje dla dzieci w dni robocze obejmowały: 

 "Nauka pływania z instruktorem od 8:00 do 16:00" – w okresie objętym promocją, dzieci 

i młodzież w wieku szkolnym przebywająca w strefie mokrej basenu mogła skorzystać  

z instruktażu nauki pływania w ramach wykupionego biletu, 

 "Kręgielnia za 50% od 8:00 do 11:00" – w okresie objętym promocją dzieci i młodzież  

w wieku szkolnym mogli skorzystać z kręgielni za 50% ceny. 
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Ponadto realizowane były specjalne warunki cenowe dla klientów np. w ferie zimowe, wakacje, które 

obejmowały nie tylko korzystanie z pływalni ale również z pozostałych usług oferowanych przez Park 

Wodny.  

We współpracy z Centrum Żywienia i Promocji Zdrowia – Dobry Dietetyk, przeprowadzono otwarte 

spotkania dla rodziców dzieci z nadwagą w kontekście zdrowego żywienia. W trakcie zawodów 

pływackich, w ramach promocji prowadzone były badania, podczas których klienci mogli skorzystać  

i dokonać pomiaru masy, składu ciała, zawartości wody itp.  oraz otrzymać raport o stanie zdrowia.  

Przeprowadzono wspólną z MZOS-TiIT w Ostrołęce akcję „Bezpłatne pływanie po Półmaratonie 

Kurpiowskim”, zrealizowana podczas 24 edycji Półmaratonu Kurpiowskiego. Przygotowano ją dla 

uczestników półmaratonu oraz kurpiowskiej "Dziesiątki".  

Wakacje 2018 to nieprzerwalnie od początku istnienia basenu szereg promocji i ciekawych ofert dla 

mieszkańców naszego miasta i osób przyjezdnych, m.in. ogłoszony został konkurs fotograficzny dla 

którego celem było między zachęcenie młodzieży szkolnej do rozwijania swoich talentów 

artystycznych. 

W roku szkolnym Park Wodny organizuje bezpłatną naukę pływania dla grup szkolnych, w związku  

z tym zatrudnionych zostało dwoje wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania. Instruktorzy  

w atrakcyjny sposób prowadzą zajęcia, przeprowadzają pokazy oraz udzielają instruktażu w zakresie 

bezpieczeństwa osób kapiących się. Grupom zorganizowanym zagwarantowano promocyjne ceny 

biletów. 

W 2018 roku w Parku Wodnym „Aquarium” oraz remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce 

zamontowano automatyczne defibrylatory zewnętrzne (z ang. AED). Defibrylator automatyczny jest 

urządzeniem, które może zastosować każdy świadek zdarzenia w stosunku do osoby, która nie 

oddycha. Urządzenie po otworzeniu i włączeniu wydaje polecenia głosowe i prowadzi przez cały 

proces ratowania życia człowieka. Wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ostrołęce podjęliśmy 

starania o zakup i zamontowanie defibrylatora w Parku Wodnym w ramach Budżetu Obywatelskiego 

Miasta Ostrołęki. Automatyczne defibrylatory zewnętrzne są zamontowane także w innych punktach 

miasta tj. budynek Ostrołęckiego Centrum Kultury, budynek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

tzw. pałacyk, budynki Państwowej Straży Pożarnej i Policji, sklepy: Leclerc i Decathlon, zakłady 

pracy: Stora Enso i Elektrownia Ostrołęka.  

W związku z realizacją projektu Obywatelskiego i umieszczeniem defibrylatora na terenie obiektu 

przeprowadzono nieodpłatnie serię szkoleń zarówno dla pracowników jak również dla mieszkańców 

Miasta i okolic. Szkolenie miało na celu zapoznanie jak najszerszej liczby klientów z zasadami 

pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora oraz zasadami postępowania w przypadku 

utraty przytomności, zawału, omdlenia itp. Szkolenie i ćwiczenia praktyczne prowadzone były przez 

wykwalifikowanego  Ratownika Medycznego.   

 

Współpraca ze szkołami oraz zakładami pracy 

Park Wodny w Ostrołęce współpracuje nieprzerwanie z wieloma zakładami pracy wykupującymi 

karty abonamentowe swoim pracownikom. Dla klientów tych przygotowana została specjalna oferta 

cenowa na korzystanie z naszych usług. W 2018 roku z naszej oferty skorzystało ok. 15 szkół 

podstawowych, 10 zespołów szkół, 1 gimnazjum, 2 zespoły placówek oświatowych oraz Społeczne 

Towarzystwo Oświatowe i Specjalny Ośrodek Wychowawczy.  
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Zakład zorganizował również Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. W konkursie 

wzięło udział 468 uczniów z 26 szkół i placówek oświatowych z Miasta Ostrołęki oraz z okolicznych 

gmin.  

 

Działalność w zakresie sportu wyczynowego 

Z niecki sportowej basenu korzystają głównie ostrołęccy sportowcy. Działalność w  zakresie sportów 

wyczynowych na obiekcie prowadzą: 

 Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, 

 Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS”, 

 Klubem Sportowym  Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie „SQUATINA”, 

 Sekcja Pływania Narew w Ostrołęce. 

Godziny treningów powyższych klubów stowarzyszeń ustalane są przed rozpoczęciem sezonu 

treningowego. Na podstawie wzajemnego porozumienia podpisywane są umowy na dany rok szkolny. 

Z usług Parku Wodnego korzystały ostrołęckie kluby i stowarzyszenia wynajmując tory pływackie, 

saunę lub powierzchnie reklamowe. Na basenie sportowym odbywają się cykliczne szkolenia  

i treningi grupy ratownictwa wodnego, działającej w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce. 

W dniu 27 października 2018r. na obiekcie odbyły się zawody pływackie, w których Park Wodny 

AQUARIUM pełnił rolę współorganizatora i sponsora imprezy. W zawodach wzięły udział dzieci, 

podopieczni Klubów Sportowych z Miasta Ostrołęki oraz województwa mazowieckiego. 

 

Kursy nauki pływania (indywidualne i grupowe) 

Park Wodny posiada stałą ofertę nauki pływania dla dzieci i dorosłych w 2018 roku. Klienci mogli 

uczyć się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów indywidualnie oraz w grupach 2-, 4-, 5-, 6- 

 i 15-osobowych. W stałej ofercie znajduje się również usługa oferowana klientom w ramach 

Akademii Pływania „Delfinek”. Akademia prowadzi zajęcia dla najmłodszych dzieci od 6 roku życia, 

w 7 grupach i zrzesza około 84 dzieci.  

Ponadto w części rekreacyjnej basenu – w niecce do nauki pływania – prowadzone były zajęcia nauki 

pływania przez szkołę pływania „H2O”, zaś w części sportowej zajęcia nauki pływania prowadzone 

przez Stowarzyszenie „Sportowe Pasje”. 

 

Aqua-aerobic 

W części sportowej oraz w niecce do nauki pływania odbywają się nieprzerwalnie zajęcia Aqua-

aerobiku (12 grup – 15-osobowych miesięcznie) i gimnastyki dla seniora (1 grupa – 15-osobowa 

miesięcznie). Zajęcia te cieszą się ogromnym zainteresowaniem o czym świadczy coraz większa ilość 

grup korzystających z tej usługi. Aqua-aerobik i gimnastyka prowadzone są pod okiem czterech 

wykwalifikowanych instruktorek aquaareobiku.  

 

Wykorzystanie salki do ćwiczeń 

W budynku Aquarium mieści się sala do ćwiczeń, w której odbywają się różnego rodzaju zajęcia 

prowadzone przez instruktorów różnych dziedzin sportu, m.in. karate Shinkyokushin, nauka tańca. 

 

Wynajem powierzchni biurowych: 

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 

 Pracownia Języka Francuskiego Paulina Kasprzyk 

 Mirosława Nawłoka Centrum Odchudzania i Psychodietetyki 
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 SHE SYLWIA BUCHALSKA 

 Kancelaria Radcy Prawnego Witold Lewandowski 

 Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Majkowska 

 Firma Handlowo-Usługowa Czesław Majkowski 

 AL.-WENT Michał Arkadiusz Aleksiejuk 

 Krzysztof Szymański Ośrodek Szkolenia „KURS” 

 PHU TUMIEL Marżolena Katruk-Tumiel 

Wynajem powierzchni reklamowych: 

 Centrum Językowe NEO Aleksandra Kutyła 

 Poradnia Psychoterapii Indywidualnej „SPOTKANIE” Norbert Dawidczyk 

 OSCAR Sp. z o.o. 

 Ewa Długosz PUH „GIBON” 

 Liceum Klasyczne im. Papieża Jana Pawła II 

 Agencja Reklamy HEXAN Wiesław Brzózy 

 Biuro Turystyki i Podróży „JUVENTUS” 

 Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, Koło nr 72 Energopap 

 LinguArt  Emilia Janusiewicz 

 Sala Bankietowa Niebieski Migdały Monika Bartkowska 

 KONKRET Sp. z o.o. 

 Punkt Przedszkolny „Słoneczko” Michał Hubert Modzelan 

 

Sauna fińska i łaźnia parowa 

Od początku otwarcia obiektu, klienci Parku Wodnego do dyspozycji mają saunę fińską i łaźnię 

parową. Jeden cykl w saunie trwa 1,5 godz. Sauna dostępna jest po wcześniejszej rezerwacji dla grup 

zorganizowanych oraz trzy razy w tygodniu i w weekendy mogą z niej bezpłatnie korzystać wszyscy 

klienci, którzy zakupili bilet wstępu na basen. Dodatkowo z sauny suchej i parowej korzysta klub 

sportowy ASPS Net w ramach zajęć regeneracyjnych.  

Kręgielnia   

Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 22.00. Wychodząc na  

przeciw potrzebom klientów od stycznia 2018r możliwe jest wynajęcie kręgielni w tzw. godzinach 

niestandardowych od 22 do 6 rano. Dzięki temu rozwiązaniu w 2018 roku w lokalu prócz odwiedzin 

klientów indywidualnych zostało zorganizowanych kilkanaście imprez okolicznościowych  

i niestandardowych eventów.  

Odnowa biologiczna i solarium 

W Parku Wodnym w Ostrołęce znajduje się nowoczesne solarium, z którego mieszkańcy mogą 

skorzystać w ramach wykupionego biletu lub fundowanych karnetów.  
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Obłożenie obiektu 

Wejścia osób indywidualnych 

lp. miesiąc ilość osób 

1. styczeń 9 702 

2. luty 8 041 

3. marzec 8 004 

4. kwiecień 8 176 

5. maj 9 524 

6. czerwiec 10 485 

7. lipiec 17 041 

8. sierpień 16 437 

9. wrzesień 8 123 

10. październik 7 900 

11. listopad 8 321 

12. grudzień 7 983 

razem 119 737 

 

Wejścia grup zorganizowanych 

 

lp. miesiąc ilość osób 

1. styczeń 0 

2. luty 18 

3. marzec 16 

4. kwiecień 20 

5. maj 28 

6. czerwiec 18 

7. lipiec 17 

8. sierpień 35 

9. wrzesień 16 

10. październik 0 

11. listopad 56 

12. grudzień 21 

razem 245 

 

Wejścia grup szkolnych 

lp. miesiąc ilość osób 

1. styczeń 1 452 

2. luty 2 093 

3. marzec 1 912 

4. kwiecień 3 123 

5. maj 3 513 

6. czerwiec 1 765 

7. lipiec 157 

8. sierpień 108 

9. wrzesień 3 251 

10. październik 5 696 

11. listopad 3 999 

12. grudzień 2 262 

razem 29 331 

 

Korzystanie z usług basenowych przez 

zakłady pracy 

lp. miesiąc ilość osób 

1. styczeń 600 

2. luty 263 

3. marzec 231 

4. kwiecień 241 

5. maj 270 

6. czerwiec 406 

7. lipiec 612 

8. sierpień 555 

9. wrzesień 287 

10. październik 208 

11. listopad 143 

12. grudzień 98 

razem 3 914 
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Wejścia w zakresie sportu wyczynowego 

lp. miesiąc ilość osób 

1. styczeń 997 

2. luty 1 377 

3. marzec 1 653 

4. kwiecień 1 625 

5. maj 1 540 

6. czerwiec 1 353 

7. lipiec 87 

8. sierpień 31 

9. wrzesień 1 348 

10. październik 1 862 

11. listopad 1 556 

12. grudzień 1 130 

razem 14 559 

 

Kursy nauki pływania 

lp. miesiąc ilość zajęć 

1. styczeń 140 

2. luty 310 

3. marzec 327 

4. kwiecień 343 

5. maj 358 

6. czerwiec 247 

7. lipiec 28 

8. sierpień 31 

9. wrzesień 312 

10. październik 677 

11. listopad 566 

12. grudzień 373 

razem 3 712 

Aqua-aerobic 

lp. miesiąc ilość osób 

1. styczeń 738 

2. luty 918 

3. marzec 872 

4. kwiecień 775 

5. maj 794 

6. czerwiec 637 

7. lipiec 276 

8. sierpień 269 

9. wrzesień 810 

10. październik 984 

11. listopad 811 

12. grudzień 677 

razem 8 561 

Wejścia w ramach kart Benefit, OK System 

i FitProfit 

lp. miesiąc ilość osób 

1. styczeń 1 368 

2. luty 1 513 

3. marzec 1 970 

4. kwiecień 1 615 

5. maj 1 846 

6. czerwiec 1 746 

7. lipiec 1 937 

8. sierpień 1 961 

9. wrzesień 1 652 

10. październik 1 694 

11. listopad 1 626 

12. grudzień 1 782 

razem 20 710 

 



 

Strona 216 z 251 

Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok    

Kręgielnia 

lp. miesiąc ilość osób 

1. styczeń 656 

2. luty 448 

3. marzec 537 

4. kwiecień 297 

5. maj 267 

6. czerwiec 256 

7. lipiec 371 

8. sierpień 404 

9. wrzesień 296 

10. październik 298 

11. listopad 403 

12. grudzień 432 

razem 4 665 

Sauna  

lp. miesiąc ilość grup 

1. styczeń 15 

2. luty 19 

3. marzec 24 

4. kwiecień 17 

5. maj 17 

6. czerwiec 9 

7. lipiec 1 

8. sierpień 3 

9. wrzesień 15 

10. październik 17 

11. listopad 19 

12. grudzień 14 

razem 170 

 

Solarium 

lp. miesiąc ilość minut 

1. styczeń 42 

2. luty 32 

3. marzec 34 

4. kwiecień 109 

5. maj 77 

6. czerwiec 46 

7. lipiec 22 

8. sierpień 51 

9. wrzesień 10 

10. październik 0 

11. listopad 20 

12. grudzień 35 

razem 478 

 

Wejścia w ramach Karty Wielkiej Rodziny  

i Karty Dużej Rodziny 

lp. miesiąc ilość osób 

1. styczeń 604 

2. luty 514 

3. marzec 541 

4. kwiecień 669 

5. maj 766 

6. czerwiec 925 

7. lipiec 1 480 

8. sierpień 1 343 

9. wrzesień 762 

10. październik 745 

11. listopad 695 

12. grudzień 593 

razem 9 637 

Działalność gastronomiczna 

W budynku Parku Wodnego, na I piętrze od IX.2011 r. mieści się Restauracja „NEMO”. Lokal został 

podzielony na dwie części: „suchą”, do której dostęp będzie miał każdy i „mokrą”, do której dostęp 

miały jedynie osoby przebywające w strefie mokrej basenu. W 2018 roku Restaurację odwiedziło 

ponad 37 tys. osób indywidualnych (37.000 - liczba wydanych paragonów). Oprócz codziennej 

działalności lokal cieszy się coraz większym zainteresowaniem jeśli chodzi o organizowanie imprez 

okolicznościowych oraz catering.  

W 2018 roku zorganizowanych było 38 imprez takich jak: urodziny, imieniny, chrzty i komunie. 

Dodatkowo Restauracja obsługiwała szkolenia i konferencje oraz uroczystości organizowane przez 

firmy zewnętrzne w sali konferencyjnej. Ponadto Restauracja wspierała różne akcje i projekty 
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społeczne, m.in. Świąteczną Zbiórkę Żywności, kolonie dla dzieci i młodzieży organizowane  

w okresie ferii oraz wakacji.  

 

Modernizacje, doposażenia, kontrole i przeglądy obiektu 

W 2018 roku przeprowadzone były następujące remonty i modernizacje: 

 Wymiana popękanej glazury i terakoty w trakcie przerwy technologicznej. 

 Uzupełnienie fug podłogowych na całym obiekcie. 

 Szpachlowanie i malowanie ubytków tynkarskich. 

 Naprawa central wentylacyjnych MENERGA. 

 Wymiana elementów instalacji stacji uzdatniania wody.  

 Częściowa wymiana elementów konstrukcyjnych kręgielni. 

 Modernizacja instalacji  elektrycznej w kuchni NEMO i zapleczu. 

 Wymiana ubytków mozaiki w niecce basenu rekreacyjnego. 

 Szpachlowanie i malowanie  klatki schodowej zjeżdżalni. 

 Wypełnianie połączenia wanny z hydromasażem I z posadzką. 

 Malowanie ścian wewnętrznej klatki schodowej. 

 Wymiana silikonów w części mokrej obiektu. 

 Czyszczenie mechaniczne kanalin basenowych. 

 Serwis kręgielni. 

 Naprawa oświetlenia hali basenowej. 

 Wymiana uszkodzonych kasetonów. 

 

W 2018 roku, doposażenie obiektu objęło: 

 Doposażenie szatni głównej w szafki depozytowe (ubraniowe). 

 Zakup odkurzaczy na sucho i mokro. 

 Zakup automatu szorująco-zbierającego z napędem. 

 Wykonanie dodatkowej instalacji monitoringu wewnętrznego obiektu. 

 Doposażenie kręgielni w sprzęt specjalistyczny (kule, kręgle, obuwie); 

 Doposażenie warsztatu w drobny sprzęt (narzędzia); 

 Zakup suszarek do włosów, 

 Zakup filtrów do central wentylacyjnych, 

 Zakup drobnego sprzętu do utrzymania prawidłowego stanu sanitarnego  na obiekcie. 

 

Realizacja planu przychodów i wydatków 

lp. wyszczególnienie plan wykonanie 

1. przychody własne                            3 043 302,15 zł       2 838 296,81 zł  

2. 
dotacje ogółem, w tym:     1 750 000,00 zł      1 750 000,00 zł  

dotacja na działalność eksploatacyjną     1 750 000,00 zł      1 750 000,00 zł  

3. Koszty ogółem 4 793 302,15 zł 4 588 296,81 zł 
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Porównanie otrzymanej dotacji samorządowej na eksploatację obiektu do wypracowanych 

przychodów własnych w układzie miesięcznym 

lp. miesiące dotacja przychody własne razem 

1. styczeń 145 000,00 zł  239 549,92 zł 384 549,92 zł 

2. luty 145 910,00 zł  202 785,36 zł 348 695,36 zł 

3. marzec 220 909,00 zł  211 082,08 zł 431 991,08 zł 

4. kwiecień 145 909,00 zł 237 241,17 zł 383 150,17 zł 

5. maj 145 909,00 zł  251 434,95 zł 397 343,95 zł 

6. czerwiec 145 909,00 zł 238 267,40 zł 384 176,40 zł 

7. lipiec 70 909 zł  292 893,54 zł 363 802,54 zł 

8. sierpień 145 909,00 zł  254 726,37 zł 400 635,37 zł 

9. wrzesień 145 909,00 zł  217 953,38 zł 363 862,38 zł 

10. październik 145 909,00 zł  252 946,06 zł 398 855,06 zł 

11. listopad 145 909,00 zł  237 652,71 zł 383 561,71 zł 

12. grudzień 145 909,00 zł  201 763,87 zł 347 672,87 zł 

razem 1 750 000,00 zł  2 838 296,81 zł  4 588 296,81 zł 

 

Przychody i koszty Parku Wodnego w układzie miesięcznym (w PLN) 

lp. miesiące przychody dotacja  koszty wynik 

 1 2 3 4 5=2+3-4 

1. styczeń 239 549,92    145 000,00  306 710,51 77 839,41  

2. luty 202 785,36    145 910,00  335 409,91  13 285,45 

3. marzec 211 082,08  220 909,00  425 865,39  6 125,69  

4. kwiecień 237 241,17  145 909,00  385 602,43  -2 452,26  

5. maj 251 434,95 145 909,00  378 367,04  18 976,91  

6. czerwiec 238 267,40  145 909,00  331 662,52  52 513,88 

7. lipiec 292 893,54  70 909,00  371 489,82  -7 687,28 

8. sierpień 254 726,37  145 909,00  358 970,63  41 664,74  

9. wrzesień 217 953,38  145 909,00  340 258,33  23 604,05  

10. październik 252 946,06  145 909,00  433 996,29  -35 141,23 

11. listopad 237 652,71  145 909,00  347 846,22  35 715,49  

12. grudzień 201 763,87 zł 145 909,00  502 650,66 zł -154 977,79  

razem 2 838 296,81 zł 1 750 000,00  4 518 829,75 zł 69 467,06  

 

Struktura przychodów i kosztów w układzie podmiotowym 

lp. wyszczególnienie przychody 
koszty 

eksploatacyjne remonty ogółem 

1. usługi basenowe   2 835 865,64 zł     4 471 960,02 zł     46 869,73 zł    4 518 829,75 zł  

2. 
działalność 

finansowa 
        2 431,17 zł                      -   zł                  -   zł                      -   zł  

razem   2 838 296,81 zł     4 471 960,02 zł     46 869,73 zł    4 518 829,75 zł  
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XX. Kultura 

Działalność w zakresie upowszedniania kultury i dziedzictwa narodowego prowadzą trzy instytucje 

kultury, tj. Ostrołęckie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Żołnierzy 

Wyklętych, wpierane przez urząd miasta.   

 

Ostrołęckie Centrum Kultury, w którego skład wchodzą Galeria Ostrołęka, Klub Oczko, Kino Jantar, 

Kultownia, prowadziło w 2018 r. szeroką działalność w zakresie propagowania kultury, z których 

najważniejsze to:  

1) Wystawiennictwo i edukacja plastyczna – zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, 

malarstwa, papieroplastyki, decoupage, batiku i ogólnoplastyczne prowadzone były w Galerii 

Ostrołęka i OCK. Każdego miesiąca korzystało z nich ponad 106 osób – dzieci, młodzieży  

i dorosłych. 

2) Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna – prowadzone w dziecięcych i młodzieżowych 

zespołach teatralnych: Ostrołęckiej Scenie Autorskiej i Dziecięcym Teatrze Amatorskim 

„Niewidzialne dzieci”. Grupy realizowały własne spektakle teatralne, organizowały warsztaty  

i konkursy recytatorskie. 

3) Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna – przy OCK działały w 2018 r. zespoły tańca 

ludowego, towarzyskiego i nowoczesnego, które występowały w wielu przeglądach, pokazach, 

turniejach i uroczystościach okolicznościowych w Ostrołęce i w całej Polsce. Były to: Zespół 

Tańca Ludowego „Ostrołęka”, Zespół Pieśni i Tańca Kurpie, Zespół Tańca Współczesnego DE-

EM, Klub Tańca Towarzyskiego Fan. 

4) Upowszechnianie muzyki – w Ostrołęckim Centrum Kultury działały w 2018 r. zespoły 

muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny i Studio Piosenki 21, które zapewniały oprawę 

artystyczną imprezom organizowanym przez OCK i prezentowały się podczas innych wydarzeń 

w mieście. 

5) Działalność środowiskowa – prowadzona w szczególności przez Kultownię  

w Wojciechowicach, organizująca otwarte zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, 

a także przez Ostrołęcki Uniwersytet III Wieku, z którego zajęć korzystało w 2018 r. ogółem 235 

słuchaczy. Wzięli oni udział w cyklu 28 wykładów o różnorodnej tematyce, a także 16 cyklach 

zajęć fakultatywnych. 

6) Film – edukacja i upowszechnianie – Kino Jantar w 2018 r. zaprezentowało 149 zagranicznych 

i 26 polskich tytułów filmowych. Ogółem wyświetlono 2240 seansów filmowych, które obejrzało 

136155 widzów. 

W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego wchodzą: biblioteka główna  

z wypożyczalnią główną i wypożyczalnią zbiorów specjalnych, czytelnią, czytelnią bibliologiczną  

i pracownią zbiorów regionalnych oraz 4 filie ogólne i 1 filia dla dzieci i młodzieży. W roku 2018  

w sieci bibliotek publicznych nie odnotowano zmian.  

Księgozbiór w 2018 r. zwiększył się o 6924 jednostek inwentarzowych zbiorów, w tym 6559 książek, 

58 czasopism i 307 zbiorów specjalnych, i wynosił na koniec roku 203377 sztuk, w tym 181494 

książek, 5204 czasopism, 16679 zbiorów specjalnych. 

W ciągu roku w bibliotekach 8704 czytelników wypożyczyło z bibliotek na zewnątrz ogółem 90628 

jednostek inwentarzowych zbiorów, w tym 86827 książek i 3801 zbiorów specjalnych. Na miejscu 

udostępniono czytelnikom ogółem 715 woluminów książek, 440 czasopism oraz 74 jednostek 

inwentarzowych zbiorów specjalnych. 
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W 2018 r. trwała budowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19. W tym czasie Muzeum 

przeniosło się do siedziby tymczasowej przy ul. Psarskiego, gdzie prowadziło działalność. Gromadziło 

i opracowywało zbiory związane z II wojną światową i podziemiem antykomunistycznym. Prowadziło 

też prace związane z porządkowaniem i zabezpieczeniem obszernego, przejętego przez Muzeum 

archiwum Związku Polaków Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę.  

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – otwarcie w Myszyńcu wystawy 

planszowej „Powiat ostrołęcki w walce z dwoma okupantami”. Od marca wystawa była udostępniana 

zainteresowanym osobom i instytucjom i odwiedziła szereg miejscowości na terenie powiatu – m.in. 

Myszyniec, Wolkowe, Wykrot, Rzekuń, Kadzidło i Czerwin.  

Szerzej działalność poszczególnych jednostek została opisana w dalszych częściach niniejszego 

raportu.  

 

Poza imprezami realizowanymi przez podległe miastu jednostki, w roku 2018 odbył się szereg innych 

imprez kulturalnych, w tym m.in.:  

1) koncert „Kolędy Pospieszalskich”, 

2) koncert zespołu Moja Rodzina, 

3) Dni Ostrołęki z występami polskich zespołów muzyki country w ramach imprezy „Konwój 

Country”, 

4) festyny osiedlowe, 

5) cykl zabaw tanecznych „Zabawy podmiejskie” na plaży miejskiej, 

6) festyn „Cud nad Narwią” z koncertami Abba Show oraz koncertu Jary Oddział Zamknięty, 

7) koncert w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et Musica”, 

8) piknik „Dzień bez samochodu”, 

9) piknik kulturalny „Spotkajmy się w Parku”, 

10) współorganizacja OSPA 2018, 

11) koncert „Gloria Polonica” w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 

12) Wigilia miejska, 

13) Sylwester miejski. 

 

Dotacje przekazane organizacjom pozarządowym działającym w obszarze kultury w roku 2018: 

lp. rodzaj zadania 

suma 

przekazanych 

dotacji 

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Społeczne 

lokalne inicjatywy kulturalne, ku czci pamięci tych którym zawdzięczamy małą 

ojczyznę – Miasto Ostrołęka 

116.960 zł 

2. Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa narodowego oraz patriotyczne 

przedsięwzięcia artystyczne realizowane dla mieszkańców Miasta Ostrołęki w 

100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 

36.800 zł 

3. Działalność edytorska i wydawnicza popularyzująca wiedzę o dziejach Miasta i 

losach jego mieszkańców oraz upowszechniająca dorobek ostrołęckich twórców 

ze szczególnym uwzględnieniem Ostrołęki w wydarzeniach okresu 1918-1921 

43.100 zł 

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 

Dokumentowanie historii najnowszej, lokalnych wydarzeń kulturalnych, 

sportowych i społecznych w formie Kroniki Miasta Ostrołęki 

12.000 zł 

5. Dotacje przekazane w trybie małych zleceń (art. 19a Ustawy o wolontariacie i 

działalności pożytku publicznego) 
21.550 zł 
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Łącznie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowano w roku 

2018 realizację 46 zadań z zakresu kultury i sztuki na łączną kwotę 230.410,00 zł. Zadania te 

realizowało 25 podmiotów. Szczegółowy opis zadań, na które udzielono wsparcia z budżetu miasta, 

został przedstawiony w rocznym sprawozdaniu z realizacji programu współpracy za 2018 rok.  

 

W roku 2018 stypendia za działalność w zakresie kultury i sztuki otrzymały 3 osoby. Łączna suma 

stypendiów wyniosła 7.500,00 zł. 

XXI. Sport 

Jednostki samorządowe działające w zakresie kultury fizycznej to przede wszystkim Miejski Zarząd 

Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej oraz Park Wodny. Szczegółowy opis 

działalności tych jednostek w 2018 roku został przedstawiony w pozostałych częściach niniejszego 

raportu.   

 

Najbardziej znanym obiektem sportowym na terenie miasta jest Hala Sportowo-Widowiskowa im. 

Arkadiusza Gołasia. Łącznie z sali głównej skorzystały 61793 osoby, w tym 42428 osób ze szkół oraz 

19365 osób z klubów sportowych, stowarzyszeń i zakładów pracy. Z sali sportów walki skorzystały 

11154 osoby, w tym 998 osób ze szkół oraz 10156 osób z klubów sportowych, stowarzyszeń  

i zakładów pracy. Z siłowni korzystały kluby sportowe – łącznie 1797 osób. Ponadto z siłowni, salki 

sportów walki, tenisa stołowego oraz ringu korzystały osoby indywidualnie – 1144 osób w roku. 

 

W 2018 roku z usług Parku Wodnego skorzystało około 210 tysięcy klientów. Wśród użytkowników 

znalazły się osoby indywidualne, zorganizowane grupy szkolne, grupy z zakładów pracy, czy też 

młodzi sportowcy trenujący różne dyscypliny sportu.  

W 2018 roku Miasto Ostrołęka było areną wielu ciekawych imprez sportowych, organizowanych przy 

wsparciu samorządu przez lokalne kluby sportowe i miejskie instytucje. Poniżej przedstawiamy 

niektóre z nich: 

1) Półmaraton Kurpiowski z Kurpiowską Dziesiątką, w których w 2018 roku wzięło udział łącznie 

prawie 300 uczestników. 

2) Memoriał Arkadiusza Gołasia, upamiętniający jednego z najwybitniejszych sportowców  

z Ostrołęki, w roku 2018 odbyła się 13 edycja turnieju, w której wzięły udział 24 drużyny 

młodzików z całej Polski. Zwyciężył zespół Metro I Warszawa. Turniej jest organizowany przez 

UKS Olimp, rodzimy klub Arkadiusza Gołasia. 

3) Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, organizowanych w Rosji - Ostrołęczanie mieli możliwość 

śledzić poczynania reprezentacji Polski w strefie kibica „Ostrołęka Kibicuje”. 

4) Mistrzostwa Europy Masters Kobiet i Mężczyzn w Piłce Siatkowej Kaman Cup 2018 – 

uczestniczyło ponad 40 drużyn z 11 krajów. 

5) IV Ostrołęcki Bieg Papieski zorganizował UKS Clan Ostrołęka. 

6) Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki przeprowadził Mityng Młodzików i Mistrzostwa Ostrołęki 

Juniorów i Juniorów Młodszych.  

7) UKS Mag - kolejna edycja „Biegu Kolejarza”. 

8) Stowarzyszenie Arkadia zorganizowało „Cross na Ostrej Łące” i „Cross szalonego Kurpsia”.  

9) Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej przeprowadziła dwa turnieje – APN Cup 2018 i APN Winter 

Cup 2018. Szereg turniejów piłki nożnej w sezonie 2018 zorganizowały dla dzieci i młodzieży 

także kluby OTS Korona Ostrołęka i UKS Narew. 
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10) UKS Piątka Ostrołęka, zorganizował VII Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w Pływaniu, które 

zgromadziły ok. 300 młodych pływaków z kilkunastu klubów z całego kraju.  

11) Kurpiowska Kuźnia Mistrzów, zorganizowana przez klub Fight Academy Ostrołęka. 

12) Stowarzyszenie Seniorzy Kurpi i Ostrołęki przeprowadziło Spartakiadę Pokoleń,  

13) Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce zorganizowało II Parafiadę 

Rodzinną przy św. Franciszku.  

14) UMKS Trójka zorganizował ligę piłki ręcznej dla najmłodszych oraz kolejną edycję Memoriału 

Zbigniewa Majewskiego dla seniorów.  

Swoje imprezy zorganizowały także UKS Diament – Memoriał Piotra Dobrzyńskiego, Międzyszkolny 

Klub Karate Kyokushin – kolejne mistrzostwa klubu oraz OTPS Nike – Międzynarodowy Turniej 

Siatkówki Kadetek. 

 

Dotacje przekazane organizacjom pozarządowym działającym w obszarze kultury fizycznej 

 w roku 2018 

lp. rodzaj zadania 
suma przekazanych 

dotacji 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Wspieranie przygotowań 

i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych 

imprezach sportowych, kompleksowa obsługa współzawodnictwa 

sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej  

25.000 zł 

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Szkolenie sportowe 

dzieci, młodzieży i dorosłych  
1.300.000 zł 

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Organizacja imprez 

sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Ostrołęki 
75.000 zł 

 

Łącznie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowano w roku 

2018 realizację 63 zadań z zakresu fizycznej na łączną kwotę 1.400.000,00 zł. Zadania te realizowało 

41 podmiotów. Szczegółowy opis zadań, na które udzielono wsparcia z budżetu miasta, został 

przedstawiony w rocznym sprawozdaniu z realizacji programu współpracy za 2018 rok, 

przedstawionego radzie miasta.  

 konkurs na realizację zadań z kultury fizycznej został opublikowany w Biuletynie Informacji 

Publicznej: https://bip.um.ostroleka.pl/otwarty-konkurs-ofert/4226/pmk-524-4-2017, 

 konkursu na realizacje zadań z kultury i sztuki został opublikowany w Biuletynie Informacji 

Publicznej: https://bip.um.ostroleka.pl/otwarty-konkurs-ofert/4225/pmk-524-3-2017, 

 konkurs z kultury i sztuki w zakresie zadań zleconych w trybie pozakonkursowym został 

opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.ostroleka.pl/artykuly/126/oferty-

ngo-w-trybie-bezkonkursowym-art-19a. 

W roku 2018 stypendia sportowe otrzymywało 28 zawodników. Łączna suma pobranych stypendiów 

to 57.400,00 zł. 

https://bip.um.ostroleka.pl/otwarty-konkurs-ofert/4226/pmk-524-4-2017
https://bip.um.ostroleka.pl/otwarty-konkurs-ofert/4225/pmk-524-3-2017
https://bip.um.ostroleka.pl/artykuly/126/oferty-ngo-w-trybie-bezkonkursowym-art-19a
https://bip.um.ostroleka.pl/artykuly/126/oferty-ngo-w-trybie-bezkonkursowym-art-19a
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XXII. JEDNOSTKI KULTURY 

1. Ostrołęckie Centrum Kultury 

Sprawozdanie finansowe 

lp. wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie % wykonania 

1 

stan środków na rachunkach 

bankowych na początek okresu 

sprawozdawczego 

        479 209,28             479 209,28      

2 przychody ogółem      6 096 230,98         6 096 230,98     100% 

  dotacja na wydatki bieżące      3 240 000,00          3 240 000,00     100% 

  dotacja celowa na imprezy           87 000,00               87 000,00     100% 

  przychody własne      2 769 230,98         2 769 230,98     100% 

3 koszty ogółem      6 072 360,43          6 072 360,43     100% 

  wynagrodzenia i pochodne      3 474 244,38          3 474 244,38     100% 

  usługi obce w tym:      1 791 435,63          1 791 435,63     100% 

  usługi remontowe             9 278,14                 9 278,14      

  pozostałe koszty         806 680,42             806 680,42     100% 

4 

stan środków na rachunkach 

bankowych na koniec okresu 

sprawozdawczego 

        540 535,24             540 535,24      

5 stan należności i zobowiązań      

  należności         180 190,76             180 190,76      

  w tym wymagalne                        -                              -        

  zobowiązania          373 565,96             373 565,96      

 w tym wymagalne 10 636,41 10 636,41  

 

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna 

Ostrołęckie Centrum Kultury w 2018 r. przygotowało 24 wystawy i ekspozycje w Galerii, na holu 

OCK oraz wystaw plenerowych w przestrzenia miasta. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane 

są wystawy sztuki współczesnej, a na holu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii.  

W październiku 2018 roku odbył się X Ostrołęcki Festiwal Fotografii, w ramach którego 

zaprezentowano szereg wystaw w Galerii, na holu Kina „Jantar”. Były to wystawy: 

 J. Kaszuba, K. Sowa „Osobliwości w kolorze blue”, 

 Monika Kryszczyńska  „Powiedz życzenie”, 

 T. Mościcki, W. Zieliński „Uczeń i Mistrz”, 

 W. Wantuch – „Platinum”. 

Sympatycy fotografii mogli wystawić swoje prace oraz podziwiać fotografie w „Galerii bezdomnej” 

zorganizowanej w budynku dawnego Kasyna Policyjnego. 

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, 

malarstwa, papieroplastyki, decupage, batiku i ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii i OCK,  

z których co miesiąc korzysta ponad 106 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych. Oprócz zajęć stałych 

Galeria prowadzi lekcje plastyczne dla dzieci i młodzieży z ostrołęckich szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadpodstawowych.  
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Obok wystaw organizowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych 

nagrodzonych w 25. Ostrołęckim Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia”. Konkurs odbywa się 

równolegle z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 107 

prac. 

 

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna 

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu 

upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. W 2018 roku na sali widowiskowej 

OCK odbywało się 9 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. 

Spektakle obejrzało je 2261 małych widzów wraz z rodzicami.  

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziecięcymi  

i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK 

działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialne 

dzieci”, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne 

spektakle teatralne. W 2018 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła kilkakrotnie spektakle: 

 „Ballada na trzy biurka”, 

 „Emigranci” wg S. Mrożka, 

 „Czekoladki”, 

 „Dzieci wojen – kronika obrazem i słowem”, 

 „Pierwszy Gol!!!”, 

W październiku 2018 roku Ostrołęcka Scena Autorska wraz ze Studiem Piosenki 21 zaprezentowała 

koncert poetycki „Komu ja gram – Zbigniew Herbert”. Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialne 

dzieci” wystawił spektakle „Zamknięte drzwi”, „Przez dziurkę od klucza” i „Baśniowy ambaras”. 

Odbyły się również eliminacje miejskie i rejonowe XXXVII Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego 

„Miejsce Urodzenia” i 63. OKR. W dniach 13 – 16  czerwca odbył się finał 63. Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 56 recytatorów wraz z instruktorami 

z całego kraju.   

W Ostrołęckim Centrum Kultury odbył się półfinał XVII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów 

Amatorskich, w którym swoje spektakle zaprezentowało 6 szkolnych teatrów amatorskich.  

Ponadto Ostrołęckie Centrum Kultury zaprosiło ostrołęczan na spektakle teatralne: 

 „Pół na Pół” w wykonaniu Piotra Polka i Piotra Szwedesa,   

 „Wincenty Witos – współtwórca Niepodległej” – wyk. Dariusz Kowalski i Dominika Figurska, 

 „Obserwator” – spektakl Studia Artystycznego im Ziembińskich z Koszalina. 

Festiwal Teatralny – „InQbator” zorganizowany przez Ostrołęckie Centrum Kultury i Mazowiecki 

Instytut Kultury. Ostrołęczanie mieli okazję zobaczyć szereg doskonałych teatralnych spektakli 

ulicznych. Wśród wykonawców tegorocznej edycji Festiwalu zaprezentowano 14 spektakli tj.: 

 Orfeo’70 – Dawid Żakowski, 

 La Caja – Mai Rosjan and Los Esculatores del Aire Cia – Hiszpania, 

 Peregrinus – Teatr KTO, 

 Czarny łabędź – Teatr Scena, 

 Konstelacje – Fundacja Artystyczna Perform, 

 Wieczór profesorski – Anna Haracz i Andrzej Morawiec, 

 Adam et Eva. In vivo – Warszawskie Centrum Pantomimy, 
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 Pięciu nieudanych – Fundacja Sztuka Ciała, 

 Tradycja – Teatr Rękawiczka, 

 Nieme kino – Teatr MIMO, 

 Dzieci wojen –  Ostrołęcka Scena Autorska, 

 Motyle – Paulina Święcańska, Dawid Żakowski, 

 Deja Vu –  Bodecker & Meander – Niemcy/ Francja, 

 Kalos Kaghatos – Teatr AKT. 

Corocznie we wrześniu odbywa się również Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „IGŁA”, który  

w 2018 roku odbył się po raz czternasty. Uczestniczyło 9 zespołów teatralnych m.in. z: Piaseczna, 

Białej Podlaskiej, Łap, Rzeszowa, Katowic, Łodzi, Białegostoku i Lublina. Widzowie i jurorzy 

obejrzeli 4 monodramy i 5 spektakli teatralnych.   

 

Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna 

Przy Ostrołęckim Centrum Kultury działają zespoły tańca ludowego, towarzyskiego i nowoczesnego, 

które występują na wielu przeglądach, pokazach, turniejach i uroczystościach okolicznościowych  

w Ostrołęce i w całej Polsce, tj.: Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka”,  Zespół Pieśni i Tańca 

„Kurpie”, Zespół Tańca Współczesnego DE – EM, Klub Tańca Towarzyskiego FAN.  

Zespoły prezentowały się podczas festynów osiedlowych i innych uroczystości organizowanych przez 

szkoły i instytucje miejskie. Pary z KTT Fan startowały na ogólnopolskich turniejach  m.in. w Ełku, 

Olecku, Warszawie itp. 

Najważniejszą imprezą taneczną zorganizowaną przez OCK w 2018 roku był 34. Ogólnopolski 

Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”, w którym uczestniczyło ponad 200 par 

tanecznych z całego kraju. 

Upowszechnianie muzyki. 

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór 

Kameralny i Studio Piosenki 21. Zespoły te zapewniają oprawę artystyczną imprezom organizowanym 

przez OCK, jak i prezentują się na imprezach przygotowanych np. przez Rady Osiedla, Urząd Stanu 

Cywilnego, występują w kościołach i szkołach.  

W ramach upowszechniania muzyki Ostrołęckie Centrum Kultury w 2018 roku zorganizowało 

coroczny Festiwal Piosenki Przedszkolnej cieszący się ogromną popularnością wśród przedszkolaków 

o czym świadczy udział w nim wszystkich przedszkoli miejskich. 

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach w wykonaniu 

wokalistek Studia Piosenki 21 takich jak: „Tak to już z nami jest”, „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”, 

„Zacznij od Bacha”. Ostrołęcki Chór Kameralny koncertował w kościołach w Ostrołęce i Kadzidle.  

W 2018 roku odbyły się także Ostrołęckie Spotkania Chóralne, w których udział wzięło 7 chórów  

z Ostrołęki i okolic. 

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego 

jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W 2018 roku odbyła się 35 edycja 

przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego.  

W przeglądzie udział wzięło 77 wykonawców z całego regionu kurpiowskiego.  
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W zakresie edukacji muzycznej przez cały rok szkolny odbywały się w OCK „Spotkania z muzyką” 

prezentujące muzykę polskich i europejskich twórców. Spotkania przygotowane są przez Filharmonię 

Narodową i adresowane do dzieci  klas 1 – 3 ze szkół podstawowych.  

Rozrywka 

W 2018 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we 

Dwoje” ostrołęczanie mogli posłuchać na żywo wielu znanych artystów m.in.: Roberta Janowskiego, 

Mumio Taki Mix, Lorę Szafran, zespół Harlem, Katarzynę Groniec, zespół Wolna Grupa Bukowina, 

Łukasza Zagrobelnego, Urszula Trio Akustycznie, Artyści II Rzeczypospolitej, Muniek i przyjaciele. 

Program jest współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 2246 

widzów. 

W wakacje Ostrołęckie Centrum Kultury prowadziło nowy cykl letnich koncertów pn. „Kulturalnie 

przy fontannie”, który odbywał się na plenerowej scenie przy Kupcu obok fontanny.  Mieszkańcy 

mogli zobaczyć: „Projekt Patrioci” – koncert zespołów Pampeluna i 4P, zespół LONSTAR, zespół 

RAGGABARABANDA, zespół THE POLISH, PRZEDWOJENNE PIOSENKI – koncert Malwiny 

Paszek i Tomka Grdeń, KLAWA FERAJNA – koncert kapeli podwórkowej, WOLNOŚĆ – KOCHAM 

I ROZUMIEM – koncert Studia Piosenki, „W to mi graj” – spektakl teatralny dla dzieci, „Czerwony 

Kapturek” – spektakl  teatralny dla dzieci. 

Sztandarową imprezą Ostrołęckiego Centrum Kultury jest organizacja Ostrołęckich Spotkań  

z Piosenką Kabaretową OSPA. W roku 2018 była to już 34 edycja. W trakcie listopadowego wieczoru 

zgromadzoną publiczność bawili Kabaret JURKI i Grzegorz Halama. W konkursie, który w tym roku 

został zorganizowany w dwóch kategoriach tj. kabaretowej piosenki autorskiej i w interpretacji 

piosenki kabaretowej na scenie zaprezentowało się 10 podmiotów – solistów i zespołów z całej Polski. 

„OSPĘ” prowadził Jarek Marek Sobański. 

 

Promocja 

Ostrołęckie Centrum Kultury w ramach promocji wydaje Informator Kulturalny „Bywalec”. 

Informator zawiera zapowiedzi imprez, repertuar kinowy oraz doniesienia o imprezach, które już się 

odbyły. Informator jest publikacją nieodpłatną dostępną w OCK i co miesiąc kolportowany jest  

w zakładach pracy, urzędach i wszystkich ostrołęckich szkołach.  

Dział Promocji i Marketingu Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym 

nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki dotyczące naszych imprez. Zajmuje się również 

aktualizacją naszej strony internetowej www.ock-ostroleka.pl zawierającej informacje o imprezach, 

repertuarze kina, aktualności, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK. Ostrołęckie 

Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami w zakresie przekazywania wszelkich 

informacji dotyczących działalności instytucji. 

 

Działalność środowiskowa 

Dużą część pracy Ostrołęckiego Centrum Kultury stanowi działalność środowiskowa. 

Współpracujemy z ostrołęckimi szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. 

Zespoły działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury tj.: Studio Piosenki 21, ZTL Ostrołęka, ZPiT 

Kurpie i ZTW De-eM, KTT „Fan” występują na wielu uroczystościach oraz na festynach 

osiedlowych. Przejawem działalności środowiskowej jest coroczna organizacja w maju Ostrołęckich 

Spotkań Klubów Seniora dla starszej publiczności, gdzie swój dorobek prezentują Kluby Seniora 

działające na terenie miasta i okolicznych gmin. Działalność środowiskowa realizowana jest  

w szczególności w KULTOWNI w Wojciechowicach.  
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Szczególną formą działalności środowiskowej jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku.  

W  2018 roku z zajęć OUTW korzystało ogółem 235 słuchaczy w wieku 60+. Seniorzy wzięli udział 

w cyklu 28 wykładów o różnorodnej tematyce prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych 

oraz przedstawicieli bezpieczeństwa – policji i medycyny – lekarze. Seniorzy uczestniczyli również  

w cyklu zajęć fakultatywnych. Uczestnicy zajęć teatralno – estradowych  dla swoich kolegów, 

znajomych i rodziny przygotowali wieczory literacko – muzyczne: 

 „Miłość nie jedno ma imię” 

 „Kim ty jesteś? Gdzie ty mieszkasz?” 

 „Matka – Kobieta – Przyjaciółka”. 

 

Film – edukacja i upowszechnianie 

W Kinie Jantar w 2018 roku zaprezentowano w repertuarze 149 zagranicznych tytułów filmowych  

i 26 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 2240 seansów filmowych. Obejrzało 

je 136155 widzów.   

W 2018 roku  OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 35 pozycji filmowych, na 167 seansach,  

a obejrzało je 2830 młodych ludzi w każdy miesiącu.  

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs” to zaprezentowane 32 filmy, a obejrzało je 2039 

widzów. Podczas ferii zimowych i wakacji letnich Kino Jantar zaprosiło dzieci na poranki filmowe. 

Zaprezentowano 24 filmy, które obejrzało 2605 małych widzów. 

W 2018 roku Kino Jantar zainicjowało nowy cykl filmowy pod nazwą „Kino Seniora”. Raz  

w miesiącu na małej sali kinowej ostrołęccy seniorzy 60+ bezpłatnie mogą zobaczyć filmy 

szczególnie dla nich sprowadzone. W 2008 roku dla seniorów zagrano 7 pozycji filmowych.   

Obsługa 

Dział obsługi Ostrołęckiego Centrum Kultury realizuje zadania obsługi imprez własnych i zleconych 

w zakresie wynajmu pomieszczeń i sprzętu nagłośnienia, plakatowania, usług dekoratorskich. 

Współpracując z jednostkami administracyjnymi, szkołami stowarzyszeniami udziela szeroko pojętej 

pomocy w szczególności technicznej. Jest to nieodpłatne udostępnianie: 

 nagłośnienia, oświetlenia i pomieszczenia w obiektach OCK,  

 nieodpłatne wypożyczenia sprzętu w postaci ławek, stołów  i garderób plenerowych,  

 nieodpłatny druk afiszy, plakatów, zaproszeń dla wielu ostrołęckich organizacji pozarządowych, 

szkół itp., 

 oraz nieodpłatne plakatowanie  na miejskich słupach ogłoszeniowych.  

Podobnie jak w poprzednich latach w 2018 roku dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych  

i świetlic socjoterapeutycznych mogły nieodpłatnie korzystać z wejścia na poranki filmowe podczas 

ferii zimowych i wakacji letnich. 

 

Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe 

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego 

bierze udział co miesiąc 427 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.  
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2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego  

W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce wchodzą: 

 Biblioteka Główna z Wypożyczalnią Główną i Wypożyczalnią zbiorów specjalnych, Czytelnią, 

Czytelnią bibliologiczną i Pracownią zbiorów regionalnych (budynek przy ul. Głowackiego 42) 

oraz  

 4 filie ogólne (zlokalizowane na osiedlach Stacja, Centrum, Sienkiewicza i Wojciechowice) i 1 filia 

dla dzieci i młodzieży (budynek przy ul. Gomulickiego 13).  

Obsługa specjalnych grup użytkowników realizowana jest poprzez wypożyczalnię zbiorów 

specjalnych oraz punkt biblioteczny w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych i punkt biblioteczny  

w Domu Pomocy Społecznej. MBP oferuje także dostęp on-line do ebooków- 1172 tytułów poprzez 

platformę ibuk.pl (biblioteka jest członkiem Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą  

w Radomiu) a także dostęp do platformy ACADEMICA- bazy ,której właścicielem jest Biblioteka 

Narodowa zawierającej ponad 2mln dokumentów. 

  

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce pełni również zadania biblioteki powiatowej na podstawie 

Porozumienia w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrołęckiego.  

 

W bibliotekach miasta Ostrołęki zatrudnionych jest ogółem 35 pracowników, w tym 26 na 

stanowiskach bibliotekarskich (w tym 18 osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim i 7 ze 

średnim bibliotekarskim). 

 

Zbiory biblioteczne i czytelnicy 

Stan zbiorów MBP i filii na koniec roku 2018 wynosił 203377 jednostek inwentarzowych, w tym: 

181494 książek, 5204 czasopism, 16679 zbiorów specjalnych.  

W ciągu roku Biblioteka zakupiła do zbiorów 3592 jednostek inwentarzowych nowych zbiorów za 

sumę 95.472,00 zł, pozyskano również 1236 jednostek z darów. Prenumerowano także w całej sieci 

miejskiej ogółem 110 tytułów czasopism.  

 

W roku 2018 w bibliotekach publicznych miasta Ostrołęki zarejestrowano ogółem 8704 czytelników, 

w tym : 

 53 - do lat 5 

 538 - 6-12 lat 

 318 - 13-15 lat 

 636 - 16-19 lat 

 1105 - 20-24 lata 

 2823 - 25-44 lat 

 1843 - 45-60 lat 

 1388 -powyżej 60 lat 

 

Wypożyczenia zbiorów  

Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek na zewnątrz ogółem 90628 jednostek inwentarzowych zbiorów,  

w tym 86827 książek i 3801 – zbiorów specjalnych. Na miejscu udostępniono czytelnikom ogółem 

715 vol. książek, 440 czasopism oprawnych oraz 74 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. 

Liczba odwiedzin czytelników w placówkach bibliotecznych na koniec roku wyniosła 48092. 

 

Działalność kulturalno-edukacyjna MBP w roku 2018 realizowana była głównie poprzez 

organizację imprez literackich i konkursów m.in.:  

 XXVI Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego „…i chcę tej ziemi być wierny…”; 

konkurs o zasięgu ogólnopolskim, 
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 XXXI Ostrołęcki Konkurs Recytatorski „Pierwszy krok w poezję” (dla dzieci w wieku 7 – 10 lat), 

 XXVI Ostrołęcki Konkurs Poetycki „Pierwszy krok w poezję”,   

 XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Ścieżki mojego świata” (główny organizator Zakład 

Poprawczy w Laskowcu k. Ostrołęki), 

 Noc bibliotek 2018,   

 Projekt Przystanek Literacki Ostrołęka,  

 Spotkania poetyckie z cyklu: Karol Samsel i Jego gość, 

 Warsztaty literackie, które prowadził dr Karol Samsel (8 spotkań), 

 Ojczyzna, Gdy myślę…. – imprezy literackie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.  

 

Spotkania w Klubie przy Studziennej 

Z cyklu Ulicami Wspomnień  

    

Spotkania regionalne przy Studziennej 

 Spotkanie z cyklu: „Z ostrołęckiego albumu pamięci”, 

 Warsztaty Czytelnicze - Czytanie na receptę czyli o terapeutycznej roli literatury,                                                                                                                                                                                      

 Dyskusyjny klub książki - w 2018r. odbyło się 11 spotkań, w których uczestniczyło ogółem ok. 

120 osób. 

Praca kulturalno-edukacyjna z dziećmi i młodzieżą to głównie imprezy organizowane w MBP oraz 

organizowane przez filie MBP spotkania edukacyjne dla dzieci.  

 

Wydawnictwa własne biblioteki:  

 Joanna Brodowska: Kroplówka pełna światła. (poezja) – wspólnie z SPBiK – 300 egz. 

 Tomik wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie Poetyckim „Pierwszy krok w poezję” 

70 egz. 

 Utwory nagrodzone i wyróżnione w XXVI Ostrołęckim Konkursie Literackim im. D. 

Maliszewskiego „…i chce tej ziemi być wierny” - 100 egz. 

 Witraże bis – parafrazy wierszy Dionizego Maliszewskiego -100 egz.  

 Przystanek Poezja – tomik wierszy nagrodzonych w Konkursie organizowanym przez Miejski 

Zakład Komunikacji w Ostrołęce - 100 egz.  

 Tomik wierszy nagrodzonych w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze” 60 egz. 

 

Wydawnictwa ciągłe:  

 PRZYDROŻA. Ostrołęcki Rocznik Literacki. Nr 5 – wspólnie z SPBiK–nakład 300 egz.  

 Zeszyty Biblioteczne nr 1/2018 - 55 egz. 

 Zeszyty Biblioteczne Nr 2/2018 - 55egz. 

3. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)  

Jednostka jest instytucją kultury współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

oraz Miasto Ostrołękę. Muzeum prowadzi działalność o charakterze naukowo-badawczym  

i edukacyjnym z zakresu historii zbrojnego podziemia antykomunistycznego, w szczególności poprzez 

gromadzenie, opracowywanie i konserwację zbiorów dotyczących tej problematyki oraz ich 

upowszechnianie i popularyzację, a także prowadzenie działalności zmierzającej do wychowania 

młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i szacunku dla tradycji narodowych. 
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Działalność Muzeum w 2018 roku 

1. Gromadzenie, zabezpieczenie, opracowanie zbiorów 

a) Obszary zainteresowań  

Muzeum gromadzi zbiory związane przede wszystkim z działalnością podziemia 

antykomunistycznego po II wojnie światowej. Oprócz materialnych pamiątek gromadzone są 

również cyfrowe kopie zdjęć, dokumentów oraz nagrania relacji świadków historii. Do 

zbiorów Muzeum trafiają również materiały związane z historią miasta i regionu. 

Od września 2018 trwają prace związane z porządkowaniem i zabezpieczeniem obszernego, 

przejętego przez Muzeum archiwum Związku Polaków Poszkodowanych przez Trzecią 

Rzeszę oraz dokumentacji ostrołęckiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej. Równolegle prowadzone są prace badawcze dotyczące ponad stuletniej historii 

dawnego aresztu śledczego w Ostrołęce. 

b) Spotkania ze świadkami historii 

Muzeum organizuje wyjazdy badawcze w celu odbycia spotkań ze świadkami historii, 

nagrywania relacji, gromadzenia zbiorów. W 2018r. zorganizowane zostały spotkania m.in.  

w miejscowościach: Ostrołęka, Czerwin, Myszyniec, Góry (gm. Goworowo), Warszawa, 

Inowrocław, Bychawa, Lublin, Ostrów Wielkopolski, Kraków, Łomża, Łódź, Sopot, Gdynia.  

c) Ewidencja i digitalizacja zbiorów 

Na bieżąco prowadzona jest dokumentacja związana z przyjmowaniem obiektów do zbiorów, 

jak również: digitalizacja zdjęć, dokumentów i innego rodzaju obiektów przekazanych do 

muzeum charakterze darowizn i depozytów, a także przygotowywanie skanów i fotografii 

wraz z opisami do dalszych prac badawczych i popularyzatorskich. Opracowane obiekty (lub 

ich odwzorowania cyfrowe) są selekcjonowane pod kątem ich umieszczenia na wystawie 

stałej w Muzeum oraz późniejszego wykorzystania przy organizacji wystaw czasowych, jak 

również pod kątem zamieszczenia cyfrowych kopii i informacji na ich temat na stronie 

internetowej muzeum w celu udostępnienia ich szerszemu gronu odbiorców. Od grudnia 

2018r. w Muzeum wdrażane są programy do ewidencji zbiorów muzealnych i archiwalnych: 

system muzealny Mona oraz Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA.  

2. Działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna 

Od lipca 2017 do lutego 2019 trwały prace budowlane w siedzibie Muzeum przy ul. Traugutta  

19, w związku z czym zwiedzanie obiektu było niemożliwe – poza wyjątkowymi sytuacjami oraz  

w uzgodnieniu z kierownictwem budowy. Większość działań kulturalnych, edukacyjnych 

Muzeum prowadziło w tymczasowej siedzibie (przy ul. Psarskiego 17) lub w siedzibach 

współpracujących z Muzeum instytucji kultury oraz szkół w Ostrołęce i poza nią. Wszystkie 

wydarzenia organizowane przez Muzeum w roku 2018 były otwarte i bezpłatne.  

Przegląd najważniejszych wydarzeń i projektów: 

a) Wystawa „Powiat ostrołęcki w walce z dwoma okupantami” 

b) Filmy dokumentalne, wydarzenia filmowe 

Muzeum zrealizowało 8 krótkometrażowych filmów dokumentalnych pod wspólnym tytułem: 

„Zwykli bohaterowie. Północne Mazowsze w ogniu”. Ponadto w 2018 roku Muzeum 

zorganizowało 2 wydarzenia łączące pokaz filmów z prelekcjami historyków, reżyserów oraz 

współorganizowało ostrołęcką Retrospektywę Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni 

Wyklęci.  

c) Wydawnictwa 

W marcu 2018 ukazała się wydana nakładem Księgarni Naszego Dziennika we współpracy  

z Muzeum książka „Śladami Niezłomnych” Jacka Karczewskiego. W 2018 roku pod 
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honorowym patronatem Muzeum ukazał się tomik poezji Grzegorza Kucharzewskiego pt. 

"Ziemi krzyk", zawierający utwory poświęcone pamięci ofiar Obławy Augustowskiej. 

d) Muzealne Środy – comiesięczne wykłady w Muzeum 

Od maja 2018 w tymczasowej siedzibie Muzeum (ul. Psarskiego 17) realizowany jest projekt 

Muzealne Środy - w każdą pierwszą środę miesiąca odbywają się spotkania o charakterze 

wykładowym, prowadzone przez pracowników Muzeum oraz inne zaproszone osoby. 

Tematyka spotkań jest różnorodna: obejmuje zagadnienia z historii II wojny i podziemia 

antykomunistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, ale również wątki 

z historii i kultury niezwiązane bezpośrednio z polem działalności Muzeum.  

e) Spacery historyczne 

W 2018 roku Muzeum zrealizowało 2 spacery historyczne po Ostrołęce śladami miejsc 

związanych z dziejami miasta po II wojnie światowej oraz działalnością podziemia 

antykomunistycznego.  

f) Projekt edukacyjny na stulecie odzyskania niepodległości 

W szkołach na terenie Ostrołęki i powiatu Muzeum zrealizowało autorski program spotkań 

historycznych dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Niepodległa i Wy". Z oferty skorzystało  

16 placówek z Ostrołęki i powiatu. Przeprowadzono łącznie 44 lekcje, z których skorzystało 

ponad 1000 uczestników w różnym wieku.  

g) Rozwój sklepu internetowego Muzeum (znakniezlomny.pl) 

Uruchomiony w lipcu 2017 sklep internetowy, z którego dochód przeznaczony jest na 

finansowanie działalności Muzeum, wzbogaciliśmy na początku 2018 roku o 3 nowe wzory 

numizmatów oraz 2 nowe wzory czapek-gadżetów.  

Łącznie w 2018 roku Muzeum zorganizowało dla mieszkańców Ostrołęki i powiatu: 

 wystawę, którą obejrzały setki osób w Ostrołęce i powiecie, 

 3 wydarzenia filmowe, w których uczestniczyło ok. 200 osób, 

 8 wykładów, których wysłuchało ok. 200 osób, 

 2 spacery historyczne, w których uczestniczyło łącznie ok. 50 osób, 

 zajęcia edukacyjne dla ok. 50 grup szkolnych lub przedszkolnych, w których wzięło udział ponad 

1100 uczniów. 

Ponadto: 

 Filmy z cyklu „Zwykli Bohaterowie. Północne Mazowsze w ogniu” wyświetliło łącznie ponad  

19 300 internautów, 

 przedstawiciele Muzeum reprezentowali Ostrołękę podczas konferencji, spotkań, festiwali 

i innych wydarzeń na terenie całej Polski. 

XXIII. SPÓŁKI 

1. Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. 

Misją Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. jest wspieranie przemian gospodarczych oraz 

rozwój firm i kapitału ludzkiego, celem przygotowania subregionu ostrołęckiego do konkurencyjnego 

działania w jednolitej przestrzeni europejskiej. 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce została powołana w 1992 r. przez Samorząd Miasta 

Ostrołęki we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie oraz innymi podmiotami 

gospodarczymi i osobami fizycznymi. Agencja należy do najstarszych tego typu instytucji w Polsce. 

Przesłanką do utworzenia Agencji była potrzeba wspierania rozwoju gospodarczego i tworzenia 
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miejsc pracy. W wyniku przekształcenia powstała Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. 

zarejestrowana w dniu 15.12.2005 r. przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000247173. 

Specyfiką działalności Agencji jest działanie jako organizacja pożytku publicznego wg Ustawy z dnia 

24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 3 i 4 Ustawy), tj.: 

 prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych (§ 9 ust. 2 Umowy Spółki), 

 nie jest jednostką finansów publicznych, 

 nie działa dla osiągania zysku (§ 9 ust. 3 Umowy Spółki). 

 

Z uwagi na powyższe Agencja prowadzi działalność gospodarczą (handel) w skali odpowiadającej 

potrzebom współfinansowania zadań wspierających rozwój gospodarczy i regionalny. Jako placówka 

szkoleniowa zarejestrowana jest w rejestrze placówek szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 

w Warszawie pod numerem 2.14/00135/2005. Działania statutowe Agencji odpowiadały na cele 

strategiczne w zakresie Programu Strategicznego I.2. – Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego 

Ostrołęki oraz jego spodziewanych efektów: 

 rozwój zastosowań nowych technologii w lokalnych firmach, 

 rozwój elastycznych form zatrudnienia, zwiększenie mobilności zawodowej siły roboczej, 

 dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

Narzędziami realizacji były: 

 działania realizowane ze środków własnych wygospodarowanych z działalności handlowej  

w zakresie: 

- usług wspierających rozwój firm poprzez świadczenie usługi doradcze o charakterze ogólnym, 

- usługi informacyjne dla firm oraz tzw. starterów w zakresie możliwości uzyskania wsparcia 

finansowego oraz szkoleniowo-doradczego.  

 realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa 

 w zakresie: 

 przygotowania i wdrażania własnych projektów, 

 przygotowania i wdrażania projektów w formie partnerstwa.  

Wspieranie przemian gospodarczych i przygotowanie kapitału ludzkiego do działania w zjednoczonej 

Europie, Agencja realizowała poprzez udział w konkursach i pozyskiwanie dotacji z Europejskiego 

Funduszu Społecznego i budżetu państwa na działania podwyższające kwalifikacje i dostosowujące 

umiejętności do regionalnego rynku pracy. 

 

W 2018 r. spółka: 

 Zakończyła rozliczenie zrealizowanego od 2017 r. projektu „Mobilność ponadnarodowa to droga do 

uzyskania wyższych kompetencji zawodowych osób pracujących z młodymi osobami 

wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym” (dotacja w ramach PO WER, umowa 

z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, dotacja 253.242,50 zł). 

Celem projektu było podwyższenie kompetencji zawodowych pracowników Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych regularnie pracujących z młodymi osobami wykluczonymi lub 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym z subregionu ostrołęckiego i łomżyńskiego przez 

szkolenie przygotowujące i wizyty studyjne w Portugalii z uwzględnieniem zagadnień 

wielokulturowości. 

Projekt objął 50 pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych regularnie pracujących  

z młodymi osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym z subregionu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Infrastruktury_i_Rozwoju
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ostrołęckiego i łomżyńskiego. Projekt realizowało partnerstwo: Agencja Rozwoju Regionalnego 

Spółka z o.o. w Ostrołęce – Lider, Associação Intercultural Amigos da Mobilidade Barcelos 

(Portugalia) – Partner ponadnarodowy. Raport końcowy został zaakceptowany bez uwag.  

 Zakończyła wdrażanie projektu „Rozpoznawanie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na 

europejskim rynku pracy” z wykorzystaniem wsparcia w ramach Programu ERASMUS+. Projekt 

realizowany został w okresie od września 2015 r. do maja 2018 r., a jego budżet wyniósł 

361.800,00 EUR. Projekt zrealizowało partnerstwo Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna  

w Ostrołęce - Lider, Instytut Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu 

oraz Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. – Partnerzy krajowi, Associação Intercultural 

Amigos da Mobilidade Barcelos (Portugalia) oraz Handwerkskammer Erfurt (Niemcy) – Partnerzy 

zagraniczni. Celem projektu było zapewnienie łatwiejszego rozpoznania umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych na rynku pracy w Niemczech, Polsce i Portugalii na przykładzie zawodów elektryk 

oraz mechanik pojazdów samochodowych ułatwiające ich transfer. Raport końcowy złożony przez 

WSE-E zaakceptowany bez uwag.  

 Zakończyła realizację projektu „Podwyższone kompetencje zawodowe osób z subregionu 

ostrołęckiego w ramach edukacji pozaszkolnej to ich wyższe szanse i konkurencyjność na 

lokalnym i regionalnym rynku pracy w branżach o największym potencjale rozwoju, tj. 

energetycznej i budowlanej” z wykorzystaniem wsparcia w ramach RPO WM Działanie 10.3 

Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4. Projekt realizowany jest w okresie od maja 2017 r. do 

grudnia 2018 r., a jego budżet wyniósł 359.750,00 zł. Celem projektu było wzmocnienie  

i podwyższenie na lokalnym i regionalnym rynku pracy szans osób z subregionu ostrołęckiego na 

pracę w zawodach regulowanych, tj. eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 

wytwarzających kat. G1 E i spawania metodą MAG 135 poprzez pozaszkolne formy kształcenia. 

Projekt objął 200 osób z subregionu ostrołęckiego zgłaszających z własnej inicjatywy chęć 

podniesienia/uzupełnienia kwalifikacji w zawodach elektryk i spawacz. Uczestnicy uzyskali 

wsparcie w formie kursu zawodowego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych grupa G1 E (100 osób) oraz kursu zawodowego w zakresie spawania blach  

i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 (100 osób). Projekt został zrealizowany w pełnym 

zakresie i zostały uzyskane umowne wskaźniki. Raport końcowy został złożony w 2019 r.   

 Wspierała wdrażanie projektu „ERASMUS + mobilność = wyższe kompetencje zawodowe, 

językowe i ogólne absolwentów ZSZ nr 1 w Ostrołęce”. Wniosek przygotowany przez Agencję  

w partnerstwie z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w ostrołęce, Associação Intercultural Amigos 

da Mobilidade w Portugalii oraz Golden Sun Mobility Center MONOPOZOF I.K.E. w Grecji. 

Projekt uzyskał dotację w wysokości 518.000 PLN. Niestety z uwagi na zmianę zasad 

wnioskowania Agencja nie mogła zostać być beneficjentem. 

 Wspierała wdrażanie projektu „Staże dla uczniów Technikum Informatycznego to otwarty 

europejski rynek pracy dla absolwentów ASP”. Wniosek przygotowany przez Agencję  

w partnerstwie z Akademicką Szkolą Ponadgimnazjalną w Łomży oraz Associação Intercultural 

Amigos da Mobilidade w Portugalii. Projekt uzyskał dotację w wysokości 144.112 Euro. Niestety  

z uwagi na zmianę zasad wnioskowania Agencja nie mogła być beneficjentem. 

Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ostrołęce roku 2018 zakończyła stratą netto  

w wysokości 52.611,01 zł, podczas gdy w roku 2017 osiągnęła zysk netto w wysokości 6.188,11 zł. 

Spółka poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 327.357,55 zł oraz stratę na 
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działalności finansowej w wysokości 147,55 zł. Na pozostałej działalności operacyjnej spółka 

osiągnęła wynik dodatni w wysokości 274.894,09 zł. Koszty ogółem Spółki w roku ubiegłym 

ukształtowały się na poziomie 644.022,28 zł, tj. o 27,80 % niższym od roku 2017. Koszty rodzajowe 

Spółki w roku 2018 wyniosły 643.872,93 zł i były o 27,65 % niższe niż w roku 2017. Poszczególne 

pozycje kosztów rodzajowych ukształtowały się następująco: 

 amortyzacja - 4.690,00 zł, tj. niższe niż w 2017 r. o 29,74 zł, 

 zużycie materiałów i energii - 3.102,45, tj. niższe niż w 2017 r. o 67,03 %, 

 usługi obce - 254.408,40 zł, tj. niższe niż w 2017 r. o 31,97%, 

 podatki i opłaty - 230,19 zł , tj. niższe o 78  od roku poprzedzającego, 

 wynagrodzenia - 122.565,84 zł, tj. o 35,43% poniżej poziomu 2017 r., 

 ubezpieczenia społeczne - 10.625,14 zł, tj. o 20,22% niższe niż w 2017 r., 

 pozostałe koszty rodzajowe - 19.750,25 zł , tj. o 25,78 % niższe niż w 2017 r., 

 wartość sprzedanych towarów i materiałów - 226.313,85 zł, tj. o ok.15,89 %, 

 poniżej poziomu w 2017 r. 

Przychody ogółem również były niższe od roku poprzedzającego o 34,25% i ukształtowały się na 

poziomie 591.411,27 zł. 

W dniu 28.12.2018 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie likwidacji Spółki  

w związku z uchwałą Nr 20/III/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia13 grudnia 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki. 

2. Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. 

Organizowanie i zarządzanie przewozami o charakterze użyteczności publicznej na liniach 

komunikacyjnych na terenie Miasta Ostrołęki i sąsiadujących z miastem sąsiednich gmin: Lelis, 

Rzekuń oraz Olszewo-Borki realizowane jest na podstawie Umowy Wykonawczej o Świadczenie 

Usług Publicznych z 31.10.2014 roku (obowiązującej od 01.01.2015 roku) przez Miejski Zakład 

Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce.  

Rada Miasta Ostrołęki uchwałą nr 381/LIII/2017 z dn. 5.10.2017r. wyraziła zgodę na wprowadzenie 

bezpłatnych przewozów pasażerskich komunikacją miejską. Darmowe przejazdy zaczęły 

obowiązywać od 28.10.2017 roku. W związku z powyższym został wprowadzony nowy rozkład jazdy, 

którego centralnym punktem był Dworzec PKS. Lokalizacja Dworca PKS pełniła rolę „węzła 

przesiadkowego”. Na dzień 31.12.2018 roku funkcjonowało 20 linii. W okresie od 01.01.2018 r. -

31.12.2018r. wykonanych zostało 1.191.856 kilometrów na wszystkich liniach. 

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce na początku 2018 roku dysponowała 32 szt. 

autobusów, zaś na koniec 2018 r. w taborze było 31 szt. autobusów. Na koniec 2018 roku w Ostrołęce 

jeździły dwa elektryczne autobusy Solaris Urbino 8.9 LE electric w wersji niskowejściowej o długości 

8,9 metra. Pojazdy są wyposażone w silniki elektryczne o mocy 160 kW. Autobusy elektryczne są 

przede wszystkim: ciche, bezemisyjne, ekologiczne, komfortowe i oszczędne. W roku 2018 Spółka nie 

realizowała żadnych inwestycji. 

W ramach projektu unijnego pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez 

zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki” realizowanego wspólnie z Miastem 

Ostrołęka planowane było unowocześnienie majątku Spółki w ramach działania 4.3.1 Ograniczenie 

zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej z RPO WM 2014-2020. Z pozyskanego ze 

środków unijnych dofinansowania do Spółki miały trafić m.in. przekazane aportem autobusy 
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elektryczne, autobusy tradycyjne Euro 6, wiaty przystankowe, tablice informacyjne oraz montaż 

instalacji z ogniw PV. Łączna wartość 13.866.800,00 zł. 

 

Na terenie Miasta Ostrołęki zlokalizowanych jest ok. 173 szt. przystanków komunikacyjnych. Na 

przystankach znajduje się 100 wiat przystankowych. Na przystankach funkcjonuje system 

monitoringu wizyjnego. Wszystkie autobusy w naszym taborze posiadają elementy wyposażenia/ 

konstrukcyjne sprzyjające osobom niepełnosprawnym, m.in.:  dwuskrzydłowe drzwi pasażerskie  

z poręczami, niska podłoga lub zamiennie możliwość tzw. przyklęku autobusu, co jest niezbędne przy 

bezpiecznym wsiadaniu i wysiadaniu osób niepełnosprawnych z pojazdów; rozkładana rampa 

inwalidzka, umieszczona przy drzwiach autobusowych. 

Pasażerowie niedowidzący, posiadający specjalne piloty (przekazane przez Spółkę do miejscowego 

Polskiego Związku Niewidomych) mogą będąc w odległości do 25 metrów od tablicy aktywować 

komunikaty głosowe. Piloty działają także w dowolnym autobusie – podczas postoju autobusu na 

przystanku uruchamiając aplikację pilotem niedowidzący może usłyszeć informację o numerze linii 

oraz kierunku do którego autobus zmierza. W celu poprawy bezpieczeństwa pasażerów,  

z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych na  przystankach o największym nasileniu ruchu 

zainstalowane są  specjalne płyty chodnikowe w kolorze ostrzegawczym z wypustkami ułatwiającymi 

niewidomym  i niedowidzącym rozpoznanie krawędzi jezdni. 

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce bierze czynny udział w inicjatywach 

organizowanych przez Miasto Ostrołęka oraz w wydarzeniach o charakterze regionalnym. Poprzez 

aktywne angażowanie się w działalność o charakterze społecznym Miejski Zakład Komunikacji 

Spółka z o.o. w Ostrołęce zachęca mieszkańców naszego miasta do korzystania z jego usług. 

W 2018 roku Miejski Zakład Komunikacji był partnerem inicjatywy miejskiej „Radosny 

Świetlicobus”, czyli objazdowej świetlicy, która od wielu lat latem gości na ostrołęckich osiedlach 

mieszkaniowych, oferując wspólną zabawę dla dzieci i ich rodziców lub opiekunów. 

Dane finansowe Spółki za 2018 rok: 

Przychody: 16.408.121,91 zł 

Koszty: 16.203.798,27 zł 

Wynik finansowy: - 345.598,36 zł 

W 2018 roku Spółka w związku z niewypłaconą przez Miasto rekompensatą utworzyła rezerwę na 

odroczony podatek dochodowy, co spowodowało zmniejszenie wyniku finansowego i stratę  

w wysokości 345.598,35 zł. (rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się  

w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku  

z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie 

podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości). 
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3. Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. 

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało powołane Uchwałą Nr 382/LIII/2017 

Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 października 2017 r. Podstawowym celem spółki jest realizowanie 

zadań o charakterze użyteczności publicznej wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz o odpadach. Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne odpowiada za 

gospodarkę odpadami komunalnymi w szczególności za odbiór odpadów od mieszkańców, utrzymanie 

czystości i porządku na terenie miasta oraz pozyskiwanie środków na budowę i rozbudowę 

składowiska odpadów, a także na budowę innych obiektów unieszkodliwiania odpadów. 

Zatrudnienie na 31.12.2018 r. wyniosło – 37 osób w tym: pracownicy umysłowi - 10 osób, pracownicy 

na stanowiskach roboczych – 27 osób. Natomiast przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wyniosło 30,3.  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 650.000,00 złotych i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych 

udziałów o wartości nominalnej po 6.500,00 złotych każdy. Całość udziałów w kapitale zakładowym 

posiada Miasto Ostrołęka. 

 

Działalność spółki 

Mechaniczne oczyszczanie ulic w mieście Ostrołęka 

Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta Ostrołęka została zawarta 3 kwietnia 2018 roku zgodnie 

z art. 67 ust. 1 pkt 12 (tj. zamówienie z wolnej ręki) w związku z art. 67 ust. 9 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) na 

okres od 03.04.2018 r. do 02.04.2020r.  

Zakres umowy obejmuje w szczególności: 

 Oczyszczanie ulic obejmujące sprzątanie jezdni na całej szerokości łącznie z opaskami 

przykrawężnikowymi, rondami rozjazdami, skrzyżowaniami na całej powierzchni, zatokami, 

parkingami, wysepkami – prace wykonywane mechanicznie i ręcznie, 

 Uprzątanie potraconych lub martwych zwierząt z pasów drogowych oraz ich wywóz i utylizację, 

 Uprzątanie i wywóz z pasów drogowych pozostałości po wypadkach drogowych (szkło, niewielkie 

elementy metalowe), 

 Uprzątanie łach piasku z ulic lub ich skrzyżowań naniesionych w wyniku nagłych, obfitych 

opadów deszczu, 

 Wywożenie nieczystości powstałych w wyniku oczyszczania ulic do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Tomasza Turskiego 4 – Ostrołęka, 

 Opryskiwanie opasek przykrawężnikowych środkami chwastobójczymi (3 zabiegi) w okresie od 

kwietnia do listopada na wniosek Zamawiającego. 

Do wykonywania powyższych zadań Spółka korzysta z pojazdów specjalistycznych typu: 

 Zamiatarka NILFISK RS501  

 Zamiatarka MERCEDES BENZ ATEGO Faun Viajet6 - RH hydrostat 

 

Ilość odpadów powstałych w 2018 roku z zamiatania ulic Miasta Ostrołęki 

odpady powstałe z zamiatania ulic miasta ostrołęki 

lp. 
kod 

odpadów 
rodzaj odpadów masa odpadów [mg] 

1. 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów 48,200 

 



 

Strona 237 z 251 

Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok    

Utrzymanie czystości i porządku poprzez usuwanie odpadów z koszy ulicznych i koszy 

przystanków MZK oraz utrzymanie czystości i porządku przystanków i wiat przystankowych. 

Umowa na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku poprzez usuwanie odpadów 

z koszy ulicznych i koszy przystanków MZK oraz utrzymania czystości i porządku przystanków i wiat 

przystankowych została zawarta 25 lipca 2018 roku na czas nieokreślony, z mocą od dnia 01.08.2018r. 

Powierzone do wykonania usługi publiczne Spółka finansuje ze środków pochodzących  

z rekompensaty zapewniającej funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Powierzone zadania obejmują: 

 wywóz odpadów z koszy ulicznych z częstotliwością wywozu od poniedziałku – do soboty, 

 wywóz odpadów z koszy znajdujących się na przystankach komunikacji miejskiej z częstotliwością 

wywozu trzy razy w tygodniu, 

 nieczystości odbierane z koszy będą dostarczane do stacji Segregacji Odpadów Komunalnych przy 

ul. Turskiego. 

Do wykonywania powyższych zadań Spółka korzysta z pojazdów specjalistycznych typu: pojazd 

elektryczny GOUPIL G5 i LUBLIN 3 

 

Ilość odpadów odebranych w 2018 roku z koszy ulicznych z terenu Miasta Ostrołęki 

odpady odebrane z koszy ulicznych z terenu miasta Ostrołęki 

lp. 
Kod 

odpadów 
rodzaj odpadów masa odpadów [Mg] 

1. 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 127,900 

 

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części 

stanowią nieruchomości zamieszkałe z terenu Miasta Ostrołęki i nieruchomości 

niezamieszkałych, które w części stanowią nieruchomości niezamieszkałe z terenu Miasta 

Ostrołęki  

Od 9 stycznia 2018 roku Spółka Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne odbiera odpady komunalne 

z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe 

z terenu Miasta Ostrołęki z terenu Miasta Ostrołęki na podstawie poniższych umów: 

 

nieruchomości zamieszkałe z i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe z terenu 

miasta Ostrołęki 

lp. numer umowy 
data 

zawarcia 

okres 

obowiązywania 

miejsce 

świadczenia 

usług 

tryb zawarcia umowy 

1. 
GKOŚ.7021.7.

6.2018 
11.01.2018 

09.01.2018-

31.03.2018 
Sektor I 

Umowa zawarta w trybie  

i na zasadach przewidzianych w 

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

PZP  

2. 
GKOŚ.7021.7.

7.2018 
11.01.2018 

09.01.2018-

31.03.2018 
Sektor II 

Umowa zawarta w trybie  

i na zasadach przewidzianych w 

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

PZP  

3. 
GKOŚ.7021.7.

8.2018 
11.01.2018 

09.01.2018-

31.03.2018 
Sektor III 

Umowa zawarta w trybie  

i na zasadach przewidzianych w 

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

PZP  

4. 
GKOŚ.7021.7.

9.2018 
11.01.2018 

09.01.2018-

31.03.2018 
Sektor VI 

Umowa zawarta w trybie i na 

zasadach przewidzianych w ustawie 

z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP  
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5. 
KPZ.272.4.201

8 
30.03.2018 

03.04.2018-

31.07.2018 
Sektory I-VI 

W wyniku negocjacji 

przeprowadzonych w trybie z 

wolnej ręki zgodnie z art. 66 ust.1, 

art. 67 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

PZP  

6. 
KPZ.272.15.20

18 
26.07.2018 

01.08.2018-

31.07.2022 
Sektory I-VI 

W wyniku udzielenia, na podstawie 

art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 

29 stycznia 2014 r. PZP, 

zamówienia z wolnej ręki 

 

Zadania wynikające z zawartej umowy, polegają w szczególności na: 

  świadczeniu usług odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, 

  wyposażeniu właścicieli nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki do selektywnego 

gromadzenia odpadów komunalnych, 

  odbiorze i zagospodarowaniu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z kontenerów 

ustawionych na osiedlach terenu miasta Ostrołęki, 

  prowadzeniu akcji edukacyjnych i informacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami na 

terenie miasta Ostrołęki. 

 

Od 1 stycznia 2018 roku Spółka Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne odbiera odpady komunalne 

z nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości 

niezamieszkałe z terenu Miasta Ostrołęki  z terenu Miasta Ostrołęki na podstawie umów 

przedstawionych w poniższej tabeli. 

 

nieruchomości niezamieszkałe z i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości niezamieszkałe  

z terenu miasta ostrołęki 

lp. 
Numer 

umowy 

Data 

zawarcia 

Okres 

obowiązywania 

Miejsce 

świadczenia 

usług 

Tryb zawarcia umowy 

1. 
GKOŚ.7021.

7.1.2018 
03.01.2018 

01.01.2018-

31.03.2018 
Sektor I 

Umowa zawarta w trybie i na 

zasadach przewidzianych w ustawie 

z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP 

2. 
GKOŚ.7021.

7.2.2018 
03.01.2018 

01.01.2018-

31.03.2018 
Sektor II 

Umowa zawarta w trybie i na 

zasadach przewidzianych w ustawie 

z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP  

3. 
GKOŚ.7021.

7.3.2018 
03.01.2018 

01.01.2018-

31.03.2018 
Sektor III 

Umowa zawarta w trybie i na 

zasadach przewidzianych w ustawie 

z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP  

4. 
GKOŚ.7021.

7.4.2018 
03.01.2018 

01.01.2018-

31.03.2018 
Sektor VI 

Umowa zawarta w trybie i na 

zasadach przewidzianych w ustawie 

z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP  

5. 
GKOŚ.7021.

7.33.2018 
30.03.2018 

03.04.2018-

31.05.2018 
Sektory I-VI 

W wyniku zapytania cenowego dla 

zamówienia o wartości 

nieprzekraczającej równowartości 

30000 euro na podstawie art. 4 pkt 

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

PZP  

6. 
KPZ.272.9.20

18 
01.06.2018 

01.06.2018-

30.11.2019 
Sektory I-VI 

W wyniku przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 

39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. PZP  
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Zadania wynikające z zawartej umowy, polegają w szczególności na: 

  odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości, które  

w części stanowią nieruchomości niezamieszkałe z terenu miasta Ostrołęki, 

  przeszkoleniu osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania, 

  przekazywanie odebranych odpadów komunalnych z terenu miasta Ostrołęki z nieruchomości 

niezamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości niezamieszkałe – do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) - Stacja Segregacji 

Odpadów Komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego, ul. Gen. Tomasza 

Turskiego 4, 

  przeprowadzenie edukacji ekologicznej. 

 

Ilość odpadów odebranych w 2018 roku od Mieszkańców Miasta Ostrołęki 

odpady odebrane w 2018 roku od mieszkańców miasta Ostrołęki 

lp. kod odpadów  rodzaj odpadów masa odpadów [Mg] 

1. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  12218,304 

2. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  320,674 

3. 20 01 39 Tworzywa sztuczne  387,029 

4. 20 01 01 Papier i tektura  153,640 

5. 20 01 02 Szkło 134,100 

6. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 853,961 

7. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  139,305 

8. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 204,275 

9. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  494,700 

10. 15 01 07 Opakowania ze szkła  181,772 

 

Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

Na podstawie umowy wykonawczej zawartej w dniu 14 lutego 2018 roku na okres 10 lat, Ostrołęckie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zarządza systemem gospodarowania odpadami  

w następującym zakresie: 

  przygotowanie właściwej bazy danych niezbędnej do objęcia właścicieli nieruchomości systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z odpowiednią uchwałą rady miasta oraz 

bieżącą jej aktualizacją, 

  weryfikacja deklaracji pod katem ich zgodności ze stanem faktycznym oraz odpowiednimi 

uchwałami rady miasta, 

  sporządzanie i przekazanie do Organizatora wykazu właścicieli: 

- którzy nie złożyli w wymaganym terminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

- wobec których są uzasadnione wątpliwości do danych zawartych w deklaracji,  

  przekazywanie do Organizatora wykazu właścicieli, którzy nie złożyli deklaracji, 

  bieżąca kontrola właścicieli nieruchomości objętych systemem pod kątem złożenia deklaracji 

i selektywnej zbiórki odpadów, 

  prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

  przygotowanie postepowań o zamówienia publiczne niezbędnych do prawidłowego prowadzenia 

systemu, 

  kontrola świadczenia usług przez firmy odbierające odpady i nadzór nad realizacją usług 

wykonywanych przez innych wykonawców w ramach systemu, mająca na celu w szczególności 

osiągniecie wymaganych przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
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użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, 

  przygotowanie informacji wymaganych ustawą do zamieszczania na stronę internetową urzędu 

miasta, 

  przygotowanie corocznej analizy technicznej i organizacyjnej miasta w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w tym: 

- możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania , 

- potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

- kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

- liczby mieszkańców, 

- ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta, 

- ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu miasta, 

  prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych i edukacyjnych w zakresie systemu, w tym 

pozyskiwanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych, 

  współudział przy opracowaniu projektów uchwał rady miasta w zakresie wynikającym  

z powierzonych niniejszą umowa zadań, 

  prowadzenie spraw sądowych dotyczących systemu w imieniu i na rzecz Miasta Ostrołęki. 

 

Ilość odpadów zebranych w 2018 roku w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

odpady zebrane w 2018 roku  z PSZOK  

lp. kod odpadów  rodzaj odpadów 
masa odpadów 

[mg] 

1. 15 01 01 opakowania z papieru i tektury 2,260 

2. 16 01 03 Zużyte opony 23,200 

3. 17 01 01 
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek  

i remontów 
222,060 

4. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  119,760 

5. 20 01 35* 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 35 zawierające 

niebezpieczne składniki   

14,652 

6. 20 01 36 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 35  
8,700 

7. 20 01 01 papier i tektura  5,795 

8. 20 01 39 tworzywa sztuczne  25,070 

9. 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 61,340 

10. 15 01 04 opakowania z metali 3,292 

11. 20 01 34 
baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 

33 
0,080 

12. 20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,030 

13. 20 01 23* urządzenia zawierające freony  1,990 

14. 16 02 14 
zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 

do 16 02 13 
1,267 

15. 16 02 11* zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 1,478 
„*” przy kodach odpadów oznaczają odpady niebezpieczne. Wg objaśnień do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 

ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Poz. 1923 „Odpadami niebezpiecznymi w katalogu 

odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” przy kodzie rodzaju odpadów, chyba że mają 

zastosowanie przepisy art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach”  . 
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Zbiórka elektrośmieci  

Akcja zorganizowana w ramach projektu „Czyste Miasto” spotkała się z dużym zainteresowaniem 

wśród mieszkańców. Elektrośmieci można oddać do specjalnie oznakowanego kontenera, przy którym 

dyżuruje pracownik. Mieszkańcy Ostrołęki mogą także pozbyć się elektrośmieci nie ruszając się  

z domu. Wystarczy zadzwonić pod numer 296911472, by umówić się w dogodnym dniu i terminie na 

darmowy odbiór takich zepsutych urządzeń spod wskazanego adresu. 

 

Kontrole 

W 2018r. pracownicy Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. przeprowadzili liczne 

kontrole, celem sprawdzenia czy odpady są gromadzone zgodnie ze sposobem określonym  

w deklaracji. Wyniki kontroli wykazały wiele nieprawidłowości.  

 

Przychód do Miasta za gospodarowanie odpadami (w PLN) 

  
od osób       

2017 rok 

od firmy        

2017 rok 

razem 2017 

rok 

od osób        

2018 rok 

od firmy         

2018 rok 

razem             

2018 rok 

styczeń       404 302,50   227 793,20      632 095,70         404 145,00         241 368,50       645 513,50  

luty       403 906,50   228 007,20        631 913,70        404 014,50         239 457,50       643 472,00   

marzec       404 658,00   227 946,70       632 604,70        403 852,50         240 357,50        644 210,00   

kwiecień       404 253,00   227 772,10       632 025,10        403 987,50         242 934,10       646 921,60   

maj       404 442,00   228 662,00       633 104,00        403 609,50         242 656,50       646 266,00   

czerwiec      403 983,00  230 902,20       634 885,20        403 524,00         243 461,00       646 985,00  

lipiec      403 992,00  227 910,20       631 902,20        403 213,50         239 353,10       642 566,60  

sierpień      404 469,00  228 551,70        633 020,70        403 722,00         241 559,20       645 281,20  

wrzesień      403 987,50  234 942,50       638 930,00        403 380,00         248 364,10       651 744,10  

październik      403 717,50  228 336,50       632 054,00        403 191,00         245 615,10       648 806,10  

listopad      403 663,50  230 382,90        634 046,40        402 813,00         245 270,90       648 083,90  

grudzień      403 371,00  230 382,90       633 753,90        402 291,00         245 744,70       648 035,70  

razem   4 848 745,50  2 751 590,10    7 600 335,60     4 841 743,50      2 916 142,20    7 757 885,70  

 

Kampania edukacyjna 

Zadaniem kampanii edukacyjnych z zakresu segregacji odpadów była aktywizacja społeczeństwa  

i motywowanie do działań proekologicznych. Założeniem tych działań najczęściej jest zmniejszenie 

strumienia odpadów przekazywanych na składowiska, poprzez wysegregowanie w gospodarstwach 

domowych surowców wtórnych. Ta wstępna selekcja u „źródła” ma być według wytycznych efektem 

działań edukacyjnych.  

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. dostrzegając potrzebę w kształtowaniu postaw 

proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, podjęło działania informacyjno-edukacyjne z zakresu 

edukacji ekologicznej, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz 

segregację odpadów komunalnych. W roku 2018 działania edukacyjne były skierowane w stronę 

najmłodszej grupy odbiorców, czyli przedszkolaków oraz dzieci szkół podstawowych. W ramach 

kampanii edukacyjnej został utworzony profil „Czyste Miasto” na portalu Facebook, na którym 

umieszczane są najświeższe informacje oraz linki dotyczące systemu gospodarki odpadami. 
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Ekologiczny Spektakl teatralny pt.: Czerwony Kapturek  

Od 22 maja 2018 r. Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne we wszystkich Przedszkolach i Szkołach 

Podstawowych na terenie Miasta Ostrołęki przystąpiło do realizacji Programu Ekologicznego  

w formie spektaklu teatralnego pt. „Czerwony Kapturek”. W fabułę spektaklu wplecione są 

podstawowe terminy i pojęcia ekologiczne. Dzieci poznają w ten sposób  istotne treści dotyczące 

troski o czystość środowiska. 

 

Konkurs zbiórka makulatury i puszek aluminiowych   

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne zorganizowało również konkursy dla Ostrołęczan pt.: 

”Jesień w PSZOK-u” oraz „Zima w PSZOK-u”. Mieszkańcy przywożąc do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. gen. T. Turskiego odpowiednie ilości makulatury bądź 

puszek aluminiowych, otrzymywali w zamian sadzonkę drzewka. W ramach konkursu udało się 

zebrać ponad 2 tony makulatury oraz 13 kg puszek albuminowych.  

 

Mobilny punkt informacyjno-edukacyjny 

Edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów w roku 2018 realizowana była również poprzez 

mobilny punkt informacyjno-edukacyjnego, gdzie podczas festynów/pikników rodzinnych, 

rozdysponowywane były materiały edukacyjne, jak również przeprowadzane były pogadanki  

o tematyce proekologicznej, gry, zabawy oraz konkursy dzięki, którym przekazywana była wiedza  

o segregacji odpadów. Odbiorcami działań edukacyjnych w Ostrołęce były przede wszystkim dzieci 

i młodzież z ostrołęckich placówek oświatowych.  

 

Gra edukacyjna „Buliba”  

W ramach edukacji dla dzieci w zakresie prawidłowej segregacji odpadów została zakupiona Gra 

Buliba, która jest umieszczona na stronach internetowych Przedszkoli, Szkół Podstawowych  

w mieście oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta jak i Spółki OPK. Gra poprzez zabawę pokazuje 

w jaki sposób odpowiednio segregować odpady. Gra podzielona jest na dwie rozgrywki. W pierwszej 

można zapoznać się z zasadami segregacji odpadów obowiązującymi w domu jednorodzinnym,  

w drugiej zaś w bloku mieszkalnym. 

 

Ekologiczne kolorowanki  

Spółka OPK dostarczyła ekologiczne kolorowanki dla wszystkich dzieci uczęszczających do 

Ostrołęckich Publicznych Przedszkoli, oraz Szkół Podstawowych dla klas I – łącznie rozdano 

dzieciakom 2000 szt. kolorowanek. 

 

EKOstrołęka ulotka informacyjna  

Spółka rozkolportowała ulotki informacyjne EKOstrołęka mówiące o zasadach prawidłowej 

segregacji odpadów komunalnych jakie obowiązują na terenie Miasta Ostrołęki. Przedmiotowe ulotki 

trafiły do mieszkańców zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, wszystkich Szkół oraz firm 

działających na terenie miasta.  

 

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. o.o. od chwili powstania tj. od 30.10.2017 do 

31.12.2018r. uzyskała poniższe wyniki finansowe: 

wyszczególnienie kwota (zł) 

przychody ze sprzedaży 3.498,244,54 

koszty działalności operacyjnej 3.537.451,91 
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zysk / strata ze sprzedaży -39,227,37 

pozostałe przychody operacyjne 10.924,00 

pozostałe koszty operacyjne 15.812,34 

zysk / strata z działalności operacyjnej -44.115,71 

przychody finansowe 1.375,01 

koszty finansowe 26.419,87 

zysk / strata netto -69.160,57 

Majątek spółki i źródła jego finansowania na 31.12.2018r. 

wyszczególnienie kwota (zł) 

aktywa trwałe, w tym: 695.385,52  

środki trwałe 695.286,62 

aktywa obrotowe, w tym: 711.229,66 

zapasy 85.122,35 

należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych 366.643,10 

środki pieniężne 240.297,09 

aktywa 1.406.615,18 

 

wyszczególnienie kwota (zł) 

kapitał podstawowy 650.000,00  

zysk/ strata netto -69.160,57 

rezerwy na zobowiązania długoterminowe 69.224,05 

zobowiązania długoterminowe (leasingi) 310.005,58 

zobowiązania krótkoterminowe, w tym 446.505,19 

inne zobowiązania (leasingi) 120.806,40 

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 141.977,34 

wynagrodzenia 120.338,56 

rozliczenia międzyokresowe 40,93  

pasywa 1.406.615,18 

Jest to pierwszy rok działalności Spółki, wymagający znacznego dokapitalizowania i usprzętowienia, 

stąd konieczność korzystania z leasingów operacyjnych i dzierżaw środków trwałych pozwalających 

na realizację powierzonych zadań. Nadmieniam, że leasingi operacyjne są ujmowane w bilansie jako 

inne zobowiązania długo i krótkoterminowe, w rachunku zysków i strat uwzględniane są w pozycji 

amortyzacji nie stanowiącej kosztów uzyskania przychodu oraz w pozycji odsetki.  

Wskazane jest jednak posiadanie własnego sprzętu, co wpłynie na obniżenie kosztów działalności jak 

również uniezależni Spółkę od decyzji np. wydzierżawiającego co do warunków  dalszej współpracy.  

Na wynik finansowy miał także wpływ wysoki koszt najmu lokalu, który w okresie od chwili 

powstania Spółki do 30.06.2018r. wynosił 15.000 zł netto miesięcznie. Od 01.07.2019, po zmianie 

siedziby Spółki, koszt najmu obniżył się do kwoty 10.000 zł netto miesięcznie. 
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4. Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. 

z o.o. 

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest spółką, której właścicielem jest Miasto 

Ostrołęka. Przedsiębiorstwo zostało powołane 2 kwietnia 1985 r. przez Prezydenta Miasta Ostrołęki  

w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrołęce. Spółka 

zajmuje się zaopatrzeniem miasta Ostrołęki w wodę do celów bytowo – gospodarczych, 

odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, eksploatacją, konserwacją i modernizacją urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, a także świadczeniem usług w zakresie inżynierii sanitarnej. 

OPWiK Sp. z o.o. prowadzi działalność na terenie miasta Ostrołęki w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Przedsiębiorstwo oprócz działalności podstawowej realizuje również dodatkowy zakres usług 

związanych z gospodarką wodno–ściekową: 

 budowa sieci i przyłączy wodociągowych,  

 budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej,  

 budowa sieci kanalizacji deszczowej,  

 badania laboratoryjne wody i ścieków, 

 czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  

 usługi transportowe,  

 inspekcje telewizyjne,  

 wywóz nieczystości (opróżnianie zbiorników bezodpływowych), 

 produkcja energii. 

Inwestycje realizowane przez OPWiK Sp. z o.o. mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego 

miasta. Ponadto, zadaniem ich jest obniżenie strat wody na sieci wodociągowej, a w sferze gospodarki 

ściekowej obniżenie ilości wód deszczowych dopływających do oczyszczalni ścieków poprzez 

uszczelnianie rurociągów eliminując tym samym infiltrację wód do systemu kanalizacji sanitarnej 

miasta. 

 

Zaopatrzenie miasta w wodę. 

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie miasta Ostrołęka zapewniają dwa ujęcia wody 

podziemnej tj.: ujęcie ze Stacji Uzdatniania Wody „SUW Kurpiowska”, ujęcie ze Stacji Uzdatniania 

Wody „ SUW Leśna”. 

Stacja Uzdatniania Wody „SUW Kurpiowska” zlokalizowana w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej  

21 jest podstawowym źródłem zasilania, które zaopatruje mieszkańców lewej strony miasta Ostrołęki  

w wodę. Ujęcie wody składa się z 20-tu studni poborowych pracujących naprzemiennie. To ujęcie 

wód podziemnych jest typowym ujęciem wodociągowym służącym do zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę do spożycia przez mieszkańców Ostrołęki oraz obiektów użyteczności publicznej, zakładów 

usługowych i przemysłowych, zgodnie z Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 grudnia 2018 r. na pobór wody 

podziemnej z 20-tu studni głębinowych w ilości Qmax/s = 0,18 m3/s, Qśr./d = 15 840 m3/d, Qdop/rok =  

5 781 600 m3/rok – pozwolenie wodno-prawne obowiązuje do 2 stycznia 2049 roku. 

Stacja Uzdatniania Wody „SUW Leśna” zlokalizowana w Ostrołęce przy ul. Leśnej jest podstawowym 

źródłem zasilania, które zaopatruje mieszkańców prawej strony miasta Ostrołęki oraz Gminy 

Olszewo-Borki w wodę. To ujęcie wód podziemnych jest typowym ujęciem wodociągowym służącym 

do zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez mieszkańców Ostrołęki oraz obiektów 
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użyteczności publicznej, zakładów usługowych i przemysłowych, zgodnie z obowiązującym 

pozwoleniem wodno-prawnym na pobór wód podziemnych wydanym przez Prezydenta Miasta 

Ostrołęka – pozwolenie obowiązuje do 2 kwietnia 2034 roku. Zezwolenie dotyczy poboru wody 

podziemnej z ujęcia składającego się z 3 studni głębinowych w maksymalnej ilości 2000 m3/d oraz 

eksploatacji urządzeń do poboru wody.  

Woda uzdatniona dostarczana jest odbiorcom poprzez sieć wodociągową. Zapotrzebowanie 

maksymalne dobowe na odbiór wody z rejonu zaopatrzenia SUW Kurpiowska przy maksymalnej 

zdolności produkcji 15840 m3/d w roku 2018 wynosiło 9430 m3/d (średnio dobowe zapotrzebowanie 

w 2018 roku wynosiło 6695 m3/d), co wskazuje na pełne zabezpieczenie dostaw wody dla odbiorców, 

natomiast w przypadku SUW Leśna przy maksymalnej dobowej produkcji 2000 m3/d zapotrzebowanie 

maksymalne dobowe na odbiór wody wynosiło 1980 m3/d (średnio dobowe zapotrzebowanie w roku 

2018 wynosiło 841 m3/d). 

Sieć wodociągowa na terenie miasta Ostrołęka ma łączną długość 175,10 (w km) – w tym: 

 sieć magistralna - 15,40 km 

 sieć rozdzielcza - 159,70 km 

Ponadto, OPWiK Sp. z o. o. przyjęło do eksploatacji sieć wodociągową w n/w gminach: 

 w gminie Olszewo – Borki - 82,54 km, 

 w gminie Lelis - 1,30 km. 

W 2018 roku OPWiK Sp. z o.o. łącznie wybudowało 958,5 mb sieci wodociągowej oraz wykonało  

66 szt. przyłączy do granic posesji na terenie miasta Ostrołęki. W roku 2018 Spółka przejęła od gminy 

Olszewo- Borki do eksploatacji 548,96 mb sieci wodociągowej w msc. Zabrodzie. 

Jakość wody podawanej do sieci miejskiej odpowiada parametrom zawartym w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Potwierdzają to oceny jakości wody wydane przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: HKN.43.628.2018 z dnia 20.12.2018 r. oraz znak: 

HKN.4300.627.2018 z dnia 20.12.2018 r.   

 

System odbioru i oczyszczania ścieków   

Oczyszczalnia Ścieków   

OPWiK Sp. z o.o. eksploatuje oczyszczalnię ścieków mechaniczno-biologiczną z pogłębionym 

usuwaniem związków biogennych. Wielkości charakteryzujące oczyszczalnię to 150000 RLM 

 o średniej dobowej przepustowości 20000 m3/d. Oczyszczalnia jest zlokalizowana przy ul. 

Chemicznej 2 w Ostrołęce. Została wybudowana w połowie lat siedemdziesiątych XX w. 

 i zmodernizowana w 2010 roku. W wyniku modernizacji do procesu oczyszczania biologicznego 

zostały wprowadzone proces defosfatacji (biologiczne usuwanie fosforu), oraz proces denitryfikacji 

(redukcja azotanów do azotu gazowego), zhermetyzowano i zastosowano biofiltrację obiektów 

emitujących uciążliwość zapachową. Nowe rozwiązania pozwalają na ograniczenie oddziaływań 

odorowych oczyszczalni na środowisko, jak również gwarantują wysoką poprawę efektywności 

oczyszczania ścieków co warunkuje poprawę jakości wody w rzece Narwi. W zakresie gospodarki 

osadowej powstał węzeł osadowej fermentacji metanowej z produkcją biogazu, z każdym rokiem 

doprecyzowywana jest skuteczność i efektywność technologii, aby produkcja biogazu miała 

przełożenie na produkcję energii. 
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Do oczyszczalni ścieków kierowane są ścieki komunalne z terenu miasta Ostrołęka oraz gmin 

Olszewo-Borki, Rzekuń i Lelis, a także ścieki przemysłowe tj. podczyszczone ścieki z Zakładów 

Mięsnych PEKPOL, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej PIĄTNICA w Ostrołęce, zakładu Agrana 

Fruit Polska Sp. z o.o., jak też zakładów usługowych takich jak myjnie samochodowe, 

przedsiębiorstwa gastronomiczne itp. zlokalizowane na terenach objętych kanalizacją sanitarną. Do 

punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni dowożone są ścieki z szamb 

przydomowych samochodami asenizacyjnymi przez firmy prywatne prowadzące działalność 

usługową. 

Oczyszczalnia Chemiczna prowadzi działalność na podstawie udzielonego pozwolenia wodno-

prawnego wydanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni Chemiczna w ilości  

Qśr.d= 13 000m3/d,Qmax.h = 1 100m3/h, Qmax.r = 7 300 000 m3 przy maksymalnych stężeniach 

wskaźników zanieczyszczenia nie przekraczających BZT5= 15 mg/l, CHZT= 125 mg/l, zawiesina 

ogólna = 35 mg/l, azot ogólny = 15 mg/l, fosfor ogólny = 2 mg/l. Pozwolenie wodno-prawne 

obowiązuje do lipca 2022 roku. Przesył ścieków odbywa się za pomocą sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej 

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ostrołęka ma łączną długość 163,09 km. Ponadto, OPWiK 

Sp. z o.o. przyjęło do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej w n/w gminach: w gminie Olszewo – 

Borki - 38,32 km, w gminie Rzekuń - 54,26 km, w gminie Lelis - 40,64 km. 

 

W 2018 roku OPWiK Sp. z o.o. łącznie wybudowało 652 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

wykonało 47 szt. przyłączy do granic posesji na terenie miasta Ostrołęki. W roku 2018 Spółka przejęła 

od gmin sąsiednich do eksploatacji łącznie 17,81 km sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej  

w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym, w tym: gmina Olszewo-Borki –  3.122 mb, gmina Rzekuń – 

10.057,50 mb, gmina Lelis – 4.627 mb. 

 

W 2018r. OPWiK Sp. z o.o. uzyskała następujące wyniki rzeczowe i finansowe: 

Zadania rzeczowe w tys. m3: 

wskaźnik jednostka 

maksymalne stężenie 

w ściekach określone 

w pozwoleniu 

wodno-prawnym 

średnie stężenie 

uzyskane w 

ściekach 

oczyszczonych w 

2018 r. 

rezerwy 

technologicznej  tj. 

wymagane/uzyskane                     

BZT5 (Biologiczne 

zapotrzebowanie na 

tlen) 

mg/l 15 4 73,3 % 

ChZT– (Chemiczne 

zapotrzebowanie na 

tlen) 

mg/l 125 37 70,4 % 

Zawiesina ogólna mg/l 35 8 77,1 % 

Azot ogólny mg/l 15 8 46,6 % 

Fosfor ogólny mg/l 2 0,5 75 % 
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lp. wyszczególnienie plan 2018 
wykonanie 

2018 
zmiana w % 

1 - dostawa wody 2 205  2 372  107,57  

2 - odbiór ścieków 2 559  2 714  106,06  
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Zadania finansowe w tyś. zł. 

lp. wyszczególnienie plan 2018 wykonanie 2018 zmiana w % 

1 przychody ogółem  24 402  25 777 105,63  

2 koszty ogółem 25817 27 199 105,35  

3 akumulacja na sprzedaży -1 415  -1 422 100,49  

4 pozostałe przychody operacyjne 3042  3 339 109,76  

5 pozostałe koszty operacyjne 490  183 37,35  

6 koszty finansowe 900 842 93,55  

7 przychody finansowe 15 9 60,00  

8 zysk brutto w tys. zł               252 901 357,54  

9 podatek dochodowy 0 0 0 

10 pozostałe obowiązkowe 

zmniejszenie/zwiększenie zysku 
0  -208 0 

11 Zysk netto        252  693 275,00  

12 Zatrudnienie – etaty 122 122  100,00 

Majątek trwały 

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2018 roku 

wyszczególnienie wartość brutto umorzenie wartość netto 

grunty-prawo wieczystego użytkowania 

                gruntów 

4 417 308,00        

3 620 353,15 

796 954,85 

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej  

               i wodnej 

197 923 223,8

4  

62 688 513,56  135 234 

710,28  
urządzenia techniczne 35 545 631,44  27 473 995,60  8 074 1635,84  

środki transportu 5 127 677,12  3 473 112,19  1 654 564,93  

inne środki trwałe 864 343,80  725 968,96  138 374,84  

wartości niematerialne i prawne 321 028,96  158 852,47  162 176,49  

r a z e m 244 199 213,1

6  

      

98 140 795,93 

    

146 058 417,2

3  

 

Kapitały 

W chwili przekształcenia przedsiębiorstwa w Spółkę majątek wniesiony do Spółki wynosił: 

 Kapitał zakładowy- 6.900.000,00zł, 

 Kapitał zapasowy – 2.502.483,20zł, 

 Kapitał zakładowy wynosi na koniec roku, 

 obrotowego -  49.836.000,00zł  

 i dzieli się na 99.672 udziały po 500 zł każdy. 
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treść 
kapitał 

zakładowy (zł) 

kapitał zapasowy 

(zł) 

kapitał z 

aktualizacji 

środków 

trwałych (zł) 

kapitał 

rezerwowy (zł) 

  stan na początek 

roku 

49.576.500,00 5.824.577,65 8.692.371,83 259.500,00 

  zwiększenie 259.500,00 1.556.184,36 - 0 

 

 

  zmniejszenie - - 971.347,67 259.500,00 

stan na koniec roku 

obrotowego 
49.836.000,00 7.380.762,01 7.721.024,16 0 

 

5. Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

Na 2018 r. Spółka planowała uzyskać przychody na poziomie 14.873.000,00 zł, w tym: 

 przychody z zarządzania zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi, których właścicielem 

jest Miasto Ostrołęka w wysokości 3.891.000,00 zł, 

 przychody z działalności w zakresie gospodarki odpadami 6.260.000,00 zł. 

Faktyczne przychody, jakie Spółka uzyskała w 2018 roku wyniosły 14.732.273,78 zł, w tym: 

 przychody z zarządzania zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi, których właścicielem 

jest Miasto Ostrołęka w wysokości 3.594.236,94 zł, 

 przychody z działalności w zakresie gospodarki odpadami 5.911.910,09 zł. 

W tym samym okresie Spółka planowała ponieść koszty na poziomie 14.602.000,00 zł, w tym: 

 koszty z zarządzania zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi, których właścicielem jest 

Miasto Ostrołęka w wysokości 3.844.000 zł, 

 koszty z działalności w zakresie gospodarki odpadami 6.260.000,00 zł. 

Faktyczne koszty, jakie Spółka poniosła w 2018 roku wyniosły 14.418.978,45 zł, w tym: 

 koszty z zarządzania zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi, których właścicielem jest 

Miasto Ostrołęka w wysokości 3.500.549,64 zł, 

 koszty z działalności w zakresie gospodarki odpadami 5.911.910,09 zł. 

W okresie od 1 stycznia do 14 lutego 2018 r. Spółka wykonywała zadania związane z prowadzeniem 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Z tego tytułu Spółka uzyskała przychody w wysokości 

130.438,45 zł, a poniosła koszty w wysokości 123.212,44 zł. Powyższe zadania Spółka realizowała  

w oparciu o Umowy wykonawcze. W I kwartale 2018 roku spółka zakończyła wykonywanie 

czynności związanych z zarządzaniem systemem gospodarki odpadami – Miasto zadanie, to 

przekazało do wykonywania nowo utworzonej spółce komunalnej.  

 

Gospodarka mieszkaniowa i lokale użytkowe 

 

Eksploatacja 

Na początku 2018 r. Spółka zarządzała łącznie 667 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność 

Miasta Ostrołęki, zlokalizowanymi w 63 budynkach wspólnot mieszkaniowych i 14 budynkach, 

będących w całości własnością Miasta, z tego: 267 lokali socjalnych, 396 lokali komunalnych,  

4 lokale tymczasowe. Ponadto Spółka zarządzała 20 budynkami użytkowymi.  

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wynosiła: 
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 8.957,44 m2  lokale socjalne, 

 17.556,75 m2 lokale komunalne, 

 83,82 m2  lokale tymczasowe, 

 11.373,56 m2 lokale użytkowe. 

 

W trakcie roku nastąpiły zmiany zarówno w liczbie lokali, jak i ich powierzchni i według stanu na 

dzień 31 grudnia 2018 r. Spółka zarządzała łącznie 644 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi 

własność Miasta Ostrołęki, zlokalizowanymi w 62 budynkach wspólnot mieszkaniowych  

i 14 budynkach, będących w całości własnością Miasta, z tego: 267 lokali socjalnych, 373 lokali 

komunalnych, 4 lokale tymczasowe. Ponadto Spółka zarządzała 17 budynkami użytkowymi.  

Powierzchnia użytkowa mieszkań i lokali użytkowych wynosiła: 

 8.957,44 m2  lokali socjalnych, 

 16.507,47 m2 lokali komunalnych, 

 83,82 m2 4 lokali tymczasowych, 

 9.193,42 m2 lokali użytkowych. 

Reasumując liczba lokali mieszkalnych zmniejszyła się o 23 lokale komunalnych, co jest związane ze 

sprzedażą lokali najemcom. Natomiast liczba budynków użytkowych uległa zmniejszeniu  

o 3 budynki, w związku z przekazaniem budynków do Caritas Polska Diecezji Łomżyńskiej. 

 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania wynosiły łącznie 940.236,48 zł  

i dotyczyły zarówno lokali mieszkalnych, jak i użytkowych. Zaległości lokali socjalnych stanowiły 

kwotę 425.391,70 zł, lokali komunalnych 481.585,18 zł, a lokali użytkowych 33.259,60 zł. Na dzień 

31 grudnia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania wynosiły łącznie 936.805,02 zł i dotyczyły 

zarówno lokali mieszkalnych, jak i użytkowych. Zaległości lokali socjalnych stanowiły kwotę 

426.702,05 zł, lokali komunalnych 494.581,85 zł, a lokali użytkowych 15.521,12 zł. 

 

W 2018 roku do Sądu skierowano 35 spraw, z których 31 dotyczyło zapłaty a 4 zapłaty i eksmisji  

z lokalu. Powodem wszczęcia tych postępowań było zadłużenie lokalu. W wyniku prowadzonych  

w 2018 roku postępowań sądowych o opróżnienie lokalu Sąd wydał 3 wyroki. W tym samym okresie 

do komornika skierowano 30 spraw, w tym 2 dotyczyły wykonania eksmisji. Komornik wykonał 

jedną eksmisję, w drugim przypadku najemca opuścił lokal dobrowolnie. 

 

Remonty 

W 2018 r. dokonano remontu 22 mieszkań, znajdujących się przy ulicach Sienkiewicza 46; 48 i 54B; 

Padlewskiego 51A; 51B i 51C; Kołobrzeskiej 18 i Berka Joselewicza 2. Przedmiotem remontów było: 

naprawa powierzchni tynkowych, odnowienie powłok malarskich, wymiana w lokalach instalacji 

elektrycznej, wymiana podłóg, wymiana akcesoriów sanitarnych, naprawa kominów z przewodami 

wentylacyjnymi i dymowymi i wymiana drzwi. 

 

Przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

W roku 2018 na składowisku odpadów zagospodarowano odpady w następujących ilościach: 

 w procesie odzysku: 247,68 Mg, 

 w procesie unieszkodliwiania: 5 216,26 Mg. 

 

W 2018 roku na Instalację o statusie RIPOK zostały dostarczone odpady z terenu: Miasta Ostrołęki, 

Miasta Wyszków, Miasta Mińsk Mazowiecki, Miasta Myszyniec, Gminy Klembów, Gminy Rzekuń, 

Gminy Troszyn, Gminy Łyse, Gminy Stary Lubotyń, Gminy Olszewo – Borki, Gminy Lelis, Gminy 

Goworowo, Gminy Czerwin w łącznej ilości  19 395,05 Mg. Odpady, które zostały dostarczone  

w celu poddania procesom odzysku na terenie Zakładu: 

 odpady zmieszane w ilości – 14 693,284 Mg, 

 odpady ulegające biodegradacji w ilości – 2285,426 Mg, 




