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WSTĘP
Raport o stanie powiatu, który został wprowadzony we wszystkich szczeblach samorządu
terytorialnego, ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. poz. 130), jest obligatoryjnym elementem procedury prowadzącej
do udzielenia organowi wykonawczemu wotum zaufania. Stosownie do art. 30a ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z póżn. zm.), dalej:
u.s.p., raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu
obywatelskiego; rada może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
Realizacja przedmiotowego uprawnienia podlega uznaniowości rady - nie była ona przedmiotem
obrad Rady Powiatu Łomżyńskiego. Raport o stanie powiatu przedstawiany jest radzie co roku
przez zarząd do dnia 31 maja.
Określenie przez ustawodawcę zakresu przedmiotowego raportu w bardzo szeroki sposób
determinuje, iż o ostatecznym kształcie raportu decyduje organ wykonawczy powiatu, który jest
odpowiedzialny za jego przygotowanie. Zgodnie z art. 4 u.s.p. powiat wykonuje określone ustawami
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w kilkudziesięciu zakresach. Przedstawienie
działalności naszego samorządu z rozbiciem na określone obszary tematyczne uznaje się za metodę
przystępną dla odbiorców raportu.
Zgromadzone dane i przeprowadzone analizy mają na celu przedstawienie pełnego obrazu
działań Powiatu Łomżyńskiego, zarówno na tle innych powiatów, jak też z uwzględnieniem
poszczególnych gmin wchodzących w jego skład.

I.

POWIAT ŁOMŻYŃSKI – dane podstawowe

Powiat Łomżyński działa od 1 stycznia 1999 r., jako 1 z 14 powiatów w województwie
podlaskim i 314 w kraju. Do liczby tej nie wlicza się miast na prawach powiatu, których w naszym
województwie jest 3, a w kraju 66. W województwie podlaskim położony jest największy powiat
w kraju – Powiat Białostocki.
Powiat Łomżyński powstał w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej
na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96 poz. 603), która wprowadziła na mapę Polski, po raz
kolejny, powiaty. Ich nazwy, granice - przynależność do województw i objęcie swoim zasięgiem
poszczególnych gmin określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r.
w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103 poz. 652).
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Powiat Łomżyński na mapie Województwa Podlaskiego

1. Powierzchnia, miejscowości
Powiat Łomżyński zajmuje powierzchnię 1355 km2, co czyni go 9 powiatem wśród
powiatów naszego województwa, jeśli chodzi o wielkość zajmowanego terytorium. Powiat
Łomżyński stanowi 6,71% powierzchni województwa i 0,43% powierzchni kraju. Średnia powiatu
w województwie to 1427 km2..
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademucum Samorządowca 2020
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Powiat Łomżyński obejmuje obszar 9 gmin – 2 gmin miejsko-wiejskich (Jedwabne,
Nowogród) i 7 gmin wiejskich (Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna,
Zbójna).

Gminy Powiatu Łomżyńskiego

POWIERZCHNIA GMIN W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademucum Samorządowca 2020
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Największą gminą pod względem powierzchni w naszym powiecie jest gmina Piątnica
zajmująca obszar 220 km2, najmniejszą – gmina Przytuły z 71 km2, przy średniej wielkości gminy
151 km2. Udział procentowy poszczególnych gmin w ogólnej powierzchni powiatu przedstawia
się następująco:

UDZIAŁ POWIERZCHNI GMINY W OGÓLNEJ
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademucum Samorządowca 2020

Układ osadniczy w poszczególnych gminach nie jest procporcjonalnie rozłożony do ich
wielkości, o czym świadczy liczba miejscowości w poszczególnych jst. Ogólnie jest ich w naszym
powiecie 301.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademucum Samorządowca 2020
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W każdej gminie funkcjonują jednostki pomocnicze – sołectwa, utworzone
przez poszczególne rady gmin. Na terenie powiatu istnieją 272 sołectwa, czyli o 29 jednostek mniej
niż samych miejscowości. W poszczególnych jst kształtuje się to w różny sposób.

SOŁECTWA I MIEJSCOWOŚCI W GMINACH POWIATU
ŁOMŻYŃSKIEGO
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademucum Samorządowca 2020
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademucum Samorządowca 2020

Mniejsze rozdrobnienie sieci osadniczej i większa wielkość miejscowości sprzyja bez
wątpienia szybszemu powstawaniu różnego rodzaju infrastruktury: drogowej, wodociągowej,
kanalizacyjnej, gazowej, czy telekomunikacyjnej, gdyż przekłada się to bezpośrednio na koszty jej
budowy i eksploatacji.
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2. Ludność
Ludność powiatu łomżyńskiego stanowi 50 943 mieszkańców, co stanowi 4,3% ludności
województwa podlaskiego i 0,1% ludności kraju. 36% ludności województwa mieszka w 3 miastach
na prawach powiatu: Białymstoku (297 459), Suwałkach (69 827) i Łomży (63 000).

LUDNOŚĆ POWIATÓW W WOJ. PODLASKIM
160000

149611

140000
120000
100000

80000
60000

66686
58068

54353

47210

42610

40000

56860

50943

44493

40412

38057

35792

43505

19914
20000
0

liczba ludności powiatu

średnia liczba ludności w powiatach woj. podlaskiego
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Średnia liczba ludności powiatu w woj. podlaskim to 53465, przy czym zauważyć należy,
że powiat białostocki posiadający niemal trzykrotność statystycznie wyliczonego podlaskiego
powiatu, w liczbie prawie 150 tysięcy osób, tym samym mocno wpływa na wartość średniej.
Natomiast najmniejszy w województwie jest powiat sejneński, liczący niespełna 20 tysięcy
mieszkańców. Ludność powiatu łomżyńskiego plasuje go na 6 lokacie wśród 14 podlaskich
samorządów tego szczebla.
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MIGRACJA LUDNOŚCI W POWIATACH WOJEWÓDZTWA
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Mieszkańców województwa podlaskiego ubywa z roku na rok. Jest to proces, który dotyczy
całej Polski, a nawet całej Europy. O ile jednak w skali kraju ubyło 0,07% ludności, to już w skali
powiatów województwa podlaskiego wartość ta wynosi 0,58% w stosunku do roku poprzedniego.
Jedynym powiatem z dodatnim saldem migracji jest powiat białostocki, natomiast w powiecie
łomżyńskim notujemy najniższy ubytek ludności wśród pozostałych 13 powiatów – 0,11%,
przy najwyższym ubytku o wartości 1,24% w powiecie hajnowskim.
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ludność

%ludności gminy w ogólnej liczbie ludności powiatu łomżyńskiego

11162

12000

50%

10702

45%

10000

40%
35%

8000

30%
6000

5312

5299
22%

4218

25%

21%

4028

4000
2000

8%

20%
15%

2073

10%

4192

3957
10%

8%

8%

8%

4%
0

10%
5%
0%

Jedwabne

Łomża

Miastkowo Nowogród

Piątnica

Przytuły

Śniadowo

Wizna

Zbójna

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademucum Samorządowca 2020

Największa liczba ludności w naszym powiecie zamieszkuje gminę Łomża (11.162),
a najmniejsza – gminę Przytuły (2.073). Duża liczba ludności w gminach podmiejskich, zwłaszcza
11
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tych bezpośrednio przylegających do maista Łomży – gminie wiejskiej Łomża i gminie Piątnica,
jest spowodowana migracją ludności na tereny wiejskie, jaka współcześnie się dokonuje.

1.1.

Gęstość zaludnienia

Województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie – ex aequo wiodą prym, jeśli chodzi
o najmniejszą gęstość zaludnienia (59 osób / 1 km2) w kraju, przy czym jest to wartość liczona
łącznie z miastami na prawach powiatu.
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Powiatem o najmniejszej gęstości zaludnienia jest powiat bieszczadzki
w woj. podkarpackim (19 osób / km2), jednakże zaraz za nim są 4 podlaskie powiaty: sejneński,
hajnowski, suwalski i moniecki. Powiatowi łomżyńskiemu z 38 osobami / km2 jest znacznie bliżej
do podlaskich sąsiadów, niż do najbardziej ludnego w kraju – powiatu pruszkowskiego z 667
osobami/km2, mimo iż nie dzieli obydwu powiatów jakiś znaczący dystans geograficzny.
W poszczególnych gminach powiatu gęstość zaludnienia kształtuje się następująco:
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GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W GMINACH POWIATU
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1.2.

Ludność w wieku przedprodukcyjnym

Użycie przedziałów wiekowych przyjętych w statystyce dla potrzeb ekonomii (wiek
przedprodukcyjny, wiek produkcyjny i wiek poprodukcyjny) pozwala lepiej opisywać niektóre
procesy gospodarcze.
Wiek przedprodukcyjny w statystyce definiowany jest jako wiek, w którym ludność nie
osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku 0 - 17 lat1. Jest to wiek, w którym ludzie
zazwyczaj nie podejmują pracy z powodu kształcenia się, posiadają jeszcze ograniczoną zdolność
do czynności prawnych, której pełnię osiąga się zwykle w Polsce wraz z ukończeniem osiemnastego
roku życia.
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https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/863,pojecie.html
(dostęp: 25.05.2021)
1
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Średnia udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności
dla powiatów woj. podlaskiego wynosi 16,9% (spadek o 0,2% w stosunku do roku wcześniejszego).
Powiat łomżyński zajmuje w przedmiotowym zakresie nadal drugie miejsce w województwie,
co świadczy o „młodym” społeczeństwie naszego powiatu. W rozbiciu na poszczególne gminy
wartości te kształtują się następująco:
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GMINACH POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO NA TLE
WOJEWÓDZTWA
21%

20%

20%

19%

19%

19%
18%
17%

% ludności w wielu
przedprodukcyjnym w gminie

19%

18%
17%

17%

17%
16%

16%

średnia liczba ludności w wieku
przedprodukcyjnym w powiecie
łomżyńskim
średnia liczba ludności w wieku
przedprodukcyjnym w powiatach w
woj. podlaskim

15%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademucum Samorządowca 2020

Najmłodsze społeczeństwo posiada gmina Miastkowo (20% populacji w wieku 0-17 lat),
następnie trzy gminy ex aequo: Łomża, Piątnica i Śniadowo (19% populacji w wieku 0-17 lat).
Zatem, jako powiat posiadamy wyższy udział liczby ludności przedprodukcyjnej niż średnia
wartość liczona dla powiatów województwa podlaskiego, która kształtuje się na poziomie 17%.
Zauważyć należy również, że w roku objętym raportem w gminie Wizna wartość ta spadła poniżej
średniej liczonej dla powiatów podlaskich.

1.3.

Ludność w wieku produkcyjnym

Ludność w wieku produkcyjnym obejmuje kobiety w wieku 18 – 60 lat i mężczyzn w wieku
18 – 65 lat, mieszcząc w sobie bardzo szeroki przedział wiekowy społeczeństwa, z zasady
pracującego.
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% UDZIAŁ LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM
W OGÓLNEJ LICZBIE LUDNOŚCI POWIATÓW
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Powiat Łomżyński, plasuje się na drugim miejscu wśród powiatów woj. podlaskiego jeśli
chodzi o ludność w wieku produkcyjnym – sięgającą 63% ogółu ludności, podobnie jak w roku
poprzedzającym badanie.

ZMIANA W LICZBIE LUDNOŚCI
W WIEKU PRODUKCYJNYM
W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO
-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

-457
85
-598
-533
-621
-230
-146
-363
-196

-467
-725
-374
-567
-416

200
augustowski
białostocki
bielski
grajewski
hajnowski
kolneński
łomżyński
moniecki
sejneński
siemiatycki
sokólski
suwalski
wysokomazowiecki
zambrowski

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademucum Samorządowca 2020

W roku objętym raportem ubyło z ludności produkcyjnej powiatów 5608 osób, co jest
liczbą bardzo dużą. Tylko Powiat Białostocki notuje wartosć dodatnią w tej kategorii, natomiast
Powiat Łomżyński odnotował wśród pozostałych powiatów najmniejszy spadek. Zatrzymanie
ludzi młodych na naszym terenie winno być priorytetem w działaniach podejmowanych przez
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wszystkie podmioty życia publicznego. Stworzenie atrakcyjnych warunków do pracy i życia,
konkurencyjnych dla dużych ośrodków, jest jednak działaniem długofalowym
i wielopłaszczyznowym. Sprzyja temu zmiana polityki państwa z modelu polaryzacyjnodyfuzyjnego, w którym nacisk był kładziony na rozwój dużych miast, gdyż uważano, że „obszary
biedniejsze uzyskują swoją szansę rozwoju wtedy i tylko wtedy, gdy uczestniczą w sukcesie
najsilniejszych regionów (…)”2, na model zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia wszystkie
regiony.
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W odniesieniu do gmin poziom ten niemal jest wyrównany – waha się między 63% - 64%,
nieco mniej ludności w wieku produkcyjnym posiada jedynie gmina Śniadowo, dla której wartość
61% pokrywa się ze średnią dla powiatów województwa, która jest niższa o 3 punkty procentowe
od średniej liczonej dla naszego powiatu.

1.4.

Ludność w wieku poprodukcyjnym

Ludność w wieku poprodukcyjnym, a więc kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni
powyżej 65 roku życia, pokazuje strukturę naszego społeczeństwa, w aspekcie osób, które nie są
już czynne z zasady zawodowo, a które są beneficjentami wielu kierowanych do nich działań,
mających na celu aktywne życie senioralne.

https://www.salon24.pl/u/wilczysko/247874,model-polaryzacyjno-dyfuzyjny-kontra-zrownowazony-rozwoj
dostęp: 30.05.2021
2
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Jak wynika z przedstawionych danych, w powiecie łomżyńskim notuje się jedną
z najmniejszych wartości procentowego udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie
ludności, w całym województwie. Przy czym zauważyć należy, że w badanym przypadku występują
bardzo duże rozbieżności już w skali pojedynczego województwa, gdyż pomiędzy wartością
najniższą (19%), a wartością najwyższą (29%) – mamy różnicę sięgającą 10 punktów procentowych.
Biorąc pod uwagę, iż w analizowanym okresie w UE 20,3% ludności to osoby powyżej
65 roku życia3, to wartości dla naszego regionu oscylują w podanym zakresie. Natomiast prognozy
wskazują, że po 2024 r. udział osób w wikeu 65 lat i więcej, w strukturze Polski ogółem, przekroczy
33% po 2060 roku4. Powoduje to, iż ważnym wyzwaniem staje się aktywna polityka krajowa, której
celem jest aktywizacja osób 50+, aby jak najdłużej pozostawały one aktywne zawodowo oraz
rozwój instrumentów i narzędzi, które umożliwiają zatrzymywanie tej grupy pracowników na rynku
pracy5.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/pl dostęp:
30.05.2021
4 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050opracowana-2014-r-,1,5.html dostęp: 30.05.2021
5 https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Starzenie_sie_spoleczenstw.pdf str. 3, dostęp: 30.05.2021
33
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LUDNOŚĆ W WIEKU POPRODUKCYJNYM W POWIECIE
ŁOMŻYŃSKIM
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Procentowy udział ludności w wieku poprodukcyjnym w gminach powiatu łomżyńskiego
kształtuje się w przedziale 17% (Łomża i Miastkowo) – 21% (Śniadowo i Wizna). Górne wartości
nie przekraczają zatem, średniej dla powiatów województwa (21%), natomiast najniższe są mniejsze
o 4 punkty procentowe. Mając na uwadze poprzedni okres, za który był sporządzany raport,
zauważyć należy, że w trzech gminach powiatu (Jedwabne, Miastkowo, Śniadowo) liczba osób
w wieku poprodukcyjnym wzrosła o jeden punkt procentowy.

1.5.

Mieszkańcy powiatu względem pracy

Zmiana struktury ludności, biorąc pod uwagę stosunek do pracy, niewątpliwie w naszym
społeczeństwie przesuwa się w kierunku zwiększenia liczby osób w wieku poprodukcyjnym.
Na terenie powiatu łomżyńskiego trend ten jest słabszy niż w innych powiatach województwa.
Średnie uzyskane w poprzednim raporcie pozostały dla calości powiatu zachowane
na niezmienionym poziomie, jednak w poszczególnych gminach następują niewielkie zmiany,
będące odzwierciedleniem zjawiska starzenia się społeczeństwa.
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STRUKTURA LUDNOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
WZGLĘDEM STOSUNKU DO PRACY
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1.6.

Przyrost naturalny
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Powiaty województwa podlaskiego charakteryzują się średnim ujemnym przyrostem
naturalnym na poziomie -155. Jedynym powiatem, który posiada dodatni przyrost naturalny jest
19
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powiat suwalski z wartością dodatnią: 14 (poprzednio: 33). Największe spadki notują powiaty:
sokólski (-429), hajnowski (-376), bielski (-330). Powiat łomżyński plasuje się na siódmym miejscu,
tak jak w roku poprzednim, odnotowując niewielki spadek z -100 na -102.
Ujemny przyrost naturalny w powiecie łomżyńskim (-102) w rozbiciu na poszczególne
gminy rozkłada się jednak w stosunku do roku poprzedniego w sposób bardziej zróżnicowany:
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Na 9 gmin wchodzących w skład powiatu łomżyńskiego tylko w 1 odnotowano dodatni
przyrost naturalny – w gminie Łomża (2), w pozostałych gminach ma on wartości ujemne –
najniższe w gminach Śniadowo (-20) i Wizna (-32).

1.7.

Saldo migracji

Poza ujemnym przyrostem naturalnym, województwo podlaskie z większości boryka się
również z odpływem ludności.
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SALDO MIGRACJI W POWIATACH WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO
ROK 2019

ROK 2020
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Jedynym powiatem w województwie podlaskim, który posiada dodatnie saldo migracji jest
powiat białostocki, który notuje bardzo wysoki wzrost ludności napływowej (1456) i jest to wynik
jeszcze wyższy niż w poprzednim roku. Pozostałe powiaty notują wartości ujemne, największą –
powiat wysokomazowiecki (-339), natomiast najmniejszą ujemną wartość osiągnął powiat
łomżyński (-11), przy wcześniejszej wartości -44. Dla władz Powiatu Łomżyńskiego jest
to informacja, że wyludnianie na naszym terenie następuje wolniej niż w innych cześciach regionu,
co świadczy, że podejmowane działania są skuteczne i przynoszą pożądane efekty.
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Saldo migracji w gminach powiatu łomżyńskiego jest dosyć zróżnicowane. Najniższy
wskaźnik salda odnotowała w badanym okresie gmina Jedwabne (-40), który znacznie odbiega
od kolejnych wartości (-29 dla gminy Przytuły i -20 dla gminy Piątnica). Największy skok nastąpił
w gminie Nowogród, o 46 jednostek, gdzie z -27 osiągnięty został pułap 19. Gmina Wizna również
odnotowała 32 punktowy wzrost w stosunku do poprzedniego okresu. Największy spadek, o 25
jednostek, odnotowano natomiast w gminie Piątnica.

3. Dochody
Powiat Łomżyński posiada niskie dochody, jedne z najniższych nie tylko w województwie,
ale również w kraju. Staramy się jednak pozyskiwać środki zewnętrzne z różnych możliwych źródeł,
składając wnioski o dofinansowanie naszych działań w rozmaitych obszarach naszej szerokiej
aktywności. Zgromadzone środki finansowe wydajemy efektywnie, starając się maksymalizować
każdą zdobytą złotówkę. Działamy z pełnym zaangażowaniem na rzecz budowania kapitału
Powiatu Łomżyńskiego, niezależnie od przedmiotu aplikacji – czy ubiegamy się o inwestycje
infrastrukturalne, czy inwestycje miękkie.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 1 MIESZKAŃCA
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Po analizie dochodów powiatów woj. podlaskiego stwierdzić należy, że posiadamy
najmniejsze dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

22

RAPORT O STANIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO – ROK 2020
ZMIANY W DOCHODACH POWIATÓW WOJ.
PODLASKIEGO W STOSUNKU DO ROKU
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademucum Samorządowca 2020

Mimo niskich dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca - Powiat Łomżyński odnotował
26% wzrost w stosunku do roku poprzedniego, plasując się w tym względzie na drugim miejscu
wśród powiatów województwa podlaskiego, co jest niewątpliwym osiągnięciem. Większy wzrost
odnotował tylko Powiat Wysokomazowiecki – osiągający najwyższe dochody na 1 mieszkańca
wśród podlaskich powiatów.
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W lipcu 2019 r. Powiat Łomżyński osiągnął najlepsze wyniki finansowe wśród powiatów
w województwie podlaskim zajmując 12. miejsce w kraju według niezależnego rankingu
ekonomicznego stworzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach
V Europejskiego Kongresu Samorządów. Biorąc pod uwagę analizę struktury dochodów powiatów
województwa podlaskiego, finanse Powiatu Łomżyńskiego nadal są bardzo stabilne. Świadczy
o tym wysoki udział dochodów własnych w dochodach ogółem – aż 48% w przypadku naszego
samorządu, przy średniej podlaskich powiatów – 29%. Wyższy wskaźnik posiada jedynie Powiat
Białostocki i Powiat Wysokomazowiecki, których dochody własne w dochodach ogółem stanowią
odpowiednio 57% i 52%.

4. Wydatki
Obok struktury dochodów ważna jest również struktura wydatków, która pokazuje, czy środki
finansowe są inwestowane, czy są inwestowane w działania infrastrukturalne, czy projekty tzw.
„miękkie”, w jakim stopniu budżet powiatu wydatkowany jest na działalność bieżącą.
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Jak wynika z przedstawionego wykresu – Powiat Łomżyński zajmuje wysokie 6 miejsce
na 14 podlaskich powiatów jeśli chodzi o wydatki majątkowe inwestycyjne, tym samym wydatki
bieżące naszego samorządu są niższe od średniej liczonej dla wszystkich ww. jst. Świadczy to bez
wątpieniu o dużym zaangażowaniu władz Powiatu Łomżyńskiego w budowanie infrastruktury,
z której będą korzystali nie tylko aktualni mieszkańcy, ale i przyszłe pokolenia. Stanowi to bardzo
ważny zakres realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, której jednym z głównych aspektów,
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jest „prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez ograniczania praw
przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych”6.

II.

EDUKACJA PUBLICZNA

Powiat Łomżyński nie prowadzi obecnie szkół ponadpodstawowych, jednakże wypełnia
szereg zadań w obszarze edukacji, zarówno tych obligatoryjnych – wynikających z wywiązywania
się z programów systemowych, finansowanych ze środków budżetu państwa, jak i tych, które
realizuje na podstawie pozytywnej oceny wniosków, które złożył w procedurach konkursowych.

1. Szkoły ponadpodstawowe w Powiecie Łomżyńskim
Powiat Łomżyński nie pełni funkcji organu prowadzącego dla żadnej ze szkół.
Prowadzone wcześniej przez Powiat Łomżyński szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół
w Marianowie zostały zlikwidowane uchwałą nr IX/47/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie
likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Marianowie z dniem 31 sierpnia 2007 r.
i przekazano do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 1 stycznia 2008 r. wraz
z majątkiem – uchwała nr IV/16/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 lutego 2007 r.,
natomiast zlikwidowano funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Technikum Handlowe i Zasadniczą
Szkołę Zawodową, a Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem przekazano do prowadzenia przez
Gminę Jedwabne od 1 września 2009 r. na podstawie uchwały nr XXV/127/09 z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie
Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie.
Stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.) Rada Powiatu Łomżyńskiego ustala plan sieci publicznych
szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu prowadzonych przez inne organy
prowadzące. Obowiązek ten został wypełniony poprzez podjęcie uchwały nr IX/47/2019 Rady
Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez
inne organy, od dnia 1 września 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4396).
Na terenie naszego Powiatu mają siedzibę 2 publiczne szkoły ponadpodstawowe,
prowadzone przez inne organy prowadzące:
1. Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 17,
18-420 Jedwabne;
2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie
z siedzibą: Marianowo 7, 18-421 Piątnica Poduchowna.

http://www.access.zgwrp.org.pl/materialy/dokumenty/StrategiaZrownowazonegoRozwojuPolski/strategia13.html dostęp: 30.05.2021
6
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2. Zadania z zakresu edukacji realizowane przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1
2.1.

Profilaktyka i edukacja

Zadania związane z edukacją publiczną prowadzone są również przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Łomży, która świadczy szeroki zakres wsparcia w różnych
obszarach, m.in. profilaktyki i edukacji społecznej, ochrony i pomocy osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie, rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych.
Poradnia realizuje m.in. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata
2016 – 2021 w zakresie celu I – profilaktyka i edukacja społeczna, cel operacyjny 1: poszerzenie
wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej problemu przemocy w rodzinie.

Edukowanie społeczeństwa poprzez organizację różnego typu
działań w zakresie metod wychowywania bez przemocy
Warsztaty, zajęcia edukacyjne oraz
Liczba
Liczba
L.p.
prelekcje w uczniami
zajęć
uczestników
2
46 U
1 „Czuję-reaguję”
4
61 U
2 „Akcja-reakcja”
2
44 U
3 „Koło ratunkowe”
1
16 U
4 „Cyfrowi tubylcy”
1
29 U
5 „ABC asertywności”
1
40 U
6 „Strategia na stres”
„Kształtowanie postaw otwartości
i wzajemnego szacunku wśród
1
34 U
7 uczniów”
„Budowanie zaufania w klasie,
atmosfery życzliwości i poczucia
1
13 U
8 bezpieczeństwa”
„Zajęcia o cyberprzestrzeni
i zagrożeniach po trudnej sytuacji
1
9U
9 w szkole”
10 „Dzieci konsoli – o uzależnieniach”
11 „Błędy wychowawcze rodziców”
„One są wśród nas – dzieci
12 i młodzież z depresją”
13 Interwencja kryzysowa
14 Interwencja kryzysowa
SUMA:
* U – uczeń, R – rodzic, N- nauczyciel
Źródło: opracowanie własne
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2.2.

Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”

Na podstawie porozumienia nr MEN/2020/DWKI/686 zawartego w dniu 21.07.2020 r.
pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Łomżyńskim, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Nr 1 w Łomży realizowała w 2020 r. zadania Wiodącego Ośrodka KoordynacyjnoRehabilitacyjno-Opiekuńczego w Łomży.
Celem realizacji programu było zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dzieci oraz ich
rodzin. Program skierowany został do dzieci w wieku od urodzenia do podjęcia nauki
w szkole ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia od momentu wykrycia
niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.
W programie wzięły udział rodziny z dziećmi zamieszkałe na terenie powiatu
łomżyńskiego oraz rodziny z dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli lub placówek, mających
siedzibę na terenie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży, które do tej
pory nie miały możliwości korzystania ze wsparcia realizowanego w ramach programu
„Za życiem”, w tym z dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.
W okresie sprawozdawczym, wczesnym wspomaganiem rozwoju objęto łącznie ośmioro
dzieci niepełnosprawnych, bądź zagrożonych niepełnosprawnością. Dzieci zostały
zakwalifikowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wszystkie dzieci posiadały
zaświadczenia lekarskie określające niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością.
I tak, z pomocy WOKRO przy PP-P nr 1 w Łomży, w 2020 roku korzystały dzieci z: zaburzeniami
ze spektrum autyzmu, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, dysfazją, afazją, zaburzeniami
centralnej koordynacji nerwowomięśniowej, specyficznym zaburzeniem mowy i języka,
wcześniactwem, nieokreślonym zaburzeniem ośrodkowego układu nerwowego.
Wśród ośmiorga dzieci troje dzieci było poniżej 3 roku życia (2 w wieku dwóch lat,
1 w wieku dwóch lat i siedmiu miesięcy). Jedno dziecko było w wieku powyżej 7 lat, ale podlegało
odroczeniu obowiązku szkolnego ze względu na swoją niepełnosprawność. Szczegółowe
zestawienie zawiera poniższa tabela:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
Łącznie:

Liczba dzieci
3
2
1
1
1
8 dzieci

Wiek dzieci
<2-3> r.ż.
< 3-4>r.ż.
<4-5>r.ż.
<5-6>r.ż.
<7-8>r.ż.

Źródło: opracowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży

Dzieci biorące udział w programie korzystały z następujących form pomocy
specjalistycznej:
− terapii psychologicznej – 76 h,
− terapii pedagogicznej –38,5 h,
− terapii logopedycznej –91 h,
− terapii integracji sensorycznej –51,5 h,
− rehabilitacji –53 h.
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Łącznie, zgodnie z planem, wypracowano 310 godzin. Zajęcia dokumentowane były
w dziennikach wczesnego wspomagania rozwoju.
Wszystkie zajęcie realizowane były w formie indywidualnej. W zależności od możliwości,
wieku i potrzeb, dzieci korzystały z różnych zajęć w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Dla każdego
dziecka dyrektor placówki powołał zespół specjalistów, w skład którego wchodził psycholog,
logopeda, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej i rehabilitant w zależności od indywidualnych
potrzeb dziecka. Pracą zespołu kierował koordynator. Zespół opracowywał i realizował
z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny wczesnego
wspomagania rozwoju oraz prowadził arkusz obserwacji dziecka. W miarę potrzeb koordynator
organizował dodatkowe spotkania zespołu, na których omawiane były potrzeby dzieci
korzystających z terapii, a także dokonywane zmiany odnośnie przydziału zajęć (odnotowane
w protokole kwalifikującym na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju).
W programie „Za życiem” pracowało 6 specjalistów, w większości byli to specjaliści
zatrudnieni w poradni oraz dodatkowo zatrudnieni rehabilitant i pedagog. Realizacja pomocy
odbywała się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży oraz w domach uczestników.
W ramach zawartego porozumienia otrzymano dotację na wyposażenie w środki
dydaktyczne w wysokości 15.000,00 zł oraz dotację na organizację zajęć w formach
dodatkowych usług w wysokości 18.600,00 zł.

3. Zadania z zakresu edukacji realizowane przez Wydział Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego
w Łomży
Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji realizuje nieobligatoryjne zadania
z zakresu edukacji – te, na które udaje się pozyskać dodatkowe środki w ramach projektów, głównie
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Podejmowane w tym zakresie działania
są skuteczne, przynoszą wymierne efekty i cieszą się bardzo dużą popularnością wśród naszych
mieszkańców.

3.1.

Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób
dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2
RPO” - I edycja

Powiat Łomżyński w 2020 roku realizował, rozpoczęty w 2017 roku, projekt zintegrowany
„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie
z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 / 3.2.2 RPO” finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Projekt ten Powiat Łomżyński realizował w partnerstwie z Miastem Łomża, Powiatem
Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem
Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim oraz Łomżyńską Radą FSNT NOT w Łomży.
Bon mogła uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) zamieszkująca Subregion Łomżyński
rozumiany jako obszar powiatów: łomżyńskiego, m. Łomża, bielskiego, hajnowskiego,
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kolneńskiego, siemiatyckiego, zambrowskiego oraz wysokomazowieckiego; bez względu
na status - pracująca czy bezrobotna.
W ramach poddziałania 3.2.1 realizowane były bony szkoleniowe na kwotę max.
9 tys. złotych na osobę (można było otrzymać kilka bonów na poszczególne
szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tys. złotych dofinansowania).
Wkład własny uczestnika wynosił min. 12%. Bony szkoleniowe można było uzyskać
na poniższe formy kształcenia.
1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane
rozwijaniem kompetencji w zakresie TIK i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem
lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych:
a) języków obcych – szkolenia obejmujące języki obce (poza zawodowymi), w tym język polski
dla obcokrajowców, realizowane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia
Językowego, potwierdzane ogólnie uznanym certyfikatem;
b) kompetencji cyfrowych (szkolenia informatyczne) – szkolenia prowadzące m.in. do nabycia
kompetencji z zakresu: przeglądania, wyszukiwania informacji, przechowywania i znajdowania
treści; komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; tworzenia treści w różnych
formatach, platformach i środowiskach cyfrowych; programowania; obsługi specjalistycznych
programów;
c) kursy kompetencji ogólnych – prowadzone według programu nauczania uwzględniającego
dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz przygotowujące
do matury, egzaminów eksternistycznych i inne, w wyniku których możliwe będzie uzupełnienie
braków w wykształceniu, kończące się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa dojrzałości.
2. Rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych istotnych z punktu widzenia
funkcjonowania na rynku pracy, w celu nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu
wykształcenia, poprzez studia podyplomowe, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie
„Popyt pracodawców na podlaskim rynku pracy na kompetencje i kwalifikacje nabywane w ramach
studiów podyplomowych”.
3. Usługi potwierdzania kwalifikacji lub kompetencji (np. egzamin), mające na celu uzyskanie
uprawnień/certyfikatu, z zakresu usług o którym mowa w ust. 1 i 2; w tym również te, dla których
nie jest wymagane uczestnictwo w usłudze szkoleniowej, a tylko sam egzamin. W takim przypadku
bon szkoleniowy mógł być przyznany wyłącznie na sam egzamin.
W ramach poddziałania 3.2.1 preferencje przewidziane były dla osób:
– powyżej 50 roku życia;
– zamieszkujących tereny wiejskie;
– osób posiadających maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne.

Rok

Liczba
zawartych umów

2017
2018

32
299

3.2.1
Powiat Łomżyński
Ogólna wartość
Wartość
bonów
dofinansowania
88%
162 219,00 zł
142 468,70 zł
1 616 553,30 zł
1 422 282,92 zł
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Wartość
wkładu
własnego
19 750,30 zł
194 270,38 zł
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2019
2020
SUMA:

Rok

2017
2018
2019
2020
SUMA:

289
13
633

Kursy
kompetencji
ogólnych
(maturzyści)
23
140
111
10
284

1 537 613,00 zł
21 989,00 zł
3 338 374,30 zł

1 353 099,44 zł
19 350,32 zł
2 937 201,38 zł

3.2.1
Powiat Łomżyński
Szkolenia i kursy
Szkolenia i kursy
w zakresie
w zakresie
technologii
języków obcych
informacyjnokomunikacyjnych
(TIK)
7
1
99
9
102
50
3
0
211
60

184 513,56 zł
2 638,68 zł
401 172,92 zł

Studia
podyplomowe
1
51
26
0
78

Źródło: opracowanie Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Łomży

W ramach poddziałania 3.2.2 realizowane były bony szkoleniowe na kwotę max. 15
tys. złotych na osobę (można było otrzymać kilka bonów na poszczególne kwalifikacyjne
kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych do łącznej kwoty 15 tys. złotych
dofinansowania). Wkład własny uczestnika wynosił min. 12%. Bony szkoleniowe można
było uzyskać na niżej opisane formy kształcenia.
1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, który jest prowadzony według programu nauczania
uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji
zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych.
2. Kurs umiejętności zawodowych, który jest prowadzony według programu nauczania
uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, zgodnie z rozporządzeniem
MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
w zakresie:
1) jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji;
2) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach
obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;
3) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych
zespołów.
3. Usługi potwierdzania kwalifikacji lub kompetencji (np. egzamin), mające na celu uzyskanie
uprawnień/certyfikatu, dla których nie jest wymagane uczestnictwo w usłudze szkoleniowej, a tylko
sam egzamin. W takim przypadku bon szkoleniowy może być przyznany wyłącznie na sam
egzamin.
W ramach poddziałania 3.2.2 preferencje przewidziane były dla osób
zamieszkujących tereny wiejskie.
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Rok

Liczba
zawartych umów

2018
2019
2020
SUMA:

86
69
1
156

3.2.2
Powiat Łomżyński
Ogólna wartość
Wartość
bonów
dofinansowania
88%
1 042 202,00 zł
917 137,76 zł
468 126,00 zł
411 950,88 zł
4 990,18 zł
4 391,36 zł
1 515 318,18 zł
1 333 480,00 zł

Wartość
wkładu
własnego
125 064,24 zł
56 175,12 zł
598,82 zł
181 838,18 zł

Źródło: opracowanie Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Łomży

3.2.1
Powiat Łomżyński
Lp.
KURS
2018
1 Kurs koparkoładowarki (w tym żurawie,
0
podesty)
2 Prawo jazdy kat. C, C+E, KWPC ( w tym
0
żurawie, podesty, przewóz rzeczy, ADR)
3 Pojazdy uprzywilejowane kat. B i C, B1, B+E
0
4 Walec drogowy
0
5 Prawo jazdy kat. D i KWPC
0
6 KUZ Księgowy (w tym podstawy księgowości,
2
księgowy, główny księgowy)
7 Instruktor nauki jazdy kat. B
0
8 Kurs żurawie przenośne
0
Kurs umiejętności zawodowych z zakresu
16
9 zawodu mechanik maszyn i urządzeń
drogowych
KUZ (KM) z zakresu kierowca mechanik oraz
10 KUZ (TTD) stanowiący podbudowę do
57
kształcenia w zawodzie technik transportu
drogowego
11 KUZ makijaż i wizaż
1
12 KUZ manicure i pedicure
0
KUZ organizowanie pracy z osobą
13 niepełnosprawną i wykonywania czynności
0
opiekuńczych
14 Kurs operatora dronów
0
15 KUZ specjalista ds. rachunkowości
4
16 KUZ specjalista ds. kadr
6
SUMA:
86

2019
17

2020
1

ŁĄCZNIE
18

26

0

26

2
1
4
5

0
0
0
0

2
1
4
7

3
1
0

0
0
0

3
1
16

0

0

57

1
1

0
0

2
1

7

0

7

1
0
0
69

0
0
0
1

1
4
6
156

Źródło: opracowanie Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Łomży

W 2020 roku zakończono projekt „Kompleksowego systemu rozwijania
kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki
3.2.1 / 3.2.2 RPO” – I edycja. W jego ramach zawarto 789 umów na kwotę 4 853 692,48 zł.
Liczb osób objętych projektem uzyskała wskaźnik 150% w stosunku do liczy osób, których
udział przewidywano na etapie składania pierwotnego wniosku.
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3.2.

Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób
dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2
RPO” - II edycja

Od lipca 2020 roku Powiat Łomżyński w partnerstwie z Łomżyńskim Forum
Samorządowym oraz Powiatami: Bielskim, Hajnowskim, Kolneńskim, Siemiatyckim,
Wysokomazowieckim, Zambrowskim i Łomżyńską Radą FSNT NOT w Łomży realizuje projekt
zintegrowany pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób
dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 – II edycja” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2022 roku.
Bony szkoleniowe:
Bon szkoleniowy z działania 3.2.1 II edycja to maksymalnie 9 tysięcy złotych na osobę
(można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej
kwoty 9 tysięcy złotych dofinansowania). Wkład własny uczestnika wynosi min. 15%.
1. Szkolenia i kursy skierowane są do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy
są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie TIK i języków obcych oraz nabyciem,
uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych.
2. Rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych istotnych z punktu widzenia
funkcjonowania na rynku pracy, w celu nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu
wykształcenia, poprzez studia podyplomowe, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ekspertyzie „Popyt pracodawców na podlaskim rynku pracy na kompetencje i kwalifikacje
nabywane w ramach studiów podyplomowych”.
LUB
Bon szkoleniowy z działania 3.2.2 to maksymalnie 15 tysięcy złotych na osobę (można
otrzymać kilka bonów na poszczególne kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności
zawodowych do łącznej kwoty 15 tysięcy złotych dofinansowania). Wkład własny uczestnika

wynosi min. 15%.

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, który jest prowadzony według programu nauczania
uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej
kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych,
2. Kurs umiejętności zawodowych, który jest prowadzony według programu nauczania
uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, zgodnie
z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych, w zakresie:
1) jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo
2) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów
w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie
zawodów, albo
3) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych
zespołów.
3. Szkolenia i kurs zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym – szkolenia i kurs
zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji,
zgodnie z załącznikiem nr 14 do regulaminu konkursu: Podstawowe informacje dotyczące
uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można
uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania
kwalifikacji.
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Usługa doradztwa kariery: Doradztwo edukacyjno-zawodowe realizowane jest dla każdego
uczestnika projektu. Doradcy kariery prowadzić będą działania pro świadomościowe/poradnictwo
edukacyjno – zawodowe w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej
oferty edukacyjnej. Działania te skierowane są do wszystkich uczestników projektu, na każdym
etapie kształcenia i realizowane w formie dostosowanej do poziomu wykształcenia i posiadanych
kwalifikacji. Polegają one również na weryfikacji zgłoszonego przez uczestnika projektu
zapotrzebowania na usługę szkoleniową z faktycznymi potrzebami uczestnika projektu
w odniesieniu do sytuacji na regionalnym/lokalnym rynku pracy.
Minimalne wskaźniki projektów (ogółem):
Poddziałanie 3.2.1:
Przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych dla 1536 osób
dorosłych (w tym 845 kobiet) oraz uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji przez 923 osób
dorosłych (w tym 508 kobiet) w tym minimum 80% osób o niskich kwalifikacjach lub powyżej 50
roku życia, zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, chcącym z własnej inicjatywy
uzyskać kwalifikacje, rozwijać swoje kompetencje lub podwyższać umiejętności w obszarze TIK,
języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych
w terminie do 31.12.2022r. W Powiecie Łomżyńskim będzie to 179 osób.
Poddziałanie 3.2.2: Przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno –
zawodowych dla 482 osób dorosłych (w tym 265 kobiet) oraz uzyskanie kwalifikacji przez 150
osób dorosłych (w tym 82 kobiet) zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego,
w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych
odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego/regionalnego rynku pracy w okresie
do 31.12.2022 r.
W Powiecie Łomżyńskim będzie to 56 osób.
Całkowita wartość obu Projektów wynosi – 26.654.540,00 zł., w tym:
- Podziałania 3.2.1 – 17.510.856,00 zł.,
- Poddziałania 3.2.2 – 9.143.684,00 zł.
Dofinansowanie ogółem wynosi – 23.155.430,00 zł., w tym dla Powiatu Łomżyńskiego –
2.493.916,00 zł.
Rekrutacja do obu projektów rozpoczęła się odpowiednio: 15 grudnia 2020 roku (Działanie 3.2.1)
i 22 grudnia 2020 roku (Działanie 3.2.2).
W 2020 roku nie przyznano żadnego bonu szkoleniowego.

3.3.

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę
na terenie Powiatu Łomżyńskiego został przyjęty uchwałą Nr IX/48/2019 Rady Powiatu
Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 r. /zmienionej uchwałą nr X/62/2019 Rady Powiatu
Łomżyńskiego z dnia 30 października 2019 r./
Program ma na celu:
- promowanie szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży,
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-

-

-

motywowanie dzieci i młodzieży do udziału w olimpiadach przedmiotowych, turniejach
sportowych i do działania na rzecz kultury oraz sztuki, a także reprezentowania Powiatu
Łomżyńskiego,
budowanie pozytywnego wzorca stypendysty dla środowiska szkolnego,
pobudzanie aspiracji edukacyjnych i aktywności dzieci i młodzieży,
wzmacnianie poczucia własnej wartości stypendystów,
popularyzację postawy czynnej w życiu szkolnym, oznaczającej zaangażowanie w bieżące
sprawy, również włączenie społeczne,
promocja Powiatu Łomżyńskiego, poprzez sukcesy dzieci i młodzieży pobierających naukę na
terenie Powiatu Łomżyńskiego w olimpiadach przedmiotowych, turniejach sportowych
i konkursach artystycznych,
wzmacnianie identyfikacji dzieci i młodzieży z lokalnym samorządem i propagowanie
odpowiedzialnych postaw obywatelskich na każdym etapie życia człowieka,
promocja Powiatu Łomżyńskiego jako samorządu przyjaznego uzdolnionym dzieciom
i młodzieży, zainteresowanego ich wielokierunkowym rozwojem,
promocja Powiatu Łomżyńskiego w regionie i kraju, jako miejsca dobrego do życia.

Stypendia Starosty
W dniu 8 grudnia 2020 roku sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży
wręczyliśmy, po raz 20-ty w historii Powiatu, stypendia dla uzdolnionych uczniów pobierających
naukę w klasach V-VIII szkół podstawowych położonych na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
Uroczystość odbyła się podczas obrad XX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie nauki otrzymała Izabela Najda –
uczennica 8-ej klasy Szkoły Podstawowej im. mjr. Władysława Raginisa w Piątnicy Poduchownej,
ukończyła rok szkolny 2019/20 z wyróżnieniem osiągając średnią 5,29. Izabela jest również
finalistką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych.
Spośród wszystkich złożonych wniosków jako jedyna spełniła kryterium uzyskania tytułu laureata
lub finalisty olimpiady bądź turnieju zorganizowanego na zasadach określonych w rozporządzeniu
MEN.
Stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie artystycznej otrzymała Oliwia
Zera - uczennica 8. klasy Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, na co dzień
uczęszcza na zajęcia plastyczne w MDK-DŚT w Łomży, gdzie pod okiem instruktorki Anny Bureś
zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności malarskie. W roku szkolnym 2019/2020 zdobyła II miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Inny nie znaczy gorszy" i wyróżnienie
na 35. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Makulatura to nie śmieć".
Stypendium Starosty w dziedzinie sportu nie przyznano.

4. Zadania z zakresu edukacji realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Łomży
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest rozwiązaniem systemowym, stanowi wydzieloną
cześć Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie
ustawiczne pracowników i swoje własne. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie
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zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań
dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno
poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład
własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.
W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS
można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania
środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku
na jednego uczestnika.
Wsparcie rokrocznie jest udzielane wyłącznie na kształcenie ustawiczne zgodne
z priorytetami wydatkowania KFS ustalonymi na dany rok przez Ministra właściwego ds. pracy
oraz radę Rynku Pracy.
Wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku otrzymało
383 osób (pracownicy i pracodawcy) na kwotę 624 400,00 zł. Ogłoszone zostały cztery
nabory wniosków (luty, czerwiec, październik, listopad). Wpłynęło do urzędu 185
wniosków dotyczących 540 osób, opiewające na kwotę 1.038.107,00 zł Komisja rozpatrzyła
pozytywnie 152 wnioski.
W roku 2020 roku zostało podpisanych:
- 129 umów z limitu, z czego w ramach:
a) priorytetu 1 (wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy
po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem) – nie podpisano umów,
b) priorytetu 2 (wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia) – podpisano
umowy na kwotę: 101.347,60 zł,
c) priorytetu 3 (wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych
w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych) – podpisano umowy
na kwotę: 355.237,46 zł,
d) priorytetu 4 (wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach
technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy) – podpisano
umowy na kwotę: 25.376,75 zł,
e) priorytetu 5 (wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych
dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach
rozwoju) – podpisano umowy na kwotę: 29.974,33 zł,
f) priorytetu 6 (wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, bądź
osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia
zawodowego) – podpisano umowy na kwotę: 12.460,00 zł,
g) priorytetu 7 (wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych
w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście
przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników
spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej) –
nie podpisano umów;
- 23 umowy z rezerwy, z czego w ramach:
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a) priorytetu 1, 2, 3 (wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności, wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych, wsparcie kształcenia
ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej
oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej) – nie podpisano umów,
b) priorytetu 4 (wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować
wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej) – podpisano
umowy na kwotę: 3.000,00 zł,
c) priorytetu 5 (wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców,
którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego).
– podpisano umowy na kwotę: 97.000,00 zł.
Wsparcie w sumie otrzymało 383 osoby, średnio na 1 osobę – 1.630,29 zł.
Umowy podpisane z pracodawcami w większości dotyczyły dofinansowania kursów zawodowych
– 93,47% umów, studia podyplomowe stanowiły 6,53% umów.
Tematyka szkoleń zawodowych dofinansowanych z KFS najczęściej dotyczyła: budownictwa,
usług transportowych oraz energetyki i elektryki.

5. Zadania z zakresu edukacji realizowane przez Powiatowy Centrum
Pomocy Rodzinie w Łomży
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizuje Powiatowy program
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016 –
2021.
Realizacja Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie, jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat.
Program stanowi element całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzupełnienie
różnych form interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec sprawców
przemocy. Ukierunkowany jest na zmianę zachowania i postaw osób stosujących przemoc,
a w rezultacie na redukcję ryzyka kontynuowania stosowania przez te osoby przemocy oraz
zwiększenie ich możliwości do samokontroli agresywnego zachowania i do konstruktywnego
współżycia w rodzinie.
Program opracowany został z uwzględnieniem wytycznych do tworzenia modelowych programów
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowiących załącznik nr 2 do
„Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”7.

Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 (M.P. poz. 445)
7
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Podstawowymi celami działań programu korekcyjno-edukacyjnego są:
powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem
przemocy;
rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy
w rodzinie;
uznanie przez osobę stosująca przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie
przemocy;
zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez
stosowania przemocy;
uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Założone cele i działania zaplanowane do realizacji programu oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych mają głównie za zadanie zmianę w zakresie zachowania i postaw osób stosujących
przemoc wobec bliskich.
Adresami programu są:
1. Osoby stosujące przemoc w rodzinie:
• zobowiązane przez sąd do udziału w zajęciach, wobec których sąd zawiesił warunkowo
wykonanie kary i zobowiązał je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,
• osoby zmotywowane przez członków zespołów interdyscyplinarnych bez formalnego
obowiązku udziału w programie,
• osoby skazane za czyny z użyciem przemocy w rodzinie, odbywające karę pozbawienia
wolności w zakładach karnych,
• uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w programie z własnej inicjatywy, na skutek obserwacji
u siebie zmian zachowania i konsekwencji jakie w związku z tym pojawiły się w ich życiu.
2. Osoby pracujące z osobami stosującymi przemoc w rodzinie - przedstawiciele różnych
instytucji, jak również organizacji pozarządowych - przeciwdziałający przemocy w rodzinie
w powiecie łomżyńskim.
3. Osoby doświadczające przemocy domowej i jej świadkowie - do nich adresowane są tylko
niektóre działania wchodzące w zakres oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, mających
na celu zebranie informacji dotyczących funkcjonowania sprawcy przemocy w rodzinie
w relacjach z bliskimi w trakcie udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym.
Działania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
są realizowane poprzez:
• konsultacje indywidualne - mające charakter nawiązania pierwszego kontaktu, diagnozy
zgłaszanych problemów, omówienia rozwiązań stosowanych do tej pory i konsekwencji
z nich wynikających, odpowiedzialności za własne zachowania, nazwania problemu
i omówienia skutków dotychczasowych rozwiązań - jakie poniosła rodzina jak i sama osoba
stosująca przemoc,
• prowadzenie grupy korekcyjno-edukacyjnej - grupy tworzone w ramach programów
korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy powinny mieć jasno ustalone zasady
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•
•
•

•

uczestnictwa i naboru (kontrakt, wspólnie ustalone zasady). Należy pamiętać, że udział
w grupie nie jest formą psychoterapii. Uczestnicy grupy mają możliwość skonfrontowania
się z problemami i przekonaniami, które doprowadziły do stosowania przemocy i jej
usprawiedliwiania. Uczą się prawidłowej komunikacji i wyrażania emocji w sposób
asertywny. Rozpoznanie zniekształceń poznawczych dotyczących siebie i otaczającego
świata jest pomocne w pozbyciu podtrzymywanych mitów i stereotypów dotyczących
przemocy, a poznanie prawidłowych wzorców zachowania wobec dzieci,
współmałżonka/ki, rodziców i innych członków rodziny daje możliwość uwrażliwienia
i wypracowania empatycznej postawy. Uczestnicy mają możliwość nabycia zachowań
prospołecznych, poprzez udział w treningach i ćwiczeniach.
edukację w zakresie prawidłowych postaw rodzicielskich - praca nad relacją z dzieckiem
w zakresie dbałości o jego potrzeby i wspierania jego rozwoju,
pomoc prawną - polegającą na poradnictwie w zakresie ustalenia własnej sytuacji prawnej,
procedur prawnych,
konsultacje dla członków rodzin - omówienie bieżących problemów wynikających z życia
z osobą stosującą przemoc, poszukanie skutecznych i konstruktywnych rozwiązań, jak też
zebranie informacji dotyczących funkcjonowania sprawcy, jak i zmian zachowań,
udostępnianie materiałów edukacyjnych - ulotek, literatury, filmów, broszur, na temat
przemocy w rodzinie.

Z uwagi na fakt, że liczba osób stosujących przemoc w rodzinie jaka zgłaszała się do PCPR
była niewystarczająca do rozpoczęcia programu w warunkach wolnościowych (wymóg minimalny
– 5 osób), to program był realizowany we wcześniejsych latach z osobami osadzonymi w Zakładzie
Karnym. Niestety w 2020 roku z uwagi na stan epidemii koronawirusa COVID-19 nie było takiej
możliwości. W związku z powyższym – w 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łomży w ramach działań profilaktycznych i edukacyjnych dot. zjawiska przemocy opracowało
biuletyn informacyjny. Publikacja, której głównym tematem jest zjawisko przemocy, zawiera
również artykuły traktujące o pieczy zastępczej oraz niepełnosprawności. W Biuletynie zostały
wykorzystane prace laureatów konkursów plastycznych dotyczących ważnych spraw społecznych
organizowanych przez PCPR w Łomży w ostatnich latach. Biuletyn wydrukowano w ilości 500
sztuk i udostępniono na stronie internetowej PCPR.

38

RAPORT O STANIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO – ROK 2020

III.

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Powiat Łomżyński zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia wypełnia głównie przy
udziale Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1
w Łomży.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademucum Samorządowca 2020

Wydatki na ochronę zdrowia Powiatu Łomżyńskiego stanowią 4,9% ogółu wydatków
budżetowych, przy średniej dla powiatów w województwie podlaskim – 5,6%.

1. Zadania realizowane przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Powiat Łomżyński jest podmiotem tworzącym Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Organami Zakładu są Dyrektor i Rada Społeczna, której kadencja trwa 5 lat.
Podstawowa opieka zdrowotna stanowi miejsce pierwszego kontaktu świadczeniobiorcy,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) – „ustawy
o świadczeniach”, zwanego dalej "świadczeniobiorcą", z systemem ochrony zdrowia,
z wyłączeniem sytuacji, w których świadczeniobiorca znajduje się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.), lub udzielane są mu
świadczenia, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy o świadczeniach, w ramach którego
jest zapewniony dostęp do profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych
oraz rehabilitacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej posiada 14 jednostek organizacyjnych
umiejscowionych na terenie Powiatu Łomżyńskiego, Powiatu Kolneńskiego i Miasta Łomży.
Na terenie miasta funkcjonują 4 Zespoły Gabinetów Lekarza Rodzinnego, natomiast pozostałych
10 jednostek to Gabinety Lekarza Rodzinnego – Filie.
Celem Zakładu jest świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
rehabilitacji leczniczej oraz ginekologii i położnictwa. Cele i zadania Zakład wdraża przez realizację:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

badań i porad lekarskich,
leczenia i rehabilitacji,
diagnostyki,
działalności profilaktycznej i promocji zdrowia,
orzecznictwa lekarskiego,
porad i usług pielęgniarskich i położniczych
świadczeń pielęgniarki szkolnej /higienistki.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1395 oraz z 2021 r. poz. 95, 231 i 427) Zakład udziela także porad za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych (teleporady). Teleporada jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia
opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego
ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie i wskazanych
w rozporządzeniu.

Zestawienie liczby udzielonych przez ZPOZ świadczeń w roku 2020:
Świadczenie

Liczba świadczeń

Liczba udzielonych porad poz

143 101
78 150

w tym teleporady
Liczba wykonanych badań diagnostycznych poz
Liczba porad z zakresu ginekologii i położnictwa
Liczba zrealizowanych wizyt z zakresu rehabilitacji*

50 626
3987

1343
*świadczenia z zakresu rehabilitacji realizowane są w gminach Wizna i Przytuły na podstawie umów zawartych
z gminami
Źródło: opracowanie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży
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ZPOZ zatrudnia 81 osób personelu medycznego (22 lekarzy, 43 pielęgniarki,
7 położnych, 7 higienistek szkolnych, 2 fizjoterapeutów), który świadczy podstawową opiekę
zdrowotną dla 35 346 pacjentów. Liczba pacjentów zapisanych w gabinetach położonych
na terenie poszczególnych gmin przedstawia się następująco:

LICZBA PACJENTÓW
W GMINACH I MIEŚCIE ŁOMŻA
Mały Płock
Śniadowo
2%
7%

Jedwabne
10%
Miastkowo
4%
Nowogród
5%

Łomża
52%

Przytuły
4%
Wizna
7%
Piątnica
9%
Źródło: opracowanie własne

Liczba pacjentów w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne ZPOZ:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa jednostki organizacyjnej
Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego
nr 1 w Łomży, ul. Polowa 53, 18-400
Łomża
Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego
nr 2 w Łomży, ul. Kolegialna 1,
18-400 Łomża
Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego
nr 1 w Łomży, ul. Wyszyńskiego10,
18-400 Łomża
Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego
nr 1 w Łomży, ul. Piłsudskiego 11A, 1
8-400 Łomża
Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Jedwabnem ul. Łomżyńska 21,
18-420 Jedwabne
Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Nowogrodzie ul. Miastkowska 5,
18-414 Nowogród
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zmiana o % zmiana w
liczbę
liczbie
pacjentów pacjentów

2019

2020

4 854

4 719

-135

-2,8%

3 604

3 590

-14

-0,4%

2 057

1 949

-108

-5,3%

8 250

8 239

-11

-0,1%

3 486

3 398

-88

-2,5%

1 903

1 829

-74

-3,9%
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Piątnicy ul. Czarnocka 14,
18-421 Piątnica Poduchowna
Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Wiźnie ul. Plac Kpt. Raginisa 31,
18-430 Wizna
Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Śniadowie ul. Kolejowa 13,
18-411 Śniadowo
Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Miastkowie ul. Długa 1,
18-413 Miastkowo
Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Przytułach ul. Supska 7,
18-423 Przytuły
Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Rogienicach Wielkich ul. Długa 18,
18-516 Mały Płock
Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Drozdowie ul. Główna 36,
18-421 Piątnica Poduchowna

2 698

2 641

-57

-2,1%

2 397

2 314

-83

-3,5%

2 536

2 467

-69

-2,7%

1 226

1 209

-17

-1,4%

1 459

1 485

26

1,8%

878

825

-53

-6,0%

523

501

-22

-4,2%

205

180

-25

-12,2%

38 095

37366

-729

-1,9%

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Olszynach ul. Krótka 1,
18-421 Piątnica Poduchowna

OGÓŁEM:
Źródło: opracowanie własne

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Olszynach ul. Krótka 1, 18-…

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Drozdowie ul. Główna 36,…

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Rogienicach Wielkich ul.…

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Przytułach ul. Supska 7, 18-…

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Miastkowie ul. Długa 1, 18-…

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Śniadowie ul. Kolejowa 13,…

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Wiźnie ul. Plac Kpt. Raginisa…

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Piątnicy ul. Czarnocka 14,…

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Nowogrodzie ul.…

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia
w Jedwabnem ul. Łomżyńska…

Zespół Gabinetów Lekarza
Rodzinnego nr 1 w Łomży, ul.…

Zespół Gabinetów Lekarza
Rodzinnego nr 1 w Łomży, ul.…

Zespół Gabinetów Lekarza
Rodzinnego nr 2 w Łomży, ul.…

4,0%

Zespół Gabinetów Lekarza
Rodzinnego nr 1 w Łomży, ul.…

ZMIANA LICZBY PACJENTÓW W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH ZPOZ

1,8%

2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%

-0,1%

-0,4%

-2,1%

-2,5%

-2,8%

-3,5%

-3,9%
-5,3%

-2,7%

-1,4%
-4,2%
-6,0%

-10,0%
-12,0%
-12,2%

-14,0%

Źródło: opracowanie własne
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Obecny stan prawny, pozwalający na wybór dowolnego lekarza – zgodnie z art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172
i 1493), który stanowi, że świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy, udzielającego
świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, uniemożliwia ilościową weryfikację
pacjentów w odniesieniu do miejsca zamieszkania, w rozbiciu na poszczególne jst.
W 2020 r. realizowano w ZPOZ 2 programy:
1) Profilaktyka Raka Szyjki Macicy,
2) Narodowy Program Szczepień.
Program Profilaktyka Raka Szyjki Macicy:
Program adresowany był do kobiet w wieku 25-59 lat. Spośród 972 pacjentek
w wieku od 25 do 59 lat, które zgłosiły się w roku 2020 do poradni ginekologiczno-położniczej
ZPOZ (po przeprowadzeniu weryfikacji zgodnej z kryteriami programu profilaktycznego), badanie
wykonano u 115 kobiet.
Na realizację programu profilaktycznego ZPOZ uzyskał finansowanie z Narodowego Funduszu
Zdrowia w kwocie 2525,88 zł.
Narodowy Program Szczepień:
W roku 2020 ZPOZ rozpoczął organizację punktów szczepień populacyjnych przeciw
chorobie COVID-19 (rekrutacja personelu, dostosowanie pomieszczeń, koordynacja działań),
które rozpoczęły funkcjonowanie od stycznia 2021r. W strukturze ZPOZ działa 8 punktów
szczepień przeciw COVID-19 w następujących lokalizacjach:
➢ miasto Łomża – 1
➢ gmina Piątnica – 1
➢ gmina Wizna – 1
➢ gmina Śniadowo – 1
➢ gmina Nowogród – 1
➢ gmina Jedwabne – 1
➢ gmina Przytuły – 1
➢ gmina Miastkowo - 1

2. Zadania realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
Nr 1 w Łomży
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Łomży działa od 2002 roku.
Chociaż w Statucie Poradni zapisano, iż jest ona placówką oświatową udzielająca dzieciom,
młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, to jednak wypełnia
również ważne zadania w zakresie podnoszenia jakości i dostępu usług w ochronie zdrowia.
Do głównych zadań Poradni należy m.in. profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży – udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup
ryzyka oraz terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych. Poradnia swoim zasięgiem
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obejmuje obszar Powiatu Łomżyńskiego, na terenie którego mają siedziby szkoły i przedszkola
prowadzone przez Powiat Łomżyński i gminy wchodzące w jego skład.
Placówki oświatowe obsługiwane przez Poradnię
L.p. Gmina
liczba placówek oświatowych
liczba uczniów
1. Gmina Jedwabne
4
538
2. Gmina Łomża
11
997
3. Gmina Miastkowo
2
548
4. Gmina Nowogród
2
401
5. Gmina Piątnica
10
1567
6. Gmina Przytuły
2
244
7. Gmina Śniadowo
2
582
8. Gmina Wizna
3
385
9. Gmina Zbójna
3
398
ŁĄCZNIE:
39
5660
Źródło: opracowanie własne na podstawie arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno –
Pedagogiczna nr 1 w Łomży na rok szkolny 2021/2022

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Łomży wypełnia bardzo istotne
społecznie zadania, wymagające fachowej wiedzy, empatii i umiejętności.

L.p.

1.

2.
3.
4.

Nazwa działania

wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego i indywidualnego opinii
wydanie orzeczenia o wczesnym wspomaganiu
rozwoju dziecka
badania przesiewowe wzroku i słuchu
logopedyczne badania przesiewowe
ŁĄCZNIE:

liczba
zbadanych
osób

47

17
21
22
107

Źródło: opracowanie własne

Poradnia zatrudnia kadrę pedagogiczną na stanowiskach: pedagoga, psychologa, doradcy
zawodowego i logopedy.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Łomży stale rozwija zakres oferowanych
usług, dostosowując go do potrzeb społecznych.
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3. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata
2018-2022
Powiat Łomżyński realizuje Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu
Łomżyńskiego na lata 2018-2022, przyjęty uchwałą nr XXXVIII/199/2018 r. Rady Powiatu
Łomżyńskiego z 19 września 2018 r., którego głównym celem jest zapewnienie osobom
z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb. Zarząd Powiatu
Łomżyńskiego uchwałą nr 103/365/2018 z dnia 28 maja 2018 r. powołał Zespół Koordynujący
realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2022.
Wnioski postawione w ubiegłorocznym raporcie nie zostały zrealizowane z uwagi na trudną
sytuację wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2, którego rozprzestrzenianie uniemożliwło
gremialne spotkania, powodując też czasowe zamknięcie określonych usług. Tym nie mniej,
pozostają one aktualne, a nawet wymgają dalej idących zmian. Zatem, skład Zespołu
Koordynującego należy zminenić, z uwagi na brak w nim przedstawicieli najważniejszych instytucji
działających w zakresie zdrowia psychicznego na naszym terenie, takich jak Centrum Zdrowia
Psychicznego, czy Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
przez co Program istnieje w przestrzeni niedostosowanej do lokalnych warunków.
Ponadto Program nie uwzględnia działalności Centrum Zdrowia Psychicznego
stworzonego w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, które
w momencie uchwalania Programu już działało. Centrum Zdrowia Psychicznego zostało
utworzone w ramach bardzo ważnego programu pilotażowego w zakresie udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej, który jest realizowany w okresie od 1.07.2018 do 30.06.2021r., zgodnie
z podpisaną umową z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 02.07.2018 r. Celem programu pilotażowego opartego na tzw. centrach zdrowia
psychicznego jest przetestowanie i upowszechnienie środowiskowego modelu opieki
psychiatrycznej. Centrum jest dedykowane osobom zamieszkałym na naszym terenie, co wynika
wprost z zadań opisanych na jego stronie: „zadaniem centrów zdrowia psychicznego jest
zapewnienie kompleksowej opieki psychiatrycznej (doraźnej, ambulatoryjnej, środowiskowej,
dziennej i całodobowej) dla dorosłej ludności zamieszkałej na obszarze miasta Łomża i powiatu
łomżyńskiego”. Zatem, realizując tak fundamentalne zadania z zakresu, którego dotyczy Program,
nie może być w nim pominięte.
Należy dodać, że Centrum działające w Łomży jest jednym z 29 działających w Polsce
i jednym z 4 w województwie podlaskim, które w tym pilotażu ma silną reprezentację, a włączyły
się w niego również placówki zdrowia umiejscowione w powiatach: grajewskim, suwalskim
i hajnowskim.

Zadaniem Centrum jest przeniesienie ciężaru opieki psychiatrycznej z zamkniętego
szpitala psychiatrycznego (tzw. modelu izolacyjnego) do środowiska lokalnego. Gdy pacjent
potrzebuje pilnej pomocy, powinna zostać mu udzielona w ciągu 72 godzin.
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Źródło: https://czp.org.pl/index.php/o-czp/

IV. POMOC SPOŁECZNA
Stosownie do art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1876 z późn. zm.) 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.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując
w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi
i prawnymi.

WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ W POWIATACH
250,00 zł

25,0%

208,87 zł

200,00 zł

20,0%

150,00 zł
100,00 zł
50,00 zł

113,01 zł

66,16 zł

114,68 zł

52,19 zł

15,0%
90,42 zł

64,84 zł
52,33 zł

98,22 zł98,66 zł
68,73 zł

25,87 zł

14,49 zł

- zł

10,0%

22,80 zł 5,0%
0,0%

wydatki na pomoc społeczną w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu
% wydatków budżetowych powiatu przeznaczanych na pomoc społeczną

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademucum Samorządowca 2020
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1. Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łomży
Zadania z zakresu opieki społecznej na rzecz Powiatu Łomżyńskiego wykonuje Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, dalej: PCPR, które jest realizatorem i koordynatorem
wszystkich ustawowych obowiązków w tym zakresie o charakterze ponadgminnym.
Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowane przez PCPR to m.in.:
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz
umieszczanie w nich skierowanych osób;
4) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
5) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
6) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
7) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej z terenu powiatu;
8) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie
dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
9) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej.

2. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez organizacje
pozarządowe – domy pomocy społecznej i środowiskowe domy
samopomocy

W trybie konkursowym, na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
dokonano 19 grudnia 2018 r. wyboru realizatorów zadań publicznych w zakresie prowadzenia
domów pomocy społecznej na okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2023 r. Umowy zostały podpisane
31 grudnia 2018 r.
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Rodzaj zadania
publicznego z zakresu
pomocy społecznej
realizacja zadania
publicznego z zakresu
pomocy społecznej
polegającego na
prowadzeniu domu pomocy
społecznej dla osób
w podeszłym wieku

realizacja zadania
publicznego z zakresu
pomocy społecznej
polegającego na
prowadzeniu domu pomocy
społecznej dla osób
przewlekle chorych
psychicznie przebywających

realizacja zadania
publicznego z zakresu
pomocy społecznej
polegającego na
prowadzeniu
środowiskowego domu
samopomocy dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi

Kwota środków
Organizacja
przeznaczonych
Liczba pozarządowa - Dane dot. wyboru
na realizację
miejsc
realizator
oferty
zadania w 2020
zadania
roku

30

20

53

realizacja zadania
publicznego z zakresu
pomocy społecznej
polegającego na
prowadzeniu domu pomocy
społecznej dla kobiet
przewlekle psychicznie
chorych

56

SUMA:

159

Dom Pomocy
Społecznej im.
Wiktorii
Kowalewskiej
w Łomży
Filia Domu
Pomocy
Społecznej
im. Wiktorii
Kowalewskiej
w Kownatach
prowadzony
przez Polski
Komitet
Pomocy
Społecznej
Zarząd
Okręgowy w
Łomży
Środowiskowy
Dom
Samopomocy
w Kownatach
prowadzony
przez Polski
Komitet
Pomocy
Społecznej
Zarząd
Okręgowy
w Łomży
Dom Pomocy
Społecznej pw.
Św. Franciszka
z Asyżu
w Tykocinie
prowadzony
przez Caritas
Diecezji
Łomżyńskiej

uchwała nr
3/12/2018
Zarządu Powiatu
Łomżyńskiego
z dnia
19 grudnia 2018 r.

206 024,00 zł
uchwała nr
3/12/2018
Zarządu Powiatu
Łomżyńskiego
z dnia
19 grudnia 2018 r.

uchwała nr
3/13/2018
Zarządu Powiatu
Łomżyńskiego
z dnia
19 grudnia 2018 r.

1 208 088,50 zł

uchwała nr
3/14/2018
Zarządu Powiatu
Łomżyńskiego
z dnia
19 grudnia 2018 r.

503 930,00 zł

1 918 242,50 zł

Źródło: opracowanie własne
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Zarządzeniem Nr 8/2020 z dnia 16 marca 2020 r. Starosta Łomżyński ogłosił średni
miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej Powiatu Łomżyńskiego w roku 2020
w następującej wysokości:
1. Dom Pomocy Społecznej w Łomży prowadzony przez PKPS Zarząd Okręgowy w Łomży
– 3.854,00 zł.
2. Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie prowadzony przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej –
3.448,00 zł.
Poniesione wydatki w domach pomocy społecznej dotyczyły bieżących potrzeb w zakresie
między innymi: płac i pochodnych, wyposażenia, zakupu leków, środków żywności, materiałów
biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, opłat za energię, wodę i innych.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. w domach pomocy społecznej przebywało 104 mieszkańców,
z tego:
•
•

skierowanych przed 2004 rokiem - 17 mieszkańców;
skierowanych i umieszczonych po 2004 roku - 87 mieszkańców.

Na osoby skierowane do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 roku, powiat otrzymuje
dotację celową z budżetu państwa.
Dla osób skierowanych i umieszczonych w domach po 1 stycznia 2004 r., zgodnie z art. 60 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej – pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości
średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt w domu wnoszą w kolejności:
1) mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% dochodu,
2) małżonek, zstępni, wstępni,
3) gmina, z której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem
utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatą mieszkańca i rodziny.
W kwestii domów pomocy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży wydało 47 decyzji
administracyjnych.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. na umieszczenie w DPS oczekiwało 12 osób, w tym: na Dom Pomocy
Społecznej PKPS w Łomży - 1 osoba, na Dom Pomocy Społecznej w Kownatach - 5 osób i na
Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie - 6 osób.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Na terenie powiatu łomżyńskiego funkcjonuje jeden środowiskowy dom samopomocy o zasięgu
ponadgminnym – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kownatach (do dnia 31 grudnia 2015
roku funkcjonujący pod nazwą Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Kownatach).
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kownatach prowadzony jest przez Polski Komitet Pomocy
Społecznej – Zarząd Okręgowy w Łomży na zlecenie Powiatu Łomżyńskiego. Podstawowym
zadaniem Domu jest świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów
samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub
podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu
społecznym.
ŚDS w Kownatach posiada 53 miejsca dziennego pobytu, w tym 8 miejsc z możliwością
całodobowego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
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W kwestii dziennego pobytu Ośrodek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30
do 15:30, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami,
a pozostały czas przeznaczony jest na czynności porządkowe, przygotowanie zajęć, prowadzenie
dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia i odwożenia
po zajęciach.
Na utrzymanie Środowiskowy Dom Samopomocy w Kownatach otrzymuje dotację
od Wojewody Podlaskiego oraz środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa.
W 2020 roku wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika ŚDS wynosiła 1 752,50 zł
miesięcznie. Ponadto dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, które
posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, Wojewoda Podlaski zwiększył
dotację o kwotę 525,75 zł miesięcznie.
Całość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie placówki w 2020 roku wyniosła
1 208 288,50 zł, z czego:
•
•

V.

1 151 507,50 zł – dotacja Wojewody Podlaskiego na bieżące prowadzenie placówki,
56 781,00 zł – środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa, przyznawane
na podstawie art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY
ZASTĘPCZEJ

1. Wspieranie rodzin biologicznych

Ustawowa definicja czynności mających na celu niesienie pomocy rodzinom, w których
wystąpiły poważne dysfunkcje mieści się w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), dalej: u.w.r.s.p.z., który stanowi,
że wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania
tych funkcji. Przepisy przywołanej ustawy zostały ustanowione dla dobra dzieci, które potrzebują
szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia,
miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową,
dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest
podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich
jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny
przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci
i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji
pracujących z dziećmi i rodzicami.
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Dlatego też dokłada się starań, aby wzmacniać rodziny, w których występują problemy,
tak by mogły je przezwyciężyć i nadal wypełniać swoją rolę.

PRZYTUŁY

ŚNIADOWO

WIZNA

ZBÓJNA

SUMA

3

PIĄTNICA

2

liczba zatrudnionych asystentów rodziny
1
liczba rodzin naturalnych objętych wsparciem asystenta
10
rodziny
liczba rodzin naturalnych, których dziecko/i przebywają
0
w pieczy zastępczej, objętych wsparciem asystenta rodziny

NOWOGRÓD

1

MIASTKOWO

Lp.

ŁOMŻA

JEDWABNE

Pomoc rodzinom biologicznym przeżywającym trudności w opiece i wychowaniu, świadczona
przez podmioty organizujące pracę z rodziną biologiczną - stan na 31.12.2020 r.
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liczba rodzin naturalnych, których dziecko/i przebywają
w pieczy zastępczej, nie objętych wsparciem asystenta
rodziny,
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współpracujących
z
podmiotem
organizującym pracę z rodziną biologiczną

0

0

0

1

0

0

1

3

0

5

5

liczba rodzin naturalnych, których dziecko/i trafił/y
do pieczy zastępczej w ciągu ostatnich 18 miesięcy
(po 01.07.2019 r.)

0

1

0

1

1

0

1

0

0

4

6

liczba realizowanych planów pracy z rodziną
sporządzanych przez asystenta, skorelowanych z planami
pomocy dziecku sporządzanych przez koordynatora

0

3

0

0

2

0

1

0

0

6

1

1

0

1

0

0

2

0

0

5

1

1

0

1

1

0

1

1

1

7

liczba rodzin wieloproblemowych, w których występują
nasilone trudności opiekuńczo-wychowawcze/ istnieje
zagrożenie ograniczeniem praw rodzicielskich poprzez
7
umieszczenie małoletnich w pieczy, w rozwiązywaniu
których problemów współpracowano z PCPR
w Łomży/CPZ w Łomży
liczba pracowników Ośrodka, którzy korzystali ze szkoleń
8
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Źródło: opracowanie PCPR w Łomży

2. System pieczy zastępczej
Stosownie do art. 241 ust. 2 u.w.r.s.p.z. Starosta Łomżyński zarządzeniem Nr 34 z dnia
14 października 2011 r. wyznaczył na organizatora pieczy zastępczej w Powiecie Łomżyńskim –
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. PCPR w Łomży wykonując przedmiotową
funkcję współpracuje w tym zakresie z GOPS-ami.
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ZBÓJNA

WIZNA

ŚNIADOWO

PRZYTUŁY

PIĄTNICA

NOWOGRÓD

MIASTKOWO

Rodzaj działania

ŁOMŻA

Lp.

JEDWABNE

Współpraca ośrodków pomocy społecznej z Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej
– podejmowanie wspólnych działań w zakresie pomocy rodzinom, których dziecko
przebywa w pieczy zastępczej / istnieje zagrożenie ograniczeniem praw rodzicielskich
poprzez umieszczenie małoletniego w pieczy

TAK TAK NIE TAK TAK NIE TAK TAK TAK
wymiana informacji na temat
1. przyczyn trudnej sytuacji rodziny,
jej potrzeb, istniejących zasobów
NIE TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK TAK
zapewnienie poradnictwa
2.
psychologicznego
3. zapewnienie poradnictwa prawnego NIE NIE NIE TAK TAK NIE NIE NIE NIE
4.

5.

6.

7.
8.

9.

realizacja postanowień sądu
o umieszczeniu dziecka w pieczy
zastępczej
gromadzenie dokumentacji
niezbędnej do umieszczenia dziecka
w pieczy zastępczej
rodzinnej/instytucjonalnej
ustalenie odpłatności rodziców
biologicznych za pobyt swoich
dzieci w rodzinach zastępczych
refundacja przez gminę kosztów
pobytu dzieci w pieczy zastępczej
ocena sytuacji dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej
opiniowanie zasadności
urlopowania dzieci/ ustalania
kontaktów z rodziną

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE NIE NIE NIE NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE NIE TAK NIE NIE

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK NIE NIE TAK TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK NIE TAK TAK TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

TAK NIE TAK TAK TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE NIE NIE NIE NIE

udział
pracowników
Ośrodka TAK NIE NIE TAK TAK NIE TAK TAK TAK
w spotkaniu/ach
poświęconych
współpracy międzyinstytucjonalnej
10.
kadry pomocy społecznej na rzecz
wspierania rodziny, organizowanych
przez PCPR
Źródło: opracowanie PCPR w Łomży

Jak wynika z analizy przesłanych informacji z poszczególnych Ośrodków Pomocy
Społecznej najpełniejsza współpraca w 7 obszarach jest realizowana przez Gminę Nowogród
i Gminę Piątnica, Gminy Łomża, Śniadowo, Wizna i Zbójna współpracują w 6 obszarach. Chociaż
więc wciąż pozostają obszary, które wymagają doskonalenia, sytuacja ulegała poprawie
w porównaniu do roku poprzedniego.
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Zgodnie z art. 38b ust. 1 u.w.r.s.p.z. zarząd powiatu sprawuje kontrolę nad organizatorami
rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

61 DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ
56 DZIECI W PIECZY RODZINNEJ
5 DZIECI W PIECZY INSTYTUCJONALNEJ
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR w Łomży

W Powiecie Łomżyńskim funkcjonuje 32 rodziny zastępcze, z czego 14 to rodziny
spokrewnione, 12 – rodziny niezawodowe i 6 – rodziny zawodowe, przy czym 39% dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej znajduje się właśnie w tych 6 rodzinach zawodowych.

RODZINY ZASTĘPCZE
19%

rodziny zawodowe

6%

38%

rodziny niezawodowe

30%

44%

rodziny spokrewnione

65%
0%

10%

20%

30%

Powiat Łomżyński

40%

50%

60%

70%

Polska

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR w Łomy i danych Głównego Urzędu Statystycznego
„Piecza zastępcza w 2020 roku” - https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/dzieci/piecza-zastepcza-w2020-roku,1,5.html?pdf=1
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Struktura wieku rodzin zastępczych
liczba rodzin
do 30 roku życia
2
31-40 lat
3
41-50 lat
5
51-60 lat
10
powyżej 60 roku życia
12
SUMA:
32

% udział
6,3%
9,4%
15,6%
31,2%
37,5%
100,0%

Źródło: opracowanie PCPR w Łomży

Przedstawiona struktura wieku pokazuje, że 68,7% rodzin zastępczych, to osoby w wieku
powyżej 50 roku życia, przy wskaźniku 53,6% w skali kraju. Z 32 rodzin zastępczych 22 rodziny
są powyżej 50 roku życia, 12 z 14 spokrewnionych (są to zwykle dziadkowie), 4 z 12 rodzin
niezawodowych i wszystkie 6 – rodzin zawodowych. Należy zatem, nakierować działania
na pozyskanie nowych rodzin zawodowych, które w przyszłości będą pełniły pieczę
rodzinną.

Struktura wieku dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
liczba dzieci
(powiat łomżyński)

powiat
łomżyński

Polska

2
3
6
17
12
16
56

3,6%
5,4%
10,7%
30,3%
21,4%
28,6%
100,0%

1,5%
7,3%
9,9%
34,9%
28,1%
18,3%
100%

poniżej 1 roku
od 1 roku do 3 lat
4-6 lat
7-13 lat
14-17 lat
18-24 lat
SUMA:

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR w Łomy i danych Głównego Urzędu Statystycznego
„Piecza zastępcza w 2020 roku” - https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/dzieci/piecza-zastepcza-w2020-roku,1,5.html?pdf=1

Dokonana analiza pokazuje, że największa grupa dzieci przebywających w pieczy na naszym
terenie dotyczy przedziału wiekowego 7 – 13 lat (30,3%).
Na przestrzeni lat sytuacja w rodzinnej pieczy zastępczej ulega zmianom, co zostało
przedstawione na poniższym wykresie:
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RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCPR w Łomży

Na przestrzeni 6 ostatnich lat liczba dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
spadła znacząco tj. o 35% w stosunku do roku 2014, a o 3,5% w stosunku do roku 2019. Liczba
rodzin zastępczych pozostaje na niezmienionym poziomie.
W instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywa 5 osób: 3 dzieci w przedziale wiekowym
14 – 17 lat, z czego 2 przebywa w placówce opiekuńczo wychowawczej o charakterze
socjalizacyjnym, 1 – interwencyjnym; 1 dziecko do 1 roku życia przebywało w interwencyjnym
ośrodku preadopcyjnym oraz 1 osoba w przedziale wiekowym 18-24 lata w placówce o charakterze
socjalizacyjnym.

VI. POLITYKA PRORODZINNA
W ramach polityki prorodzinnej główne zadania na rzecz Powiatu Łomżyńskiego
prowadzone są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży i Poradnię Psychologiczno
– Pedagogiczną Nr 1 w Łomży. Obejmują one poradnictwo specjalistyczne, zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, spotkania międzysektorowe.

VII. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Rehabilitacja społeczna
Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2020 roku przyznał kwotę 1.116.918 zł. Rada Powiatu Łomżyńskiego
uchwałą Nr XV/97/2020 z dnia 22 maja 2020 r., na zadania rehabilitacji społecznej, realizowane
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przez PCPR w Łomży, przeznaczyła kwotę 279.558 zł. Uchwałą Nr XIX/121/2020 Rady Powiatu
Łomżyńskiego z 13 listopada 2020 r., zwiększono tę kwotę do 345.657,95 zł.
Ze środków Funduszu realizowane były niżej wymienione zadania na rzecz osób
niepełnosprawnych:
1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych – dofinansowano na kwotę 44 803 zł dla 41 osób niepełnosprawnych
(dzieciom, młodzieży do 24 roku życia, oraz osobom dorosłym);
2) dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych osobom niepełnosprawnym
w miejscu ich zamieszkania – dofinansowano na kwotę 41 000 zł dla 7 osób
niepełnosprawnych na przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych;
3) dofinansowanie do likwidacji barier technicznych osobom niepełnosprawnym w miejscu
ich zamieszkania – dofinansowano na kwotę 13 457 zł dla 3 osób niepełnosprawnych;
4) dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu osobom niepełnosprawnym–
dofinansowano na kwotę 11 496 zł dla 11 osób niepełnosprawnym;
5) dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – dofinansowano na kwotę 30 945 zł
dla 14 osób niepełnosprawnych,
6) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – w 2020
roku ze środków PFRON dofinansowano 221 wnioski osób niepełnosprawnych
na kwotę 203 957 zł, dotyczyły one zakupu:
• środków pomocniczych:
o aparatów słuchowych i wkładek usznych,
o materaców i poduszek przeciwodleżynowych,
o pielucho majtek,
o cewników;
• przedmiotów ortopedycznych:
o wózków inwalidzkich,
o indywidualnych przedmiotów pionizujących,
o obuwia ortopedycznego,
o protez kończyn,
o balkoników,
o stabilizatora stawu kolanowego,
o aparatów do bezdechu;
2. Realizacja programu „Aktywny Samorząd”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, w ramach programu celowego PFRON,
od 2012 roku realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd” na podstawie umowy podpisanej
przez Powiat Łomżyński z Podlaskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Białymstoku.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Cele szczegółowe programu to:
a) przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji
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wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia
się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
b) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub
wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier
w poruszaniu się oraz barier transportowych;
c) umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie
elementów wspierających ich zatrudnienie;
d) poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku
pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.
Adresatami programu są niepełnosprawni mieszkańcy powiatu łomżyńskiego, którzy
w jego ramach – w 2020 roku – mogli z PCPR otrzymać następujące wsparcie:
1) MODUŁ I:
• pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
• pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
• pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
• dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania;
• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
• pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
• pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne (III poziom jakości);
• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (III poziom jakości);
• pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania
elektrycznego do wózka ręcznego;
• pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej;
2) MODUŁ II:
• pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

PCPR w Łomży w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
w 2020 roku udzieliło pomocy łącznie 26 osobom niepełnosprawnym. Pomoc w likwidacji barier
utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (Moduł I) otrzymało 12 osób
niepełnosprawnych, natomiast z dofinansowania lub refundacji kosztów uzyskania wykształcenia
na poziomie wyższym (Moduł II) skorzystało 14 osób.
Łącznie w 2020 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży wpłynęło
33 wnioski o dofinansowanie, na łączną kwotę 169 234 zł. Z przekazanych przez PFRON środków
zrealizowano wszystkie 33 wnioski na łączną kwotę 155 811 zł.
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MODUŁ I
W 2020 roku podpisano i zrealizowano 12 umów na łączną kwotę 99 102 zł, w tym:
• 2 umowy na Obszar B, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu
wzroku lub dysfunkcją obu kończyn górnych, na łączną kwotę 10 727 zł;
• 5 umów na Obszar C, Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu
znacznym, na łączą kwotę 49 500 zł;
• 1 umowa na Obszar C, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (remont generalny wózka),
na kwotę 3 500 zł;
• 1 umowa na Obszar C, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne dla osoby niepełnosprawnej
po amputacji prawej kończyny dolnej na wysokości uda, na kwotę 20 000 zł;
• 2 umowy na Obszar C, Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, na kwotę 14 775 zł;
• 1 umowa na Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej, na kwotę 600 zł.
MODUŁ II
W 2020 roku podpisano i zrealizowano łącznie 21 umów o dofinansowanie na łączną kwotę
56 709 zł, z czego:
• I tura naboru wniosków miała miejsce w okresie od 1 do 30 marca 2020 r. Zawarto
i zrealizowano 10 umów o dofinansowanie kosztów nauki na łączną kwotę 23 558 zł;
• II tura naboru wniosków miała miejsce w okresie od 1 września 2020 r. do 10 października
2020 r. Zawarto i zrealizowano 11 umów o dofinansowanie kosztów nauki na łączną kwotę
33 151 zł.

3. Realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi”.
W 2020 roku, w związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez
koronawirusa SARS-CoV-2, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego
programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku
z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Pomoc finansowa udzielana była osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia
stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 16 listopada 2020 r., możliwość
korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki
świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Wysokość pomocy wynosiła 500 zł miesięcznie na jedną
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osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki mogło zostać przyznane świadczenie, nie mógł być
dłuższy niż 5 miesięcy.
Wsparcie skierowane było do osób niepełnosprawnych, którzy byli:
• uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
• uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie
przepisów ustawy o pomocy społecznej;
• podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie
przepisów ustawy o pomocy społecznej;
• podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana
jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
• uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych
programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
• pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
• pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących
na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
Realizatorem programu dla osób zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego było
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. W 2020 r. wpłynęło łącznie 183 wnioski
o dofinansowanie. Liczba wniosków spełniających wymogi programu wyniosła 175.
Liczba Wnioskodawców ogółem, którym udzielono pomocy w ramach programu to 93
osoby. Natomiast liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono pomocy wyniosła 95.
Liczba osób niepełnosprawnych była wyższa niż liczba wnioskodawców, ponieważ wnioskodawcy
mieli możliwość składania wniosków na kilku podopiecznych.
W 2020 roku środki finansowe PFRON wydatkowane przez PCPR w Łomży na realizację
Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym…” wyniosły 217 500 zł.
Osoby niepełnosprawne, które otrzymały wsparcie w ramach programu,
były podopiecznymi następujących placówek rehabilitacyjnych:
• Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie,
• Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Zakładach Spożywczych "BONA" w Łomży,
• Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach,
• Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży,
• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu,
• Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży,
• Przedszkolnego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Łomży.
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4. Warsztaty Terapii Zajęciowej
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) warsztaty terapii zajęciowej
zalicza się do jednej z trzech podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, obok turnusów rehabilitacyjnych i zajęć
klubowych. Warsztaty to placówki stwarzające osobom niepełnosprawnym niezdolnym
do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania
lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia poprzez zastosowanie
technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia
codziennego oraz zaradności osobistej, jak również psychofizycznych sprawności
oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo
w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.
Na terenie powiatu łomżyńskiego działają Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie.
Zostały utworzone 1 grudnia 1999 r., a działalność rozpoczęły w dniu 3 lutego 2000 r. Warsztaty
funkcjonują na podstawie umowy w sprawie prowadzenia i finansowania kosztów działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej zawartej pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Stowarzyszeniem
„Rodzice Dzieciom Troski Specjalnej” w Marianowie. WTZ w Marianowie są placówką typu
dziennego przeznaczoną dla 35 niepełnosprawnych intelektualnie uczestników. Z ogólnej liczby 35
uczestników, 13 to mieszkańcy Miasta Łomża, zaś pozostali to mieszkańcy Powiatu Łomżyńskiego.
Samorządy te partycypują w kosztach utrzymania swoich mieszkańców. Warsztaty mieszczą się
w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie.
WTZ w Marianowie są placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:45 do 16:00. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej
odbywa się zgodnie z programami poszczególnych pracowni oraz zgodnie z indywidualnymi
programami w grupach 5 osobowych, w 7 pracowniach terapeutycznych:
• pracownia przystosowania do życia codziennego,
• pracownia malarstwa i rękodzieła,
• pracownia ceramiczna,
• pracownia muzyki i teatru,
• pracownia edukacji technicznej,
• pracownia multimedialna i technik graficznych,
• pracownia przyrodnicza.
Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest
tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu z rodziną,
obserwacji, działań i zachowania podczas zajęć. Indywidualny program rehabilitacji obejmuje
jej formę i zakres, metody i zakres nauki określonych umiejętności, formy współpracy z rodziną
lub opiekunami, planowane efekty rehabilitacji oraz osoby odpowiedzialne za realizację programu
rehabilitacji. Program jest realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według
indywidualnych potrzeb. Prowadzone jest także wsparcie psychoterapeutyczne oraz rehabilitacja
lecznicza w zakresie fizjoterapii. Programy są co roku oceniane, modyfikowane i doskonalone.
Działająca w WTZ Rada Programowa, w skład której wchodzą: kierownik warsztatu, specjaliści
do spraw rehabilitacji lub rewalidacji, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog i doradca
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zawodowy lub instruktor zawodu - w miarę potrzeb, dokonuje oceny postępów w rehabilitacji
każdego uczestnika co pół roku i co trzy lata - oceny kompleksowej.
W 2020 roku liczba uczestników warsztatu to 35 osób, w tym 18 kobiet i 17 mężczyzn.
Uczestnicy WTZ w Marianowie wg grup wiekowych
2020
Wiek / Rok
2016
2017
2018
2019
7
do 30 lat
12
9
9
7
14
31-40 lat
15
15
15
13
11
41-50 lat
7
9
9
12
3
51 lat i więcej
1
2
2
3
35
Razem:
35
35
35
35
Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego
na lata 2018-2022 i Sprawozdania PCPR w Łomży za rok 2020

Jak wynika z analizy – 71% uczestników Warsztatów to osoby w wieku 31-50 lat, przy czym
można zauważyć, że zmniejsza się liczba osób najmłodszych w wieku do 30 roku życia
i jednocześnie przybywa osób powyżej 51 lat.
Rodzaj niepełnosprawności
(liczba osób):
Rodzaj
niepełnosprawności
wiodącej

uczestników

WTZ

według

schorzenia

wiodącego

Symbol
niepełnosprawności

Ilość osób

W tym osoby z
niepełnosprawnością
sprzężoną

Upośledzenie umysłowe

01-U

14

3

Choroby psychiczne

02-P

13

4

Zaburzenia głosu, mowy i
choroby słuchu

03-L

-

-

Choroby narządu wzroku

04-O

-

-

Upośledzenie narządu
ruchu

05-R

-

-

Epilepsja

06-E

1

1

Choroby układu
oddechowego i krążenia

07-S

-

-

Choroby układu
pokarmowego

08-T

-

-

Choroby układu moczowopłciowego

09-M

-

-

Choroby neurologiczne

10-N

7

6

Inne

11-1

-

-

35

14

RAZEM:

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego
na lata 2018-2022 i Sprawozdania PCPR w Łomży za rok 2020
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Wśród uczestników warsztatów występują 4 wiodące niepełnosprawności, spośród
klasyfikacji obejmującej 11 rodzajów, do których należą: upośledzenie umysłowe, choroby
psychiczne, epilepsja i choroby neurologiczne.
Podstawą finansowania działalności WTZ w Marianowie są środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na działalność warsztatu w 2020 roku
w wysokości 717 360,00 zł. na podstawie uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XV/97/2020
z 22 maja 2020 r. oraz środki Powiatu Łomżyńskiego przyznane na podstawie umowy Nr 45/2020
zawartej w dniu 5 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania i rozliczenia dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej
dofinansowaniem PFRON w wysokości: 79 706,67 zł.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie otrzymały środki finansowe na rok 2020
w łącznej wysokości 828 949,29 zł. W stosunku do roku 2019 jest to kwota wyższa o 17,8%.

Dofinansowanie Dofinansowanie
PFRON
Powiatu
90%
Łomżyńskiego

717 360,00 zł

79 706,67 zł

Dofinansowanie
Miasta Łomża

ŁĄCZNE
KOSZTY W
2019 ROKU:

31 882,62 zł

828 949,29 zł

Źródło: opracowanie własne

Powiat Łomżyński w 2020 roku przekazał również dotację celową w kwocie 13 663,98 zł
na dofinansowanie udziału 6 uczestników z terenu powiatu łomżyńskiego w zajęciach
prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „BONA” w Łomży.

VIII. TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE

Stosownie do art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego jest zarządcą dróg
powiatowych położonych na terenie powiatu. Zadanie to wykonuje przy pomocy jednostki
organizacyjnej Powiatu Łomżyńskiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
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1. Sieć dróg powiatowych
Zarząd Powiatu Łomżyński jest zarządcą 531,98 km dróg powiatowych, na które składają się
drogi zamiejskie we wszystkich gminach i drogi miejskie w Jedwabnem i Nowogrodzie.

% udział powierzchni gminy i długości dróg powiatowych
położonych na jej terenie do powierzchni
i długości dróg powiatowych ogółem

18
16,2
16

14,8

16,2

14

% udział
powierzchni
gminy w
powierzchni
powiatu ogółem

15,3
14,2

12
10

11,3

11,7

8

11
12

8,5

8,5

13,7
9,8

9,8

7,2

% udział dróg
powiatowych
położonych na
terenie
poszczególnych
gmin w ogólnej
ilości dróg
powiatowych

7

7,5

6

5,2

4

Źródło: opracowanie własne

Korelacja powierzchni danej gminy na tle powierzchni powiatu oraz długości dróg
powiatowych w danej gminie do ogółu posiadanych przez Powiat Łomżyński dróg - pokazuje
pewne dysproporcje w tych wielkościach, które mogą wskazywać na niadekwatność sieci drogowej
w stosunku do terenu, na którym się znajduje.

UDZIAŁ DŁUGOŚCI DRÓG POWIATOWYCH
W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH W OGÓLNEJ ILOŚCI
DRÓG POWIATOWYCH
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
-

16,2

14,8

14,2
11,3

11,0
8,5

7,2

7,0

Źródło: opracowanie własne
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powiatowych
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położonych na terenie
gmin w ogólnej ilości
dróg powiatowych
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Średnia długość
dróg powiatowych położonych na terenie poszczególnych gmin
wynosi 11,1% ogółu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.
Trzy gminy z najbardziej rozbudowaną siecią dróg powiatowych znacząco przekraczają tą średnią
– na ich terenie znajduje się: gmina Jedwabne – 16,2% dróg powiatowych, gmina Śniadowo – 14,8%
i gmina Piątnica – 14,2%. W gminie Łomża i gminie Wizna ilość dróg powiatowych oscyluje
w granicach średniej, na terenie pozostałych jst – sieć dróg powiatowych jest słabiej rozwinięta.
Współczynnik ten jest bardzo istotny przy planowaniu inwestycji.

Podział dróg powiatowych ze
względu na lokalizację
[%]

Gmina Jedwabne

10%
11%

Gmina Łomża

16%

Gmina Miastkowo

11%

Gmina Piątnica

15%
9%
7%

Gmina Nowogród

14%

7%

Gmina Przytuły
Gmina Śniadowo
Gmina Wizna
Gmina Zbójna

Źródło: opracowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Najwięcej dróg powiatowych znajduje się na terenie gmin: Jedwabne (86,304 km),
Śniadowo (78,924 km) i Piątnica (75,665 km). Najmniej dróg powiatowych położonych jest
na terenie gminy Nowogród (38,092 km) i gminy Przytuły (37,17 km).

2. Wydatki Powiatu Łomżyńskiego na transport i łączność
Powiat Łomżyński, mimo iż jest jednym z najbiedniejszych powiatów w kraju, przykłada
ogromną wagę do inwestycji w strukturę drogową, która wciąż wymaga dużych nakładów.

64

RAPORT O STANIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO – ROK 2020
WYDATKI NA TRANSPOSRT I ŁĄCZNOŚĆ
W WYDATKACH OGÓŁEM
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

47,2%

44,1

40,6%

29,9%
20,8%
16,3

24,8%
20,4%
14,4

19,7% 20,6

17,5
8,8%
4,7

27,2%
24,2% 26,3

23,7%
12,4

39,2%
40,0

13,1

29,3%

21,4%

16,8

7,8

11,6

11,8

50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

wydatki na transport i łączność w budżetach powiatów w mln zł
% udział wydatków na transport i łączność w wydatkach ogółem
średni % udział wydatków na transport i łączność w wydatkach ogółem w powiatach

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademucum Samorządowca 2020

Analiza porównawcza tego obszaru jasno pokazuje, że mimo ograniczonych środków
budżetowych na wydatki inwestycyjne Powiat Łomżyński podejmuje w zakresie budowy dróg intensywne działania, które przynoszą efekty w postaci pozyskanych wielomilionowych dotacji
z różnych źródeł finansowania, które zwielokratniają posiadane środki finansowe. Dzięki temu
Powiat Łomżyński znalazł się na 4 miejscu wśród 14 powiatów w województwie podlaskim, zaraz
za najbogatszymi – Powiatem Białostockim, Powiatem Wysokomazowieckim i Powiatem
Sokólskim, których budżety wynoszą odpowiednio: 147,4 mln zł, 102 mln zł i 96,6 mln zł,
stanowiąc trzy- i dwukrotność budżetu Powiatu Łomżyńskiego.
Biorąc jednak pod uwagę procentowy udział wydatków na transport i łączność w wydatkach
ogółem, Powiat Łomżyński osiągnął najwyższy wskaźnik wśród powiatów podlaskich – aż 47,2%.
W przedziale 30 – 47% znalazły się tylko jeszcze 2 powiaty, w pozostałych wartość ta oscyluje
między 8,8 a 30,0%, wynosząc średnio 26,9%. Świadczy to o faktycznej, daleko przekraczającej
przeciętne działania, aktywności Powiatu Łomżyńskiego, w zakresie budowy infrastruktury
drogowej.

3. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (poprzednio: Fundusz Dróg
Samorządowych)
Prowadzone przez Powiat Łomżyński inwestycje i remonty dróg powiatowych w obecnym
wymiarze możliwe są w głównej mierze dzięki nowym instrumentom rządowym. Pierwszym z nich
był Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) wprowadzony ustawą z dnia 23 października 2018 r.
o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161) w miejsce Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy
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o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2338),
która weszła w życie 31 grudnia 2020 r. Fundusz Dróg Samorządowych został przemianowany
na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
Ustawa wprowadzająca przedmiotowy Fundusz przewidziała istotne zmiany w sposobie
i zakresie finansowania inwestycji na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki
samorządu terytorialnego. Zaproponowane zmiany miały na celu zapewnienie większej ilości
środków finansowych wraz z zagwarantowaniem ich stabilności na szczeblu ustawowym, a także
zwiększenie elastyczności w wydatkowaniu tych środków poprzez rezygnację z planowania
corocznego i możliwości dofinansowania zadań o charakterze wieloletnim. Powołanie Funduszu
ma przede wszystkim na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów
technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności
terenów inwestycyjnych. Zgodnie z ustawą - graniczną datą wykorzystania środków jest 31 grudnia
2028 r.
Kolejny rok działalności pokazuje ponadprzeciętną skuteczność władz Powiatu
Łomżyńskiego w aplikowaniu o środki pochodzące z tego instrumentu, pozwalające na realizację
kolejnych ważnych społecznie inwestycji, zgodnie z celami Funduszu.
Dotychczas przeprowadzono trzy nabory wniosków:

18 063 527,12
19 578 282,44
43 567 222,46
81 209 032,02

14 450 821,66
11 746 969,46
21 783 611,23
47 981 402,35

KM DROGI, KTÓRE
ZOSTANĄ
PRZEBUDOWANE /
WYREMONTOWANE

10
15
7
32

KWOTA DOTACJI

10
15
19
44

KWOTA INWESTYCJI

ILOŚĆ
DOFINANSOWANYCH
WNIOSKÓW

I - EDYCJA 2019 80
II - EDYCJA 2020 60
III - EDYCJA 2021 50
SUMA:
Źródło: opracowanie własne

ILOŚĆ ZŁOŻONYCH
WNIOSKÓW

NABÓR

% DOFINANSOWANIA

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH / RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU
DRÓG

14,60
16,31
26,04
56,95

Przedstawiona wyżej tabela została opracowana na podstawie list zadań do dofinansowania
w ramach Funduszu, oznacza to, że ostateczne kwoty mogły ulec nieznacznym wahaniom
na skutek przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jednakże tylko
w przypadkach, gdzie uzyskano korzystniejszą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia
niż wskazywała cena kosztorysowa.
Wszystkie przeprowadzone nabory zbiegały się w 2020 roku – edycja 2019 była realizowana
jeszcze w 2020 roku, edycja 2020 – została rozstrzygnięta i weszła również w fazę realizacji,
natomiast edycja 2021 – zostały przygotowane i złożone wnioski do dnia 10 sierpnia 2020 r.
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W ciągu niespełna 3 lat Powiat Łomżyński tylko w ramach tego jednego
instrumentu pozyskał 48 mln zł dofinansowania na inwestycje na kwotę
ponad 81 mln zł, na 57 km dróg powiatowych.
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
/ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
50000 000,00 zł

43567 222,46 zł

45000 000,00 zł
40000 000,00 zł
35000 000,00 zł
30000 000,00 zł

25000 000,00 zł
20000 000,00 zł
15000 000,00 zł

21783 611,23 zł

19578 282,44 zł

18063 527,12 zł
14450 821,66 zł

11746 969,46 zł

10000 000,00 zł
5000 000,00 zł
- zł
I - EDYCJA 2019

II - EDYCJA 2020

KWOTA INWESTYCJI

III - EDYCJA 2021

KWOTA DOTACJI

Źródło: opracowanie własne

ODCINKI DRÓG POWIATOWYCH [KM], KTÓRE
ZOSTAŁY / ZOSTANĄ PRZEBUDOWANE /
WYREMONTOWANE
W RAMACH FDS / RFDR
0,00
I - EDYCJA 2019

II - EDYCJA 2020

III - EDYCJA 2021

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

14,60
16,31
26,04

Źródło: opracowanie własne

Nie są to dane pełne, gdyż edycja 2021 nie jest ostatecznie zakończona, a Powiat Łomżyński
posiada na liście rezerwowej kolejne zadania do realizacji, w związku z czym środki, które
są zwracane do Funduszu na skutek oszczędności lub zmiany planów poszczególnych jst, mogą
w przyszłości zostać zadysponowane na rzecz wnioskowanych przedsięwzięć.
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3.1.

Pierwszy nabór wniosków

W pierwszym naborze wniosków do nowego instrumentu finansowania bardzo skutecznie
zabiegaliśmy o środki finansowe Funduszu, plasując się na trzecim miejscu w województwie,
uzyskawszy prawie 14 mln dofinansowanie naszych inwestycji i remontów drogowych. Większe
kwotowo dofinansowanie otrzymały tylko Powiat Wysokomazowiecki i Powiat Białostocki, przy
czym otrzymaliśmy wsparcie na poziomie 80% wartości inwestycji, najwyższe możliwe
do uzyskania, jako jeden z dwóch powiatów w województwie.

Podział środków z Funduszu Dróg Samorządowych
pomiędzy powiaty podlaskie - EDYCJA 2019
Powiat Zambrowski
3%

Powiat Augustowski
6%

Powiat Białostocki
17%

Powiat
Wysokomazowiecki
35%

Powiat Bielski
1%

Powiat Grajewski
3%

Powiat
Łomżyński
12%
Powiat
Sokólski
9%

Powiat Suwalski
2%
Powiat
Siemiatycki
4%

Powiat Hajnowski
3%

Powiat Moniecki
Powiat Sejneński 4%
1%

Źródło: opracowanie własne
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Na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Poseł na Sejm
RP Bernadeta Krynicka, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski

W 2019 roku do FDS były przeprowadzone dwa nabory – I do 12.04.2019 r. (edycja 2019)
i II do 28.08.2019 r. (edycja 2020) na zadania inwestycyjne i remontowe. W I naborze Powiat
Łomżyński złożył 10 wniosków, wśród których znalazły się 4 przedsięwzięcia inwestycyjne i 6
przedsięwzięć remontowych. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH – EDYCJA 2019
L.p. Zadanie

1.

2.

3.

km
drogi

Ogółem
wartość
projektu
PLN

Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1946B
Chojny – Szczepankowo
– Osobne – Wierzbowo
– Chomentowo –
2,800 3 008 703,05
Śniadowo na odcinku
Osobne – Śniadowo
od km 0+000,00 do km
2+800,00 o dł. 2,8km.
Przebudowa i rozbudowa
drogi powiatowej nr
1937B Stara Łomża nad
Rzeką – Siemień – Rybno 2,246 5 500 381,12
– Pniewo – Etap I” –
odcinek długości
2245,70m.
Przebudowa i rozbudowa
drogi powiatowej nr
1922B Jedwabne –
2,960 4 349 223,11
Bronaki Pietrasze – dr.
woj. Nr 668 – odcinek
długości 2960,03 mb
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wartość
zadania po
przetargu
PLN

Kwota
dofinansowania
PLN

Wkład
własny
PLN

3 046 335,17

2 406 072,90

601 740,61

4 114 030,95

3 184 198,47

796 049,62

4 155 283,92

3 283 027,82

820 756,96
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Przebudowa i rozbudowa
dojazdów stanowiących
drogę powiatową nr
4. 1914B na odc.
Dobrzyjałowo – Pieńki
Borowe w km 1+000,00
do km 2+395,36.
Przebudowa drogi
powiatowej nr 1944B dr.
667 – Sierzputy M. –
Stacja Śniadowo – Stare
5. Duchny – Grabowo na
odcinku Stacja Śniadowo
– Stare Duchny w
lokalizacji 1+825,0 –
2+731,46
Remont drogi
powiatowej nr 1953B
oraz 1954B
6.
Szczepankowo –
Wszerzecz na odcinku
o długości ok. 990 m
Remont drogi
powiatowej nr 1910B
7. Miastkowo – Czartoria
na odcinku o długości ok.
990m
Remont drogi
powiatowej nr 1944B
Jemielite-Wypychy –
8.
Sierzputy-Marki na
odcinku o długości ok.
315 m.
Remont odcinka drogi
powiatowej nr 1914B
o długości ok.990,0m,
9.
położonego na dz. Nr
166/2, obręb Górki
Sypniewo, gm. Piątnica
Remont drogi
powiatowej nr 1909B
Jankowo Młodzianowo –
10.
Jankowo Skarbowo na
odcinku o długości ok.
990 m
SUMA:
Źródło: opracowanie własne

1,395 1 841 371,29

1 839 636,97

1 471 709,58

368 274,26

0,906

988 685,25

868 265,68

694 612,54

173 653,14

0,990

390 449,66

394 144,06

310 972,27

78 089,93

0,990

449 453,48

447 719,16

358 175,32

89 890,70

0,315

109 954,64

108 220,32

85 576,26

21 990,93

0,990

383 446,65

382 334,73

305 852,11

76 705,01

0,990

410 379,22

418 017,71

323 687,62

85 326,43

14,582

17 432 047,47

15 773 988,67

12 423 884,89

3 112 477,59

Wszystkie przedsięwzięcia zostały zrealizowane.
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3.1.1. Droga powiatowa nr 1914B Dobrzyjałowo – Pieńki-Borowe i most w Dobrzyjałowie
W 2020 roku zakończyliśmy inwestycję dwuetapową, na którą składały się zadania:
„Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI01028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz
z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku
Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe gm. Piątnica” oraz „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących
drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36.”.

Dobrzyjałowo – obiekt mostowy JNI01028662
stan przed realizacją inwestycji z 12.10.2015 r.

Dobrzyjałowo – obiekt mostowy JNI01028662
stan po realizacji inwestycji z 22.05.2020 r.

Dobrzyjałowo – obiekt mostowy JNI01028662
stan przed realizacją inwestycji z 12.10.2015 r.

Dobrzyjałowo – obiekt mostowy JNI01028662
stan po realizacji inwestycji z 22.05.2020 r.

Dobrzyjałowo – obiekt mostowy JNI01028662
stan przed realizacją inwestycji z 12.10.2015 r.

Dobrzyjałowo – obiekt mostowy JNI01028662
stan po realizacji inwestycji z 22.05.2020 r.
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Dobrzyjałowo – dojazd do obiektu most.
JNI01028662 na wysokości kościoła - stan przed
realizacją inwestycji

Dobrzyjałowo – dojazd do obiektu most. JNI01028662
na wysokości kościoła - stan po realizacji inwestycji z
22.05.2020 r.

Dobrzyjałowo – dojazd do obiektu most.
JNI01028662 na wysokości szkoły - stan przed
realizacją inwestycji

Dobrzyjałowo – dojazd do obiektu most. JNI01028662
na wysokości szkoły - stan po realizacji inwestycji z
22.05.2020 r.

3.1.2. Droga powiatowa nr 1922B do Janczewka i Bronak
17 grudnia 2020 r. oficjalnie odebraliśmy realizację zadania polegającego na przebudowie
i rozbudowie niespełna 3 km drogi powiatowej nr 1922B, która przebiega od drogi wojewódzkiej
668 przez Janczewko i Bronaki-Olki.
Aby zrealizować inwestycje trzeba było dokonać m.in. podziału nieruchomości
oraz wykupić odpowiedniej szerokość grunt pod pas drogowy. Tak powstała nowa droga, na którą
składają się:
1. jezdnia bitumiczna szer. 5,5m o konstrukcji odpowiedniej dla kategorii ruchu
KR 2 i łącznej długości 2957,33m (ok. 16 564,34 m2);
2. pobocza obustronne z kruszywa szerokości 1,0m-1,5m na całej długości odcinka
(łącznie ok. 5422,35m2);
3. przepusty pod koroną drogi – 3 szt.;
4. przepusty pod zjazdami – 49 szt.;
5. rowy przydrożne – 3613,27 mb;
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6. zjazdy na przyległe do drogi działki – 92 szt.;
7. przebudowane skrzyżowania – 3 szt.;
8. urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i nowe oznakowanie pionowe na całej
długości odcinka.

Droga powiatowa nr 1922B na odcinku: droga
wojewódzka 668 - Janczewko – stan przed inwestycją

Droga powiatowa nr 1922B na odcinku: droga
wojewódzka 668 - Janczewko –
stan przed zakończeniem inwestycji z 7.08.2020 r.

Droga powiatowa nr 1922B na odcinku: droga
wojewódzka 668 - Janczewko – stan przed inwestycją

Droga powiatowa nr 1922B na odcinku: droga
wojewódzka 668 - Janczewko –
stan przed zakończeniem inwestycji z 7.08.2020 r.

Droga powiatowa nr 1922B w miejcowości
Janczewko - stan przed inwestycją

Droga powiatowa nr 1922B w miejcowości
Janczewko - stan po inwestycji
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Droga powiatowa nr 1922B w miejcowości
Janczewko - stan przed inwestycją

Droga powiatowa nr 1922B w miejcowości
Janczewko - stan przed zakończeniem inwestycji z
7.08.2020 r.

Droga powiatowa nr 1922B w miejscowości BronakiOlki - stan przed inwestycją

Droga powiatowa nr 1922B w miejscowości BronakiOlki - stan przed zakończeniem inwestycji z
7.08.2020 r.

3.1.3. Droga powiatowa nr 1937B w Starej Łomży
W 2020 roku została przebudowana i rozbudowana droga powiatowa nr 1937B Stara Łomża nad
Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – Etap I – na odcinku długości 2245,70 m.

Droga powiatowa nr 1937B w miejcowości Stara
Łomża nad Rzeką
- stan przed rozpoczęciem inwestycji z 2.06.2020 r.

Droga powiatowa nr 1937B w miejcowości Stara
Łomża nad Rzeką
- stan przed zakończeniem inwestycji z 7.08.2020 r.
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Droga powiatowa nr 1937B w miejcowości Stara
Łomża nad Rzeką
- stan przed rozpoczęciem inwestycji z 2.06.2020 r.

Droga powiatowa nr 1937B w miejcowości Stara
Łomża nad Rzeką
- stan przed zakończeniem inwestycji z 7.08.2020 r.

3.1.4. Droga powiatowa nr 1944B Olszewo – Stare Duchny
W 2020 roku została również zrealizowana inwestycja - przebudowa drogi powiatowej
nr 1944B dr. 667 – Sierzputy M. – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo w lokalizacji
1+825,0 – 2+731,46 na odcinku Olszewo – Stare Duchny.

Droga powiatowa nr 1944B na odcinku Olszewo –
Satre Duchny – przed inwetsycją

Droga powiatowa nr 1944B na odcinku Olszewo –
Satre Duchny – po inwestycji

Droga powiatowa nr 1944B na odcinku Olszewo –
Satre Duchny – przed inwetsycją

Droga powiatowa nr 1944B na odcinku Olszewo –
Satre Duchny – po inwestycji
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Droga powiatowa nr 1944B na odcinku Olszewo –
Satre Duchny – przed inwetsycją

3.2.

Droga powiatowa nr 1944B na odcinku Olszewo –
Satre Duchny – po inwestycji

Drugi nabór wniosków

W II naborze Powiat Łomżyński złożył 15 wniosków, wśród których znalazły
się 3 przedsięwzięcia inwestycyjne i 12 przedsięwzięć remontowych. Wszystkie wnioski zostały
rozpatrzone pozytywnie. Otrzymaliśmy 60% dofinansowania jako jedyny Powiat w województwie
podlaskim otrzymał dofinansowanie w wysokości 60% wartości zadania, przy standardzie 50%.

Na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH – EDYCJA 2020
L.p.

1

Zadanie:
Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 1923B Kotowo PlacKotowo Stare-Choszczewo do dr.
1962B na odc. Kotowo Plac-Stare
Kotowo w lok. rob. km. 0+000 1+865,38

km
drogi

Ogółem
wartość
projektu

Kwota
dofinansowania

Wkład
własny

1,865

3354087,72

2012452,63

1341635,09
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2

3

4
5

Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 1855B w msc. Kobylin
na odc. dł. 950 m.
Rozbudowa i przebudowa drogi
powiatowej nr 1956B LeopoldowoŁuby Kiertany-Łuby-Kurki w
lokalizacji km 0+000 - 2+365,32
Remont drogi powiatowej nr 1938B
Nowe Wyrzyki-Milewo na odcinku
o długości odc. ok. 990 m.
Remont drogi powiatowej nr 1957B
Rydzewo-Kuleszka o długości odcinka
ok. 990 m.

0,950

1598400,00

959040,00

639360,00

2,365

5704743,85

3422846,31

2281897,54

0,990

1024122,07

614473,24

409648,83

0,990

673032,4

403819,44

269212,96

6

Remont drogi powiatowej nr 1964B
w m. Janczewo o dł. odc. ok. 990 m.

0,990

609811,87

365887,12

243924,75

7

Remont drogi powiatowej nr 1996B
Śniadowo-Brulin o dł. odc. ok. 990 m.

0,990

667216,25

400329,75

266886,5

8

Remont drogi powiatowej nr 1821B
w m. Wilamowo o dł. odc. ok. 990 m.
Remont drogi powiatowej nr 1834B
Konopki Chude-Borawskie o długości
odc. ok. 990 m.

0,990

1016618,46

609971,08

406647,38

0,990

877842,57

526705,54

351137,03

10 Remont drogi powiatowej nr 1962B
Wizna - Srebrowo o dł. odc. ok. 990 m
Remont drogi powiatowej nr 1954B
11 Szczepankowo-Wszerzecz o długości
odcinka ok. 990 m.
Remont drogi powiatowej nr 1909B
12 Jankowo Skarbowo-Sulimy - dr. 645
o dł. odc. ok. 990 m.
Remont drogi powiatowej nr 1914B
13 Górki Sypniewo-Górki Szewkowo
o dł. odc. ok. 990 m
Remont drogi powiatowej nr 1909B
14 Sławiec do drogi pow. nr 1912B o dł.
odc. ok. 500 m.
Remont drogi powiatowej nr 1933B
15 Piątnica Włościańska-Łomża
o długości odc. ok. 727 m.
SUMA:

0,990

921681,54

553008,92

368672,62

0,990

492252,05

295351,23

196900,82

0,990

632205,3

379323,18

252882,12

0,990

633365,11

380019,07

253346,04

0,500

301554,59

180932,75

120621,84

0,727

1071348,66

642809,2

428539,46

9

16,307 19 578 282,44

11 746 969,46 7 831 312,98

Źródło: opracowanie własne

3.3.

Trzeci nabór wniosków

W III naborze (edycja 2021) do Funduszu Dróg Samorządowych ogłoszonym
9 lipca 2020 r., który został rozstrzygnięty 21 kwietnia 2021 r. już jako Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg, Powiat Łomżyński ubiegał się o dofinansowanie 19 przedsięwzięć drogowych. Na liście
podstawowej powiatów znalazło się tym razem 7 inwestycji, jednakże zarówno kwota dotacji, jak
i długość dróg, które zostaną przebudowane jest rekordowa – 26 km dróg o wartości
kosztorysowej robót 43 567 222,46 zł z 50% dofinansowaniem na kwotę 21 783 611,23 zł.
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RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - EDYCJA 2021
L.P.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

NAZWA ZADANIA
Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 1961B Wizna - Męczki
- Kotowo-Plac - Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz
odc.dr.pow.nr 1928B - ul. Jana Pawła
II i ul. Łomżyńskiej w Jedwabnem
o dł.ok.11,630km
Rozbudowa i przebudowa drogi
powiatowej nr 1996B Brulin Strzeszewo o dł.ok.4,52
Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 1934B Piątnica
Włościańska - Kalinowo o długości
ok. 2 350m
Przebudowa drogi powiatowej
nr 1942B dr.677 - Koziki o dł.ok.1000
Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 1904B - ul. Łąkowa
w m. Jednaczewo o dł.odc.ok.1300 m
Przebudowa dróg powiatowych nr
2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11
Listopada, 2609B ul. Łomżyńska
w m. Nowogród odc. o dł. ok 2035 m
Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 1900B Piątnica Czarnocin na odc. ok. 3 200
SUMA:

WARTOŚĆ
PROJEKTU
[zł]

KWOTA
DOTACJI
[zł]

11,63

10.2021-11.2022 12 657 000,00

6 328 500,00

4,52

06.2021-11.2023 6 962 000,00

3 481 000,00

2,35

02.2021-11.2023 7 908 222,46

3 954 111,23

1,00

06.2021-12.2021 1 699 000,00

849 500,00

1,30

09.2021-12.2021 2 402 000,00

1 201 000,00

2,04

11.2021-12.2023 5 707 000,00

2 853 500,00

3,20

09.2021-12.2022 6 232 000,00

3 116 000,00

KM
DROGI

CZAS
REALIZACJI
ZADANIA

26,04

43 567 222,46 21 783 611,23

Źródło: opracowanie własne

4. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację
zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662) został utworzony
nowy instrument wsparcia. W pierwszej edycji wszystkie jst otrzymały wsparcie według
określonych kryteriów, w ramach tzw. tarczy dla samorządów. Kolejne dwie edycje były już
przeprowadzone w trybie konkursowym.
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH
I EDYCJA
05.07.2020 05.07.2020
2 256 384,00 zł
II EDYCJA
30.09.2020 08.12.2020
7 000 000,00 zł
III EDYCJA 28.12.2020 31.03.2021
4 000 000,00 zł
SUMA:
13 256 384,00 zł
INWESTYCJE DROGOWE:
9 256 384,00 zł
Źródło: opracowanie własne
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Powiat Łomżyński aplikował w II naborze o środki na infrastrukturę drogową
(9 wniosków) i modernizację Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie – łącznie
złożyliśmy 10 wniosków. Rząd przyznał dla Powiatu Łomżyńskiego 7 mln zł dofinansowania
na 3 odcinki dróg, o łącznej długości 10 km.
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH - II EDYCJA
L.p.

Nazwa zadania i zakres

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr
1900B w miejscowości Czarnocin o dł. 3 200 m.
Planowane rozwiązania projektowe:-klasa drogizbiorcza Z,-prędkość projektowa40km/h,obciążenia ruchem KR2,-szerokość jezdni
1. bitumicznej 6,0m,-budowa chodnika –2,0m-ciąg
pieszo-rowerowy,-odwodnienie korpusu
drogowego poprzez budowę kanału
deszczowego oraz rowów,-wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego, -budowę
kanału technologicznego
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr
1996B Brulin -Strzeszewo o
dł.ok.4525m.Zaprojektowano drogę o
następujących parametrach technicznych:-klasa
drogi-zbiorcza Z,-prędkość projektowa
2. 50km/h,-obciążenia ruchem KR2,-zerokość
jezdni bitumicznej 6,0m,-pobocza obustronne –
1,0 m,-obustronne rowy,-wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego, -budowę
zatok autobusowych,-budowę kanału
technologicznego,-budowę przejścia z azylem
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr
1934B Piątnica Włościańska-Kalinowo dł. 2350
m. Planowane rozwiązania projektowe:-klasa
drogi-zbiorcza Z,-prędkość projektowa
40km/h,-obciążenia ruchem KR2,-szerokość
3. jezdni bitumicznej 6,0,-ciąg pieszo-rowerowy –
3,5m,-przebudowa i budowa kanału
deszczowego,-wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego, -budowę zatok
autobusowych,-budowę kanału
technologicznego,-przebudowa skrzyżowania
Suma:
Źródło: opracowanie własne

Odcinek
drogi [km]

Wartość
inwestycji

Wartość dotacji

3,2

6 332 000,00 zł

3 000 000,00 zł

4,525

6 962 000,00 zł

2 000 000,00 zł

2,35

8 008 222,46 zł

2 000 000,00 zł

10,075

21 302 222,46 zł 7 000 000,00 zł

Powiat Łomżyński otrzymał największe dofinansowanie w województwie
podlaskim, spośród wszystkich powiatów. Trafiło do nas 20% wszystkich środków
przyznanych powiatom. Ponadto 5 gmin z naszego terenu otrzymało wsparcie na kwotę 10,3
mln zł.
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RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH - II EDYCJA
POWIATY WOJ.
PODLASKIEGO, KTÓRE
OTRZYMAŁY
DOFINANSOWANIE

Liczba zadań
dofinansowanych

Kwota
dofinansowania

% udział dofinansowania
przyznanego dla powiatu
w ogólnej kwocie
województwa

Powiat Łomżyński

3

7 000 000,00 zł

20%

Powiat Suwalski

6

5 400 271,52 zł

15%

Powiat Grajewski

2

5 300 000,00 zł

15%

Powiat Wysokomazowiecki

1

5 000 000,00 zł

14%

Powiat Siemiatycki

1

4 000 000,00 zł

11%

Powiat Sokólski

4

3 957 000,00 zł

11%

Powiat Kolneński

2

2 700 000,00 zł

8%

Powiat Białostocki

1

1 500 000,00 zł

4%

20

34 857 271,52 zł

100%

SUMA:
Źródło: opracowanie własne

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH II EDYCJA
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Źródło: opracowanie własne

W III naborze otrzymaliśmy również bardzo wysokie – najwyższe w województwie
podlaskim – dofinansowanie zadania związanego z przekształceniem Muzeum Przyrody – Dworu
Lutosławskich w Drozdowie w nową jednostkę kultury.
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5. Inwestycje i remonty finansowane z innych źródeł
Powiat Łomżyński wykorzystuje wszelkie możliwości ubiegania się o pozyskanie
zewnętrznego finansowania realizowanych zadań, co w 2019 roku skutkowało dofinansowaniem
2 zadań drogowych z subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i rezerwy celowej Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, których realizacja została zakończona w 2020 roku.
W 2020 roku została podpisana umowa na przyznanie pomocy finansowej w wysokości
2 500 000,00 zł przez Województwo Podlaskie dla Powiatu Łomżyńskiego na uzupełnienie
wkładu własnego w zadaniu „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna –
Męczki – Kotowo-Plac – Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odcinek drogi powiatowej nr 1928B
– ul. Jana Pawła II w Jedwabnem o dł. ok. 11,630 km”. Zostało zastosowane rozwiązanie
angażujące środki finansowe wszystkich szczebli samorządu terytorialnego w oparciu o rządowy
Fundusz Dróg Samorządowych – po raz pierwszy przy realizacji inwestycji powiatowej.

6. Pozyskane wsparcie na infrastrukturę
Podsumowując – w bieżącej kadencji Powiat Łomżyński dotychczas stał
się beneficjentem dotacji na infrastrukturę w wysokości
na infrastrukturę drogowo-mostową - 64

68 019 280,04 zł,

z czego

019 280,04 zł.

Wziąwszy pod uwagę fakt, iż w całej kadencji 2014-2018 pozyskano na inwestycje
infrastrukturalne 12 265 360,64 zł – możliwości jakie tworzy Rząd Polski i starania władz
Powiatu Łomżyńskiego należy uznać za wyjątkowe.

7. Współpraca z gminami
Realizacja opisanych zadań jest możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy władz Powiatu
z samorządami wszystkich gmin położonych na naszym terenie, opartej na zasadzie solidaryzmu,
dzięki czemu funkcjonuje model współfinansowania inwestycji drogowych 50/50 wkładu
własnego. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie uchwały rady gminy podjętej w oparciu
o art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 305) stanowiący, iż wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone
na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową
lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zgodnie, z którym
wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między
jednostkami samorządu terytorialnego. Po uchwaleniu przez radę gminy porozumienie przyjmuje
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.
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W 2020 r. zostało zawartych 36 porozumień pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego,
a Burmistrzami i Wójtami, upoważnionymi przez rady gmin do ich zawarcia, co przy
25 porozumieniach w roku 2019, również obrazuje skalę prowadzonych inwestycji.
Władze Powiatu konsultują planowane zamierzenia inwestycyjne w Burmistrzami
i Wójtami zarządzającymi poszczególnymi gminami, uwzględniając wskazywane przez nich
priorytety, dzięki czemu skutecznie eliminujemy problemy infrastrukturalne. Efekty tej współpracy,
są widoczne i odczuwalne dla mieszkańców już dziś.

8. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej
W 2019 r. został utworzony Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej na mocy ustawy z dnia 18 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717 z poźn. zm.).
Przepisy ustawy zmieniły sposób finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
wprowadzając mechanizm wsparcia organizatorów publicznego transportu zbiorowego (jednostek
samorządu terytorialnego) określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.). Powodem wprowadzenia
ustawowych rozwiązań jest problem z zapewnieniem dostępności autobusowego publicznego
transportu zbiorowego dla obywateli z uwagi na niewystarczający poziom środków finansowych
na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w powyższym zakresie,
co zostało podniesione w uzasadnieniu do projektu ustawy (druk sejmowy nr 3411).
Rok 2020 jestem kolejnym rokiem obowiązywania ustawy. W ramach Funduszu zostały
utworzone od 1.10.2019 r., jako pilotaż, dwie linie komunikacyjne, których celem był m.in. dowóz
osób chcących dojechać na targowiska, na trasach:
1) Piątnica – Jedwabne przez Kownaty (kurs raz w tygodniu w środę; w 2020 roku
wykonano 86 kursów) – tam i powrót; korekta przebiegu linii – na wniosek Wójta Gminy
Piątnica;
2) Stare Kupiski – Nowogród (kurs raz w tygodniu w sobotę; w 2020 roku wykonano
88 kursów – tam i powrót).
Całkowity koszt funkcjonowania utworzonych linii to 14 295,94 zł. Z Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych Wojewoda Podlaski przekazał dopłatę w kwocie 6 593,20 z).
Pozostała kwota 7 702,74 zł została sfinansowana przez samorządy gminne:
1)
2)
3)
4)

Gminę Jedwabne – 1852,91 zł;
Gminę Piątnica - 1852,92 zł;
Gminę Łomża – 1998,45 zł;
Gminę Nowogród - 1998,46 zł.

Samorządy zdecydowały się kontynuować w 2021 roku transport publiczny w zmienionym
zakresie.
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9. Wydział Komunikacji
Wydział Komunikacji świadczy ważną obsługę naszych mieszkańców w zakresie ruchu
pojazdów. W 2020 r. Wydział ten rozpatrzył kilkanaście tysięcy różnego rodzaju wniosków oraz
wykonywał inne czynności przewidziane prawem:
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
w zakresie PRAW JAZDY wydano:
1358

dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

131
105

decyzji dotyczących cofnięcia uprawnień
decyzji dotyczących zatrzymania prawa jazdy

23

decyzji dotyczących wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem
uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz
przedłużenie ważności zezwolenia

327

decyzji dotyczących skierowania na kurs reedukacyjny, badanie lekarskie
oraz badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu
w zakresie TRANSPORTU DROGOWEGO wydano:

6

zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i 17 wypisów
z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

11

zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne i 98 wypisów
z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne

22

przeprowadzono kontrole (Stacji Kontroli Pojazdów, Ośrodków Szkolenia
Kierowców, Przedsiębiorstw Transportowych).
w zakresie REJESTRACJI POJAZDÓW:

12060

wnioski przyjęte i rozpatrzone w sprawie rejestracji / wyrejestrowania

6640

wydano stałych dowodów rejestracyjnych

Źródło: opracowanie własne
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IX. KULTURA, OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD
ZABYTKAMI
Powiat Łomżyński jako jedyny z powiatów w województwie podlaskim posiada jednostki
kultury, którymi są Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie i Regionalny Ośrodek
Kultury w Łomży.
Widać to na zestawieniu wydatków jakie ponoszą na przedmiotowy cel powiaty
województwa podlaskiego:

WYDATKI NA KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

5,0%
4,0%
3,0%
1,8
0,0

0,1

0,6

0,1

0,1

0,0

2,0%
0,1

0,1

0,0

0,1

0,2

0,1

0,1

1,0%
0,0%

wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w budżetach powiatów w mln zł
% udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wydatkach ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademucum Samorządowca 2020

W żadnym powiecie podlaskim, poza Powiatem Łomżyńskim, wydatki na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego nie sięgają nawet 1% wydatków budżetowych. W Powiecie Łomżyńskim
jest to 4,1% wydatków budżetowych. Świadczy to o tym, że wielką wagę przykładamy nie tylko
do rozwoju infrastruktury drogowej, ale też dbamy o tożsamość naszych mieszkańców i ich rozwój
duchowy, który warunkuje budowanie więzi społecznych.

1. Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie
Muzeum w sezonie wiosenno-letnim (od 1 maja do 30 września) jest czynne cały tydzień,
natomiast w sezonie jesienno-zimowym (od 1 października do 30 kwietnia) niedostępne jest
dla zwiedzających w poniedziałki.
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1.1.

Rada Muzeum

Przy Muzeum działa trzynastoosobowa Rada Muzeum powołana uchwałą
Nr XXIII/131/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 marca 2017 r. Przewodniczącym Rady
Muzeum został wybrany Sławomir Zgrzywa – przedstawiciel Delegatury Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Łomży, historyk. W dniu 9 października 2020 r. odbyło się kolejne
posiedzenie Rady Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie, na którym omówiono
wszystkie zagadnienia związane z dziłalnością bieżącą i planowaną Muzeum.

Na zdjęciu: członkowie Rady Muzeum stoją na schodach prowadzących do parku od strony południowej fasady na tle
budynku Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie; od lewej: Zygmunt Zdanowicz – Prezes Zarządu
Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej; dr hab. Jolanta Marciniuk – Kierownik Zakładu Botaniki,
wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach; Maria Dziekońska - Wicestarosta
Łomżyński, Mariusz Sachmaciński – Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Sławomir
Zgrzywa – starszy inspektor ochrony zabytków w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łomży,
historyk, Przewodniczący Rady; Anna Archacka - Dyrektor Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie;
Marcin Schirmer - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Warszawie; Jan Engelgard –
Kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

1.2.

Organizacja wydarzeń

Działalność Muzeum skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – zarówno osób
zainteresowanych przyrodą, jak i historią, czy muzyką, osób indywidualnych i grup
zorganizowanych. Ruch turystyczny posiada swoje wahania, w zależności od pory roku, jak
i prezentowanych wydarzeń. W roku 2020 pandemia zachorowań na Covid-19 spowodowała
spadek frekwencji oraz przełożenie planowanych wydarzeń na kolejny rok.
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WYDARZENIA W LICZBACH
L.p.

Nazwa wydarzenia

Liczba wydarzeń

1.

wystawy stałe i czasowe

8

wystawy czasowe

3

2.

lekcje muzealne

4

105

3.

koncerty

3

340

4.

konferencje naukowe

1

80

5.

wieczory muzyczne/zloty
harcerskie

2

258

.

Liczba uczestników
4693

Źródło: opracowanie Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Muzeum organizuje systematycznie wystawy i wydarzenia, często przy udziale innych
organizacji, dzięki czemu wiele osób bywa w tej instytucji kultury wielokrotnie w ciągu roku,
wpisując na stałe do swojego kalendarza imprezy organizowane w Drozdowie.

WYDARZENIA I WYSTAWY ZORGANIZOWANE W MUZEUM
L.p.

Data
wydarzenia

Nazwa wydarzenia

Współorganizator

1.

Wieczór kolęd w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej w Jeziorku i chóru
„Szkolne Słowiki”

17.01.2020

2.

Wystawa „Znaki Niepodległej”

01.01.2020 Fundacja Sztuk i Dialogu
20.01.2020

3.

Wystawa „Moje rękodzieło, moja
pasja…”

4.

Zlot Harcerski im. Druha Szarego ks. dr
Kazimierza Lutosławskiego

7.03.2020

Związek Harcerstwa
Polskiego

5.

XXVII Międzynarodowy Festiwal
Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża inauguracyjny koncert w Dworze
Lutosławskich

24.07.2020

Regionalny Ośrodek
Kultury w Łomży

6.

Konferencja „O Niepodległą – kierunek
północno-wschodni” poświęcona 100.
rocznicy zwycięskiej wojny polskobolszewickiej, której inicjatorem i
głównym organizatorem był Starosta
Łomżyński

Starostwo Powiatowe w
02.08.2020 Łomży, Instytut Pamięci
03.08.2020
Narodowej

7.

Wystawa historyczna „Region łomżyński
w roku 1920 – w obliczu wojny”

18.09.2020 Fundacja Sztuk i Dialogu
31.12.2020

Szkoła Podstawowa im.
Ofiar Katynia w Jeziorku

24.01.2020 9.03.2020

Źródło: opracowanie Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie
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Podobnie jak w roku 2019, tak i w roku 2020 odbywały się w Muzeum koncerty z cyklu
„Muzyczne wieczory u Lutosławskich” współorganizowane z Filharmonią Kameralną im. Witolda
Lutosławskiego w Łomży. Plan obejmował organizację koncertów w każdym miesiącu 2020 roku,
jednak ze względu na wybuch pandemii zdołano zorganizować tylko dwa koncerty w styczniu
i lutym, czyli przed wprowadzeniem obostrzeń sanitarnych w marcu 2020 roku.
Koncerty z cyklu „Muzyczne wieczory u Lutosławskich”
Wykonawca

L.p. Tytuł koncertu
1.

2.

„Klasycznie i rozrywkowo”

Piotr Sawicki – skrzypce
Filip Szymaniak – skrzypce
Mateusz Bakun – kontrabas

„O miłości – kameralnie”

Dorota Laskowiecka-Urban – sopran
Tomasz Janczak – tenor
Małgorzata Marczyk – fortepian

Data
18.01.2020

15.02.2020

Źródło: opracowanie Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Wydarzenia organizowane w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie
mają liczną grupę stałych odbiorców, jak również przyciągają nowe osoby zainteresowane ofertą
kulturalną.

1.3. Działalność badawcza
Muzeum w ramach celu III Programu Rozwoju Powiatu tj. Zachowanie lub odtwarzanie
właściwej struktury i stanu ekosystemów i siedlisk na terenie powiatu prowadziło w 2020 r. badania
botaniczne stanu środowiska naturalnego (flory) oraz prace ochronne pięciornika skalnego - ważnej
i rzadkiej rośliny, która obejmuje nasadzenia i sprawdzanie ich rezultatów na drodze inwentaryzacji
terenowych. Uzupełniono także muzealne zbiory botaniczne oraz sporządzono nowe zielniki.
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1.4.

Działalność wydawnicza
W 2020 roku Muzeum we współpracy z Fundacją Sztuk i Dialogu
oraz Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym „Stopka” wydało reprint
książki Izabelli z Lutosławskich Wolikowskiej „Bolszewicy w polskim dworze”.
To nowe wydanie ważnego dla polskiej kultury opowiadania ukazującego
okupację bolszewicką w roku 1920 w Drozdowie i okolicach widzianą oczami
świadka.
Placówka wspólnie z Fundacją Sztuk i Dialogu wydała również
reprint publikacji z roku 1930 „Na otwarcie Domu Żołnierza i dziesięciolecie obrony
Łomży” zawierającego artykuły poświęcone obronie Łomży w 1920 roku
(m.in. wspomnienia dowódcy obrony ppłk. S. M. Raganowicza) oraz relacje
świadków i uczestników walk.
Oprócz tego wydano także katalogi wystaw „Znaki niepodległej Łomżyńskie drogi środowisk niepodległościowych” oraz „Region łomżyński w roku 1920
- W obliczu wojny”.

1.5.

Działalność naukowo-popularyzatorska on-line

Zgodnie z decyzjami władz centralnych związanymi z walką z pandemią zachorowań na Covid19 Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie było okresowo zamknięte
dla zwiedzających i część wydarzeń edukacyjnych takich jak prelekcje, spotkania edukacyjne
czy konferencje zostały odwołane. Dlatego instytucja przeniosła szereg inicjatyw naukowopopularyzatorskich do internetu. W tym celu na stronie internetowej www.muzeum-drozdowo.pl
powstała zakładka „Poczytaj książkę”, gdzie były publikowane wspomnienia historyczne oraz
powieści Izabelli Lutosławskiej-Wolikowskiej. Powstała zakładka „My i przyroda”, w której
zamieszczano teksty przyrodnicze poświęcone florze i faunie regionu, fotogalerie oraz ciekawostki
przyrodnicze. Przez cały rok, systematycznie, publikowano artykuły o tematyce historycznej
autorstwa pracowników Muzeum na temat historii i dziedzictwa intelektualnego rodu
Lutosławskich. Ponadto, z racji rocznicy wojny polsko-bolszewickiej, zaprezentowano w formie
elektronicznej wspomnienia wojenne Aleksandra Pieńkowskiego oraz reprint broszury „Na otwarcie
Domu Żołnierza i dziesięciolecie obrony Łomży 1920-1930” zawierającej szereg ciekawych materiałów,
relacji i wspomnień na temat wojny.

1.6.

Poprawa infrastruktury

Instytucja zaktualizowała kosztorysy na potrzeby udziału w kolejnych programach
o dofinansowanie przedsięwzięcia „Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich”, które obejmuje
kompleksowy remont siedziby placówki wraz z nową aranżacją wystaw. Ponadto Muzeum
aplikowało o dofinansowanie wymiany dachu zabytkowej siedziby placówki oraz dokończenie
remontu elewacji do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Otrzymano dofinansowanie pozwalające na realizację w roku 2021 części przedsięwzięcia,
mianowicie wymiany dachu.
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Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie w roku 2020 wymieniło na nowe
ogrodzenie posesji muzealnej od strony północnej. Jest to pierwszy etap wymiany ogrodzenia który
będzie kontynuowany w kolejnych latach. Poprawiono także stan techniczny i estetyczny
podmurówki ogrodzenia posesji muzealnej od strony ulicy Głównej.
W 2020 roku Powiat Łomżyński dwukrotnie ubiegał się o środki na gruntowną
modernizację Muzeum z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w naborach ogłoszonych
do 30 września 2020 r. i do 28 grudnia 2020 r. Wniosek na zadanie „Utworzenie Muzeum
Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie” został wsparty dotacją
w kwocie 4 000 000,00 zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2022 r.

2. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży z siedzibą w Łomży przy ul. Małachowskiego 4
jest jednostką kultury Powiatu Łomżyńskiego, prowadzącą działalność edukacyjno-kulturalną
głównie dla grup dziecięcych i młodzieżowych.

2.1.

Działalność kulturotwórcza na co dzień

ROK posiada pracownie poświęcone tańcowi, śpiewaniu i zajęciom plastycznym. Te trzy
obszary skupiają wszystkie działania pracowników Ośrodka.
FORMY PRACY Z KULTURĄ DZIAŁAJĄCE W RAMACH REGIONALNEGO
OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY

L.p.

Nazwa

Rok
zało
żenia

Prowadzący

Magdalena Pardo1989 Baczewska,
Jacek Baczewski

Uczestnicy

Liczba
uczestników

od 6 roku, osoby
dorosłe

40
osób/tydzień

57 osób do
1.03.2020

1.

Klub Tańca
Towarzyskiego
AKAT

2.

Justyna KryszpinPracownia plastyczna
2002 Żmuda,
ROK
Andrzej Żmuda

osoby w wieku 4 18 lat, osoby
dorosłe

3.

Studio Wokalne
ROK

osoby w wieku 6 10 osób
19 lat
tygodniowo

4.

Dziecięce Studio
Piosenki i Tańca

Agnieszka ŻemekPawczyńska
Alicja Pyczot
2009 Agnieszka ŻemekPawczyńska
1999

89

dzieci 4 - 6 lat

36 osób
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Justyna Wawrzyniak,
Zespół Pieśni i Tańca
Michał Olchowik,
1977
„Łomża”
Agnieszka BrzóskaWieczorek

5.

6.

Galeria N

7.

"Tacy Sami”

grupa dziecięca,
grupa
młodzieżowa,
grupa
propedeutyczna

48 osób

Teresa Matuszelańska,
Izabela Cierpikowska,
1993
ppłk Ryszard
Matuszewski

lokalny amatorski
ruch arystyczny

180/ rok

2010 Justyna Wawrzyniak

osoby
pełnosprawne,
osoby
niepełnosprawne

8 osób

Źródło: opracowanie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

2.2.

Wydarzenia strategiczne

Do strategicznych wydarzeń 2020 roku zorganizowanych samodzielnie przez ROK
lub przy współudziale z innymi podmiotami, należy zaliczyć:

L.p.

Nazwa wydarzenia

Liczba
wydarzeń
składowych
Liczba
Liczba
Data wydarzenia
(koncertów, uczestników widzów
wartsztatów,
etc.

1.

XXVII Ogólnopolskie Dni
Kultury Kurpiowskiej 2020

2.06-30.11.2021

1

58

400

2.

XXVII Międzynarodowy
Festiwal Muzyczne Dni
Drozdowo - Łomża 2020

24.07.2020 –
4.08.2021

8

12

3200

3.

Okno na kulturę

6.05.2020 –
31.12.2020

5

16

4000

4.

XXVIII Giełda Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej Scena Młodych Wokalistów
im. Marka Żemka

2020-11-28

1

39

40

5.

X Festiwal Piosenki Świątecznej
- Gwiazdkowe Nutki 2020

2020-12-14

1

30

30

2020.08.012020.09.30

1

91

1400

6.

"II Letni Festiwal Piosenki
Pozytywnej on line''

Źródło: opracowanie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży
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2.3.

Organizacja wydarzeń biletowanych

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży poza swoją główną działalnością warsztatową,
prowadzoną w zorganizowanych grupach oraz przygotowaniem corocznych imprez wpisanych
na stałe do lokalnego kalendarza wydarzeń kulturalnych, jest również organizatorem wydarzeń
biletowanych, w których chętnie odpłatnie uczestniczy publiczność. Są one alternatywą koncertów,
czy spektakli organizowanych w dużych ośrodkach. W 2020 roku ze względu na wprowadzone
obostrzenia nie było możliwości realizowania tego typu wydarzeń po wprowadzeniu w dniu
20 marca 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
KONCERTY
ZORGANIZOWANE PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W ŁOMŻY
Liczba
Tytuł koncertu
Data koncertu
Miejsce koncertu
uczestników
Centrum Kultury przy
Old Spice girl babski kabaret
2020-02-16
Szkołach Katolickich
270
Łomża ul. Sadowa 12
Źródło: opracowanie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

2.4.

Grupy artystyczne

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży sprzyja powstawaniu nowych inicjatyw, za sprawą
utalentowanej i twórczo działającej kadry, czego dowodem są tworzone grupy muzyczne, grające
określone rodzaje muzyki.
GRUPY MUZYCZNE
DZIAŁAJĄCE PRZY REGIONALNYM OŚRODKU KULTURY W ŁOMŻY
L.p.

1.

2.

Nazwa grupy

Rodzaj
granej muzyki

"Skiela Kapela”

energetyczny folk w
stylistyce jazz, soul,
funky

Kapela Kurpiowska

wiązanki, tańce,
piosenki,
przyśpiewki
kurpiowskie,
jak i z innych
regionów naszego
kraju
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Rok powstania

Skład osobowy

2015

Grzegorz Sekmistrz
Agnieszka ŻemekPawczyńska
Janusz Korsan
Adam Mordasiewicz

2018

Żaklina Olchowik
Michał Olchowik
Mateusz Bakun
Wojtek Ślusarski
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3.

ROK BAND – Projekt
„Derwid na nowo”

tanga, foxtroty,
slowfoxy i walczyki

2018

Agnieszka ŻemekPawczyńska
Artur Pawelczyk
Tomek Swajda
Grzegorz Sekmistrz

4.

Duet:
Agnieszka ŻemekPawczyńska – vocal,
Grzegorz Sekmistrz –
piano

standardy jazzowe,
soul, swing, funky,
pop

2015

Agnieszka ŻemekPawczyńska
Grzegorz Sekmistrz

5.

Duet "Grześ i Agniesia"

muzyka dla dzieci

2015

Agnieszka ŻemekPawczyńska
Grzegorz Sekmistrz

6.

BIOACOUSTIC

muzyka świata:
utwory bałkańskie,
tanga argentyńskie,
walce musette

2014

Michał Olchowik
Grzegorz Sekmistrz
Dariusz Boguski
Mateusz Bakun
Żaklina Olchowik

7.

Art of Trio

trio akordeonowe

2017

Piotr Komorowski
Jakub Kozłowski
Michał Olchowik

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

3. Powiatowy Program Opieki nad zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na
lata 2016 – 2019
Z końcem 2019 roku zakończył się Powiatowy Program Opieki nad zabytkami Powiatu
Łomżyńskiego na lata 2016 – 2019 przyjęty uchwałą Nr XIX/108/2016 Rady Powiatu
Łomżyńskiego z dnia 12 października 2016 r. Nowy Program na lata 2021-2024 jest w trakcie
opracowywania.

4. Biblioteka
Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1479) powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną.
Powiat Łomżyński nie prowadzi własnej biblioteki – od momentu kiedy zaczął działać
zadanie to powierzane jest Miastu Łomża w drodze porozumienia zawieranego rokrocznie. Miejska
Biblioteka Publiczna w Łomży pełni funkcję biblioteki powiatowej.
W 2020 r. w przedmiotowej sprawie podjęta została uchwała Nr XVI/105/2020 Rady
Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. Na prowadzenie biblioteki przekazano w 2020 r.
dla Miasta Łomża 27 000,00 zł.
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X.

KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

W zakresie kultury działalność Powiatu Łomżyńskiego opiera się na współdziałaniu
z działającymi na tym polu aktywności - organizacjami pozarządowymi. W 2020 r. Powiat
Łomżyński udzielił wsparcia na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w łącznej
kwocie 37 800,00 zł. Następujące zadania zostały zrealizowane przez:
1) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży - Organizacja i prowadzenie
Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dla dzieci i młodzieży szkół
z terenu Powiatu Łomżyńskiego;
2) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łomży - Realizacja Kalendarza
Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS;
3) Gminny Klub Sportowy „FORTY PIĄTNICA” - Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji
fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Łomżyńskiego
ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego.
4) Klub Sportowy „ŚNIADOWO” - Organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz
zajęć w formach pozaszkolnych, dla dzieci i młodzieży.
1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży na zadanie „Organizacja i prowadzenie
Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dla dzieci i młodzieży szkół z terenu
Powiatu Łomżyńskiego” otrzymało wsparcie w 2020 r. z budżetu Powiatu w kwocie 21 800,00 zł.
Stowarzyszenie jest organizatorem Igrzysk Dzieci (uczniowie kl. I-VI) i Igrzysk Młodzieży
Szkolnej (kl. VII-VIII).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

WYKAZ DYSCYPLIN SPORTOWYCH, W KTÓRYCH
ORGANIZOWANE SĄ POWIATOWE ZAWODY SPORTOWE
Piłka ręczna
Siatkówka
Indywidualny tenis stołowy
Indywidualny badminton
Drużynowe biegi przełajowe
Futsal
Piłka nożna
Igrzyska Młodzieży w lekkiej atletyce
Sztafetowe biegi przełajowe
Drużynowy badminton
Szachy
Unihokej
Drużynowy tenis stołowy
Koszykówka

Źródło: dane Powiatowe Szkolnego Związku Sportowego w Łomży
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KLASYFIKACJA ŁĄCZNA IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
L.p.
Szkoła
pkt
Nowogród
874
1.
Miastkowo
863,5
2.
Kupiski
819,5
3.
Piątnica
768
4.
Jarnuty
718
5.
Konarzyce
600
6.
Wygoda
596
7.
Śniadowo
504
8.
Jedwabne
491
9.
Podgórze
425,5
10.
Puchały
412
11.
Pniewo
332,5
12.
Przytuły
328
13.
Wizna
202
14.
Szczepankowo
178
15.
Rakowo
117
16.
Rutki
104
17.
Rydzewo
100
18.
Drozdowo
95
19.
Dobrzyjałowo
44,5
20.
Źródło: Oficjalne wyniki współzawodnictwa sportowego szkół i gmin powiatu łomżyńskiego
w roku szkolnym 2019/2020

KLASYFIKACJA - DZIEWCZĄT
Lp.

Szkoła

KLASYFIKACJA - CHŁOPCÓW

PKT

Lp.

Szkoła

PKT

1.

Nowogród

532

1. Miastkowo

2.

Piątnica

503

2. Kupiski

467

3.

Miastkowo

490

3. Nowogród

467

4.

Kupiski

436

4. Wygoda

410

5.

Jarnuty

421

5. Jarnuty

394

6.

Konarzyce

324

6. Piątnica

383

7.

Puchały

294

7. Konarzyce

366

8.

Jedwabne

269

8. Podgórze

336,5

9.

Śniadowo

241

9. Śniadowo

263

189

10. Jedwabne

222

10. Pniewo

94

497,5
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11. Przytuły

167

11. Szczepankowo

178

12. Wygoda

145

12. Przytuły

161

13. Rakowo

117

13. Wizna

155

14. Drozdowo

95

14. Pniewo

143,5

15. Rydzewo

50

15. Puchały

118

16. Rutki

50

16. Rutki

54

17. Wizna

47

17. Rydzewo

50

18. Podgórze

44

18. Dobrzyjałowo

44,5

Źródło: Oficjalne wyniki współzawodnictwa sportowego szkół i gmin powiatu łomżyńskiego w roku szkolnym
2019/2020

KLASYFIKACJA ŁĄCZNA - IGRZYSKA DZIECI
Lp.

Szkoła

PKT

1

Piątnica

841,5

2

Nowogród

801

3

Śniadowo

678

4

Jedwabne

645

5

Konarzyce

638

6

Jarnuty

7

Rydzewo

583

8

Miastkowo

580

9

Kupiski

578

10 Puchały

571

616,5

11 Kisielnica

552,5

12 Drozdowo

527,5

13 Dobrzyjałowo

526

14 Wygoda

516,5

15 Pniewo

503

16 Jeziorko

501

17 Wizna

447,5

18 Rakowo

412,5

19 Przytuły

356,5

20 Szczepankowo

316,5
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21 Podgórze

257

22 Olszyny

173,5

Źródło: Oficjalne wyniki współzawodnictwa sportowego szkół i gmin powiatu łomżyńskiego w roku szkolnym
2019/2020

KLASYFIKACJA - DZIEWCZĄT
Lp.

Szkoła

KLASYFIKACJA - CHŁOPCÓW

PKT

Lp.

Szkoła

PKT

1

Nowogród

484

1

Piątnica

485,5

2

Piątnica

469

2

Konarzyce

444

3

Jarnuty

391,5

3

Nowogród

435

4

Jedwabne

385

4

Puchały

352,5

5

Kisielnica

356,5

5

Wygoda

339

6

Miastkowo

341

6

Śniadowo

338

7

Śniadowo

340

7

Miastkowo

333

8

Jeziorko

312

8

Dobrzyjałowo

329

9

Puchały

308

9

Pniewo

322

10

Rydzewo

300

10

Jedwabne

302

11

Kupiski

297

11

Jarnuty

294

12

Drozdowo

286,5

12

Kisielnica

284

13

Dobrzyjałowo

283

13

Rydzewo

283

14

Rakowo

270,5

14

Kupiski

281

15

Wizna

199,5

15

Wizna

248

16

Pniewo

181

16

Drozdowo

241

17

Szczepankowo

172,5

17

Jeziorko

232

18

Przytuły

145,5

18

Przytuły

211

19

Wygoda

95

19

Podgórze

171

20

Konarzyce

90

20

Szczepankowo

144

21

Podgórze

86

21

Rakowo

142

22

Olszyny

44,5

22

Olszyny

129

Źródło: Oficjalne wyniki współzawodnictwa sportowego szkół i gmin powiatu łomżyńskiego w roku szkolnym
2019/2020
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2. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łomży
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łomży na realizację zadania
„Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS” otrzymało wsparcie
z budżetu Powiatu Łomżyńskiego w kwocie 10 000,00 zł.
W 2020 r. Powiatowe Zrzeszenie LZS zorganizowało 8 imprez sportowych o zasięgu
mistrzostw Powiatu Łomżyńskiego.
IMPREZY SPORTOWE
ZORGANIZOWANE PRZEZ POWIATOWE ZRZESZENIE LZS
Lp.
Nazwa wydarzenia
Data
1.
Powiatowy Turniej piłki nożnej Szkół Podstawowych
22.02.2020
2.
Łomżyńska Liga Tenisa Ziemnego
14.05-13.09.2020
3.
Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego
25-26.07.2020
4.
Łomżyńska Liga Par deblowych.
01.09.2020-15.10.2020
5.
Powiatowe Mistrzostwa LZS w Szachach
24.10.2020
6.
Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego Par Deblowych
22.08.2020
7.
Powiatowy Turniej Szachowy Złota Wieża
25.10.2020
8.
Wojewódzkie Mistrzostwa LZS w piłce nożnej
25.10.2020
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania wykonania zadania publicznego

3. Gminny Klub Sportowy „FORTY PIĄTNICA”
Gminny Klub Sportowy „FORTY PIĄTNICA” na zadanie „Upowszechnianie i rozwijanie
rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Łomżyńskiego
ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego” otrzymał wsparcie w kwocie 3 000,00 zł.
GKS „FORTY PIĄTNICA” jest posiadaczem Brązowego Certyfikatu PZPN (ważnego
do 30.06.2021 r.) w ramach Certyfikacji PZPN prowadzonej dla Szkółek Piłkarskich. Jest zatem,
jednym z 22 certyfikowanych klubów w województwie podlaskim i jednym z 2 w naszym Powiecie
– druga brązowa gwiazdka trafiła do KS Śniadowo. Klub zrzesza około 90 zawodniczek od 6 do 48
roku życia. Do rozgrywek 2020/2021 przystąpiło 5 drużyn:
Seniorki – III liga Makroregionalna
Trampkarki – CLJ U-15
Młodziczki – Liga Podlaska
Orliczki – Liga Podlaska
Żaczki – Liga Podlaska
W roku 2020 dziewczęta kilkukrotnie były powoływane do kadry Podlasia U–14 i U–16.

4. Klub Sportowy „ŚNIADOWO”
Klub Sportowy ,,ŚNIADOWO” na zadanie „Organizowanie dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych, dla dzieci i młodzieży” otrzymał wsparcie
w kwocie 3 000,00 zł.
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Klub Sportowy ,,ŚNIADOWO” swoją działalność prowadzi od 2003 roku. Zajęcia piłki nożnej
prowadzone są w trzech kategoriach wiekowych jak i rozgrywkowych:
Żak – Liga Podlaska
Orlik – Liga Podlaska
Seniorzy – Klasa okręgowa KEEZA
Klub zrzesza około 80 zawodników od 7 do 40 roku życia z terenu Powiatu Łomżyńskiego.

XI. GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTR
Zadania Powiatu Łomżyńskiego w zakresie geodezji, kartografii i katastru wykonuje
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Łomży. Wydział prowadził w 2020 r. również zadania Miasta Łomża z przedmiotowego zakresu
na podstawie porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 1999 r. pomiędzy Starostą Łomżyńskim,
a Prezydentem Miasta Łomży.

1. Bazy danych
Praca Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami opiera się
na prowadzeniu rozległych baz danych. Należą do nich:
1) ewidencja gruntów i budynków (EGiB);
2) baza danych obiektów topograficznych (BDOT500);
3) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
4) baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG);
5) baza danych rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN).
Każda z pięciu wymienionych baz prowadzona jest dla każdego obrębu geodezyjnego,
których ilość jest zróżnicowana dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych.

Ewidencja gruntów Powiatu Łomżyńskiego
L.p.

Jednostka
ewidencyjna

Obręby ewidencyjne
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RAPORT O STANIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO – ROK 2020

1.

Jedwabne –
obszar wiejski

2.

Jedwabne –
miasto

3.

Łomża

4.

Miastkowo

5.

Nowogród –
obszar wiejski

6.

Nowogród –
miasto

7.

Piątnica

Bartki, Biczki, Biodry, Borawskie gm. Jedwabne,
Bronaki-Olki, Bronaki-Pietrasze, Brzostowo, Burzyn,
Chrostowo, Chyliny, Grądy Małe, Grądy Wielkie,
Janczewko, Janczewo gm. Jedwabne, Kaimy,
Kajetanowo, Kamianki, Karwowo-Wszebory, Kąty,
Kol. Garbnik, Koniecki, Konopki Chude, Konopki
Tłuste, Korytki, Kosaki-Turki, Kotowo-Plac,
Kotówek, Kubrzany, Kucze Małe, Kucze Wielkie,
Kuczewskie, Makowskie, Mocarze, Nadbory,
Olszewo-Góra, Orlikowo, Pawełki, Pieńki Borowe,
Pluty, Przestrzele, Rostki, Siestrzanki, Stare Kotowo,
Stryjaki, Szostaki, Witynie

46

Jedwabne – miasto

1

Andrzejki, Bacze Suche, Boguszyce, Bożenica, Chojny
Młode, Czaplice, Dłużniewo, Gać, Giełczyn,
Grzymały Szczepankowskie, Janowo, Jarnuty gm.
Łomża, Jednaczewo, Kisiołki, Konarzyce, Koty,
Lutostań, Łochtynowo, Mikołajki, Milewo, ModzeleSkudosze, Modzele-Wypychy, Nowe Kupiski, Nowe
Wyrzyki, Pniewo, Podgórze, Puchały, Rybno, SiemieńNadrzeczny, Siemień-Rowy, Sierzputy Młode, Stara
Łomża nad Rzeką, Stara Łomża przy Szosie, Stare
Chojny, Stare Kupiski, Stare Modzele, Stare Sierzputy,
Wygoda, Zawady, Zosin

40

Chojny-Naruszczki, Czartoria, Drogoszewo,
Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kraska, Kuleszka,
Leopoldowo, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Miastkowo,
Nowosiedliny, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo,
Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie
Baliki, Chmielewo, Dzierzgi, Grądy, Grzymały,
Jankowo Młodzianowo, Jankowo Skarbowo, Kupnina,
Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Serwatki, Sławiec,
Sulimy, Szablak

22

15

Nowogród – miasto

1

Budy Czarnockie, Budy-Mikołajka, Choszczewo,
Czarnocin, Dobrzyjałowo, Drozdowo, DrożęcinLubiejewo, Elżbiecin, Gomulnik,
Górki-Sypniewo, Górki-Szewkowo, Guty, Jeziorko,
Kalinowo, Kałęczyn, Kisielnica, Kobylin, Kosaki, Kownaty,
Krzewo, Marianowo, Motyka, Murawy, Nagórki,
Niewodowo, Nowy Cydzyn, Olszyny, Pęza, Piątnica
Poduchowna, Piątnica Włościańska, Poniat, RakowoBoginie, Rakowo-Czachy, Rządkowo, Stary Cydzyn, Stary
Drożęcin, Taraskowo, Truszki gm. Piątnica, Wiktorzyn,
Wyłudzin, Wyrzyki, Zabawka, Żelechy

43
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8.

Przytuły

9.

Śniadowo

10.

Wizna

11.

Zbójna

Bagienice, Borawskie gm. Przytuły, Chrzanowo,
Doliwy, Gardoty, Grzymki, Kubra Przebudówka,
Mieczki, Mroczki, Nowa Kubra, Obrytki, Pieńki
Okopne, Przytuły, Przytuły Kolonia, Przytuły Las,
Stara Kubra, Supy, Trzaski, Wagi, Wilamowo
Brulin, Chomentowo, Dębowo, Duchny Młode,
Grabowo, Jakać Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda,
Jastrząbka Młoda, Jemielite Wypychy, Kołaczki,
Konopki Młode, Koziki, Mężenin, Młynik, Olszewo,
Osobne, Ratowo Piotrowo, Sierzputy Marki, Sierzputy
Zagajne, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Duchny,
Stare Jemielite, Stare Konopki, Stare Ratowo, Stare
Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Szczepankowo,
Śniadowo, Truszki gm. Śniadowo, Uśnik, Uśnik Dwór,
Uśnik Kolonia, Wierzbowo, Wszerzecz, Zagroby,
Zalesie Poczynki, Zalesie Wypychy, Żebry
Boguszki, Bronowo, Bronowo Łąki, Janczewo gm.
Wizna, Jarnuty gm. Wizna, Kokoszki, Kramkowo,
Małachowo, Męczki, Mrówki, Nieławice, Niwkowo,
Nowe Bożejewo, PGR Sulin, Ruś, Rutki, Rutkowskie,
Sambory, Sieburczyn, Srebrowo, Stare Bożejewo, Sulin
Strumiłowo, Wierciszewo, Włochówka, Zanklewo
Bienduszka, Dębniki, Dobry Las, Gawrychy,
Gontarze, Jurki, Kuzie, Laski, Osowiec, Pianki,
Piasutno Żelazne, Popiołki, Poredy, Ruda Osowiecka,
Siwiki, Stanisławowo, Wyk, Zbójna
SUMA:

20

41

25

18
272

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

W Powiecie Łomżyńskim mamy 272 obręby geodezyjne, co daje łącznie 1360 baz danych.

Wydział prowadzi wytężoną obsługę interesantów, zarówno osób fizycznych,
jak i prawnych, jak też podmiotów wykonawstwa geodezyjnego.
L.p.

Czynności, decyzje, odpisy

Liczba

1.

udostępnienie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego
materiałów powiatowego zasobu

3531

2.

udostępnienie osobom fizycznym i prawnym materiałów powiatowego
zasobu geodezyjnego
rejestracja i zmiany danych ewidencyjnych

2225

3.

100

5914

RAPORT O STANIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO – ROK 2020
4.
5.
6.
7.
8.

udostępnienie dane z operatu ewidencyjnego w postaci wyrysów, wypisów,
zaświadczeń, informacji
udzielenie informacji sądom i komornikom dotyczącym nieruchomości
wydanie odpisów tytułów własności nieruchomości
wydanie decyzji klasyfikacyjnych

5287

przyjęcie i uzgodnienie wniosków w zakresie koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

420

949
72
32

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

2. Modernizacja baz danych
Utworzenie wysokiej jakości, aktualnych, wiarygodnych i kompletnych referencyjnych baz
danych rejestrów publicznych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego należy do zadań Starosty. Zadanie to jest
pracochłonne i wymaga dużych – wielomilionowych nakładów finansowych, przez co jego
wykonanie nastręczało trudności dla większości powiatów w kraju.
W rozwiązanie przedmiotowego problemu włączył się Związek Powiatów Polskich,
do którego należy również Powiat Łomżyński. Przygotowany został projekt "Udostępnianie
zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1 Rozwój usług
publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Realizacja wymienionego zadania obejmuje
ewidencję gruntów i budynków (EGiB), bazę danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz
geodezyjną sieć uzbrojenia terenu (GESUT) oraz udostępnianie tych danych w formie e-usług
opracowanych i wdrożonych w ramach projektu.
Na jego realizację w Powiecie Łomżyńskim Związek Powiatów Województwa Podlaskiego
łącznie zarezerwował 3 931 871,85 zł brutto. Realizację zadań przewidziano na lata 2019 – 2023.
Kwota na jaką
wykonano
zlecenie w 2020
roku

%
wykonanie
umowy

L.p.

Rodzaj pracy i bazy danych

Kwota umowy
brutto

1.

Modernizacja ewidencji gruntów
i budynków w gminie Jedwabne

586 200,00 zl

199 000,00 zł

34%

2.

Modernizacja ewidencji gruntów
i budynków w gminie Miastkowo

398 000,00 zł

92 000,00 zł

23%

3.

Modernizacja ewidencji gruntów
i budynków w gminie Nowogród

343 112,19 zł

0,00 zł

0%

4.

Modernizacja ewidencji gruntów
i budynków w gminie Piątnica

729 019,28 zł

0,00 zł

0%
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5.

Modernizacja ewidencji gruntów
i budynków w gminie Śniadowo

291 870,00 zł

291 870,00 zł

100%

6.

Modernizacja ewidencji gruntów
i budynków w gminie Wizna

450 000,00 zł

62 250,00 zł

14%

144 950,00 zł

70 000,00 zł

48%

23 800,00 zł

23 800,00 zł

100%

196 554,00 zł

196 554,00 zł

100%

92 890,00 zł

92 890,00 zł

100%

19 900,00 zł

0,00 zł

0%

188 000,00 zł

58 000,00 zl

31%

165 435,00 zł

165 435,00 zł

100%

9 800,00 zł

0,00 zł

0%

155 618,00 zł

155 618,00 zł

100%

3 795 145,47 zł

1 318 417,00 zł

58%

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Modernizacja ewidencji gruntów
i budynków w gminie Zbójna
Założenie bazy danych obiektów
topograficznych (BDOT500) oraz
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT) na obszarze gminy
Jedwabne
Założenie bazy danych obiektów
topograficznych (BDOT500) oraz
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT) na obszarze gminy
Łomża
Założenie bazy danych obiektów
topograficznych (BDOT500) oraz
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT) na obszarze gminy
Miastkowo
Założenie bazy danych obiektów
topograficznych (BDOT500) oraz
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT) na obszarze gminy
Nowogród
Założenie bazy danych obiektów
topograficznych (BDOT500) oraz
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT) na obszarze gminy
Piątnica
Założenie bazy danych obiektów
topograficznych (BDOT500) oraz
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT) na obszarze gminy
Śniadowo
Założenie bazy danych obiektów
topograficznych (BDOT500) oraz
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT) na obszarze gminy
Wizna
Założenie bazy danych obiektów
topograficznych (BDOT500) oraz
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT) na obszarze gminy
Zbójna
SUMA:

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
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Ponadto w 2020 r. założone zostały bazy BDOT500 i GESUT dla wszystkich obrębów
ewidencyjnych gminy Wizna (tereny wiejskie) za kwotę 127 920,00 zł, z czego 50 000,00 zł
stanowiła dotacja od Wojewody Podlaskiego, a pozostałe środki pochodziły z opłat
za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W 2020 r. modernizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego została wykonana na kwotę 660 106,95 zł.

3. Oprogramowanie i dostępność danych

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami od 2008 roku
wykorzystuje oprogramowanie aplikacyjne TurboEWID v. 9.3, które jest jednym z komponentów
systemu Ewid 2007, umożliwiającego prowadzenie:
- ewidencji gruntów, budynków i lokali wraz z mapą ewidencyjną,
- ewidencji cen i wartości nieruchomości wraz z mapą cen,
- ewidencji obiektów przestrzennych K-1 wraz z mapą zasadniczą,
- ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z mapą sieci i urządzeń technicznych,
- ewidencji zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z mapą ich zakresów (zasięgów),
- ewidencji operatów geodezyjnych wraz z mapą ich zakresów,
- ewidencji faktur, zamówień, geodetów uprawnionych i interesantów urzędu,
- ewidencji elektronicznej dokumentacji geodezyjnej wraz z mapą jej zakresów,
- ewidencji spraw ZUDP wraz z mapą przewodów i urządzeń projektowanych,
- ewidencji osnów geodezyjnych wraz z mapą sieci osnów,
- ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej (elektroniczny obieg
dokumentów),
- ewidencji mienia Skarbu Państwa, powiatu i gminy,
- ewidencji przeznaczenia terenów wraz z planem zagospodarowania przestrzennego,
- ewidencji decyzji o warunkach zabudowy wraz z prowadzeniem mapy decyzji,
- ewidencji wyłączeń z produkcji rolnej wraz z mapą wyłączeń,
- ewidencji adresów nieruchomości i decyzji o ich nadaniu wraz z mapą punktów
adresowych.
Kolejnym komponent systemu Ewid 2007, którego używamy jest WebEWID. WebEWID
pełni rolę portalu mapowego. Przy pomocy tej aplikacji Starostwo Powiatowe w Łomży
udostępnia:
- mapę zasadniczą rozumianą jako zbiorczy raport z bazy danych EGiB, GESUT,
BDOT500 i BDSOG,
- mapę ewidencyjną (działki, budynki, użytki gruntowe, kontury klas bonitacyjnych, granice
administracyjne),
- mapę obiektów topograficznych jako raport z BDOT500,
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- mapę sieci uzbrojenia terenu GESUT w rozbiciu na typ sieci (energetyczna, gazowa,
wodociągowa, itd.),
- mapę sieci projektowanych uzbrojenia terenu w ramach koordynacji dokumentacji
projektowej,
- mapę zakresów prac geodezyjnych,
- mapę osnów geodezyjnych jako raport z BDSOG,
- mapę punktów adresowych,
- mapy z zewnętrznych serwerów WMS jako tło dla własnych map.
Głównym celem WebEWID jest udostępnianie danych przestrzennych, które nie są płatne.
Dlatego można z nich korzystać bez autoryzacji (logowania) w systemie.
Przy pomocy WebEWID klient Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej może:
- przeglądać wszystkie ww. mapy i związane z nimi informacje, które zostały zgromadzone
w bazie EWID 2007,
- wyszukiwać dane na tle mapy wg następujących atrybutów: działki, budynki, adresy,
współrzędne,
- pozyskiwać informacje o atrybutach poprzez wskazanie obiektu na mapie,
- mierzyć odległości na mapie,
- drukować aktualny widok mapy z zachowaniem: skali, zakresu mapy, treści mapy
w formacie pdf, html.
Ponadto do aplikacji WebEWID Starostwo Powiatowe w Łomży zakupiło dodatkowe
moduły (portale specjalistyczne):
1) Portal Geodety (do obsługi geodetów uprawnionych zgłaszających prace geodezyjne oraz
wszystkich instytucji, które potrzebują wglądu do ewidencji prac geodezyjnych);
2) Portal Rzeczoznawcy (do obsługi rzeczoznawców majątkowych oraz wszystkich instytucji
potrzebujących wglądu do rejestru cen i wartości nieruchomości);
3) Portal Interesanta (do obsługi interesantów zamawiających materiały i dokumenty);
4) Portal Komornika (do obsługi komorników).
Oprogramowanie cały czas jest rozbudowywane, dostosowywane do zmieniających
się przepisów, rozszerzane celem świadczenia szeroko rozumianych e-usług.

XII. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Zadania Powiatu Łomżyńskiego w zakresie gospodarki nieruchomościami wykonuje
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Łomży. Oddział Gospodarki Nieruchomościami funkcjonujący w ramach tego Wydziału
wykonuje zadania związane z zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa
oraz dysponowaniem tym mieniem. Reguluje też stany prawne nieruchomości Skarbu Państwa
i Powiatu, opiniuje decyzje o warunkach zabudowy, wydaje zezwolenia na wyłączanie gruntów
z produkcji rolniczej oraz decyzje w zakresie rekultywacji gruntów.
Oddział Gospodarki Nieruchomościami w 2020 r. pracował wykonując różnorodne
czynności administracyjne jemu przypisane:
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L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
7.

Czynności, opinie, decyzje, wnioski
zaopiniowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz inwestycji celu publicznego
decyzje w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez
udzielanie zezwolenia na zakładanie przewodów, urządzeń służących do
przesyłania płynów, gazów, energii elektrycznej
decyzje w sprawie rekultywacji gruntów

Liczba

decyzje odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne
rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji
rolniczej
aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

56

788
6
5

321
12

Źródło: opracowanie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

XIII. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNOBUDOWALANA
1. Starosta jako organ administracji architektoniczno-budowlanej
Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 z późn. zm.), dalej: u.p.b., organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej
instancji, za wyjątkiem przypadków kiedy został określony w przepisach wojewoda, jest starosta.
Przypisane prawem zadania Starosta Łomżyński wykonuje przy pomocy
Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży.

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

WYDAWANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ
Rodzaj obiektu budowlanego, na który wydano
2017
2018
pozwolenie na budowę / rozbudowę
budynek mieszkalny
240
288
budynek letniskowy
2
4
budynek inwentarski / gospodarczy
104
141
budynek usługowy / przemysłowy
41
53
obiekt inwentarski (zbiorniki, silosy, płyty
18
54
gnojowe)
stacja bazowa
1
14
Drogi
7
4
panele fotowoltaiczne
2
9
sieci, instalacje
60
71
Przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych
449
510

Źródło: opracowanie własne
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2019

2020

245
1
96
26

344
5
142
56

37

23

5
5
10
97
515

6
2
17
130
503
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WYDANE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
NA BUDYNKI MIESZKALNE
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2020

Źródło: opracowanie własne

Analiza przedstawionych wyżej danych za lata 2017-2020 pozwala stwierdzić, że stały
wzrost ilości pozwoleń na budowę odnotowano w zakresie budowy paneli fotowoltaicznych
oraz sieci i instalacji. Pozostałe rodzaje obiektów ulegają wahaniom ilościowym.

L.p.
1.

Rodzaje czynności, postanowień, decyzji

Liczba

3.

Wydawanie postanowień zgodnie z art. 35 Prawa budowlanego
Przyjmowanie zgłoszeń zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
Prawa budowlanego
Przyjmowanie zgłoszeń na budowę / roboty budowlane – ogółem

503

4.

Wydawanie postanowień zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego

16

5.

Udzielanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych

8

6.

Wydawanie decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę

2

7.

Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę

31

8.

Wydawanie decyzji o wygaszeniu pozwolenia na budowę

23

9.

Rejestrowanie dzienników budowy

627

10.

Kontrola obiektów tymczasowych postawionych na 180 dni

2

11.

Prowadzenie postępowań w sprawie odstępstwa od warunków –
technicznych

17

2.

Źródło: opracowanie własne
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2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Zgodnie z art. 86 u.p.b. starosta powołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru
budowlanego oraz odwołuje go. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje
zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży ma swoją siedzibę w Starostwie
Powiatowym w Łomży.

XIV. GOSPODARKA WODNA

Starosta Łomżyński nie wydaje obecnie pozwoleń wodnoprawnych – właściwość do ich
wydawania utracił z dniem 1 stycznia 2018 r., stosownie do art. 545 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), dalej u.p.w.
Zgodnie z art. 462 u.p.w. nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawuje
właściwy miejscowo starosta, któremu zarząd spółki przedkłada uchwały organów spółki wodnej
w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. Starosta posiada rozległe uprawnienia w przedmiotowym
zakresie od zatwierdzenia statutu, poprzez stwierdzanie nieważności uchwał organów spółki
wodnej, rozwiązanie zarządu, ustanowienie zarządu komisarycznego, aż do rozwiązania spółki
wodnej. Wymienione czynności dokonywane są w formie decyzji starosty.
Na terenie naszego powiatu funkcjonują 3 spółki wodne, ujęte w systemie informacyjnym
gospodarki wodnej.

L.p.
1.
2.
3.

Nazwa Spółki
Spółka Wodno-Ściekowa "Mątwica-Kupiski"
z siedzibą w Łomży
Spółka Wodno-Ściekowa "Kupiski-Jednaczewo"
z siedzibą w Łomży
Gminna Spółka Wodna w Śniadowie

Adres
18-400 Łomża ul. Poznańska 121
18-400 Łomża ul. Poznańska 121
18-411 Śniadowo ul. Ostrołęcka 11

Źródło: opracowanie własne

W 2020 r. Starosta Łomżyński nie wszczynał żadnego postępowania w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały organu spółki wodnej, nie wydawał też innych decyzji administracyjnych
w zakresie działania spółek wodnych.
Stan spółek wodnych w 2020 r. nie uległ żadnym zmianom w stosunku do roku
poprzedzającego rok, za który sporządzany jest Raport.
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XV. OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY
1. Program ochrony środowiska Powiatu Łomżyńskiego
Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów
i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz za pomocą
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.
Powiat Łomżyński posiadał „Program Ochrony Środowiska powiatu łomżyńskiego na lata
2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021-2024” zatwierdzony uchwałą nr XXIII/124/2017 z dnia
9 marca 2017 r. przez Radę Powiatu Łomżyńskiego.
Program ten był podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz środowiska
na terenie powiatu. Program ochrony środowiska ma na celu realizację założeń dokumentów
strategicznych kraju i województwa na poziomie powiatu łomżyńskiego uwzględniając zasady
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju wdrażane na szczeblu regionalnym.
Niniejszy Program opracowano w celu:
▪ ograniczenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko naturalne,
▪ dążenia do sukcesywnej poprawy stanu środowiska w powiecie łomżyńskim,
▪ racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska.
Nadrzędne zadania programu są realizowane poprzez cele i zadania ekologiczne powiatu, które
są zgodne z „Polityką ekologiczną państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska
i gospodarki wodnej” oraz „Programem Ochrony Środowiska województwa podlaskiego na lata
2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”. Realizacja niniejszego Programu odbywła się w oparciu
o cele i kierunki interwencji obejmujące zakres do 2030 r.
W 2020 r. opracowano „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska
dla powiatu łomżyńskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” za okres
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., który został zatwierdzony uchwałą nr XXI/126/2020
Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.
W 2020 r. opracowano nowy „Program Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego
na lata 2021 – 2030”, który został uchwalony uchwałą nr XXI/127/2020 Rady Powiatu
Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r., będący podstawą dalszych działań naszego samorządu
w przedmiotowym obszarze.
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Zadania z zakresu ochrony środowiska
L.p.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Nazwa zadania

Liczba

Zmiana pozwolenia zintegrowanego
Prowadzenie rejestru instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
a mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w tym:
zgłoszenie instalacji na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
środowiska
informacja o rezygnacji lub zakończeniu eksploatacji na podstawie art. 152
ust. 6 pkt 1 lit. a i b ustawy Prawo ochrony środowiska
informacja o zmianie danych na podstawie art. 152 ust. 6 pkt 1 lit. C
ustawy Prawo ochrony środowiska

0

4
0
3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Budownictwa

2. Geologia i górnictwo
Stosownie do art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.) koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli
jednocześnie są spełnione wymagania: obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością
górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy
20 000 m3, działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków
strzałowych - udziela starosta.
Gmina, w której
położone jest złoże

Ilość
złóż

Powierzchnia
zloża [m2]

Wielkość
zasobów [t]

JEDWABNE

2

39510

467421

ŁOMŻA

1

16240

147558

MIASTKOWO

3

54992

789975

NOWOGRÓD

4

49628

879144

PIĄTNICA

7

82927

1562569

PRZYTUŁY

1

11109

112674

ŚNIADOWO

2

37399

166407

SUMA:

20

291.805

4.125.748

Źródło: opracowanie własne

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa w zakresie ustawy Prawo
geologiczne i górnicze w 2020 r. prowadził postępowania administracyjne i wykonywał czynności
przedstawione sumarycznie w poniższej tabeli.
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L.p.
1.

Decyzje, koncesje, czynności

Liczba

decyzje zatwierdzające projekty robót geologicznych
decyzje zatwierdzające dokumentację geologiczną
koncesje na wydobycie kopalin pospolitych
decyzje o wygaszeniu koncesji

8

5.

rozliczanie zasobów złóż istniejących kopalni
(żwirowych i piaskowych)

5

6.

przyjmowanie zgłoszeń robót geologicznych
niewymagających zatwierdzenia
kontrola przestrzegania koncesji na wydobycie

8

2.
3.
4.

7.

7
4
2

2

Źródło: opracowanie własne

XVI. ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
ŚRÓDLĄDOWE
1. Ochrona gruntów rolnych
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.), dalej: u.o.g.r.r., jeżeli przepisy niniejszej ustawy
nie stanowią inaczej, właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta. Zadania
starosty, o których mowa w ustawie, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.o.g.r.r. dla gruntów położonych na obszarach ograniczonego
użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych, opracowuje się, na koszt
odpowiedzialnych zakładów, plany gospodarowania na tych gruntach. Stosownie do art. 18 ust. 1
u.o.g.r.r. na gruntach, o których mowa w art. 16 ust. 1, starosta zapewnia prowadzenie co 3 lata
okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin. Na terenie naszego powiatu nie ma
obszarów ograniczonego użytkowania.
Zgodnie z art. 22 u.o.g.r.r. decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania wydaje
starosta po zasięgnięciu opinii właściwych organów – właściwego miejscowo wójta / burmistrza
i Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie. W 2020 r. zostało wydanych 5 decyzji
w sprawie rekultywacji.
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2. Leśnictwo
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463
z późn. zm.) nadzór nad gospodarką leśną sprawuje starosta w lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa.
Zadanie to zostało powierzone:
1) Nadleśnictwu Łomża na podstawie porozumienia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie
prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących
własności Skarbu Państwa Powiatu Łomżyńskiego o powierzchni wynoszącej 16468
ha, w tym na terenie gminy Piątnica 2921,81 ha, Miastkowo 1631,70 ha, Przytuły
1048,51 ha, Jedwabne 2692,54 ha, Łomża 2497,66 ha, Wizna 1276,79 ha, Śniadowo
2791,46 ha i Nowogród (bez wsi Morgowniki i części wsi Jankowo-Młodzianowo)
1607,68 ha;
2) Nadleśnictwu Nowogród na podstawie porozumienia z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach
niestanowiących własności Skarbu Państwa Powiatu Łomżyńskiego o powierzchni
wynoszącej 1872 ha, w tym na terenie gminy Zbójna 1707,70 ha i gminy Nowogród
(wieś Morgowniki i część wsi Jankowo-Młodzianowo) 164,27 ha, zmienionego
11 lutego 2016 r.
Zasięg terytorialny poszczególnych kompleksów leśnych jest następujący:

Źródło: Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego
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W 2020 r. Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego Nr 57/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.
zatwierdzono uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów należących do indywidualnych
właścicieli na okres od 1 stycznia 2021r. do 31grudnia 2030 r. dla następujących wsi na terenie gmin:
− Przytuły, obręby ewidencyjne: Bagienice, Borawskie, Chrzanowo, Doliwy, Gardoty, Grzymki,
Kubra Przebudówka, Mieczki, Mroczki, Nowa Kubra, Obrytki, Pieńki Okopne, Przytuły,
Przytuły Kolonia, Przytuły Las, Stara Kubra, Supy, Wagi, Wilamowo;
− Miastkowo, obręby ewidencyjne: Chojny Naruszczki, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne,
Kraska, Kuleszka, Leopoldowo, Łuby Kiertany, Łuby Kurki, Miastkowo, Podosie, Rydzewo,
Rydzewo Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie.
Pozostałe zadania w zakresie lasów realizuje Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Budownictwa:
L.p.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.
4.

5.

6.

Decyzje, wypisy, zaświadczenia
decyzje w sprawie zmiany lasu na użytek rolny, w tym:
zgoda
odmowa
umorzenie
zawieszenie
ocena udatności upraw leśnych
decyzje w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów
wydawanie zaświadczeń dla działek objętych / nie objętych uproszczonym
planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji
stanu lasu (do notariusza)
wydawanie wypisów dla działek leśnych w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2
Rozporządzenia z dnia 26 marca 2019 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające
odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.
z 2019 r., poz. 587)
wydawanie zaświadczeń dla działek leśnych w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2
Rozporządzenia z dnia 26 marca 2019 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające
odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.
z 2019 r., poz. 587)
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Źródło: opracowanie własne

Problemem nadal pozostaje nielegalny wyrąb lasu – w 2020 r. przekazaliśmy 6 zgłoszeń
w tym zakresie dla Policji.
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3. Rybactwo śródlądowe
Stosownie do art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 z późn. zm.), dalej: u.r.ś., kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa
podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby,
która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu
ryb przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez organizację społeczną, której statutowym celem
jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb. Z obowiązku składania
egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie, średnie branżowe lub wyższe wykształcenie
z zakresu rybactwa.
W 2020 r. Starosta Łomżyński wydał 187 kart wędkarskich.
Zgodnie z art. 20 u.r.ś. rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu
ryb prowadził starosta do 31 lipca 2020 r. Starosta Łomżyński w 2020 r. dokonał 16 rejestracji w
tym zakresie. Od 1 sierpnia 2020 r. zaczęły obowiązywać zmienione przepisy regulujące
przedmiotowe kwestie. Zgodnie z art. 20 ust. 2 u.r.ś. sprzęt pływający służący do połowu ryb
podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. W myśl art. 18 ust. 2 ustawy o żegludze śródlądowej
statek przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji lub statek używany
do połowu ryb, o długości do 24 m, podlegają rejestracji na podstawie ustawie z dnia 12 kwietnia
2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Stosownie
do art. 18 ust. 5 ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
zadania związane z rejestracją jednostek pływających wykonywane przez starostę należą do zadań
własnych powiatu. Na podstawie nowych przepisów zarejstrowano 13 sztuk jednostek
pływających o długości do 24 m.

XVII. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO
OBYWATELI
1. Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa
nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku,
której kadencja trwa 3 lata. Do zadań Komisji należy:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek
organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli;
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
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4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb,
inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych
z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;
7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień
dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
W skład komisji wchodzi:
1) starosta jako przewodniczący komisji;
2) dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu;
3) trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach
będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym
autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych,
organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem
zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu;
4) dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.
W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego prokuratora
okręgowego. Starosta może powołać do udziału w pracach komisji funkcjonariuszy i pracowników
innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów
administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli na terenie powiatu, którzy uczestniczą w pracach komisji z głosem doradczym.
Skład Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego został ustalony
na kadencję 2020-2023 zarządzeniem Nr 22/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Komisja posiada 9-cio
osobowy skład.

2. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego został uchwalony na podstawie uchwały Nr XI/58/07 Rady Powiatu
Łomżyńskiego z dnia 17 października 2007 r. Program ten jest dość ogólny, nie zawiera żadnych
wartości docelowych, jednakże biorąc pod uwagę czas, który upłynął od jego uchwalenia,
należałoby go zweryfikować pod kątem obecnie istniejących zagrożeń.
Z Programu wynikają określone obowiązki sprawozdawcze, m.in. coroczne składanie
Radzie Powiatu przez Komendanta Miejskiego Policji informacji na temat stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu oraz coroczne składanie Radzie Powiatu przez
Komendanta Miejskiego PSP informacji na temat ratownictwa przeciwpożarowego, chemicznego,
ogólnego i drogowego.
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3. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Łomży
Na podstawie informacji Komendanta Miejskiego Policji na temat stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie miasta i powiatu za rok 2020 dokonano analizy wybranych
obszarów życia społecznego.

3.1.

Przestępczość

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Łomży

Policja na terenie naszego powiatu interweniowała ok. 3500 razy, z czego prawie połowa
interwencji dotyczyła terenu dwóch największych gmin – Łomży i Piątnicy.
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WYKRYWALNOŚĆ PRZESTĘPSTW NA TERENIE
DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY
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Wśród wymienionych kategorii przestępstw istnieje różnorodna wykrywalność – najwyższa
wśród przestępstw drogowych – 100%, wśród przestępstw narkotykowych – 96,1%.
Najniższa wykrywalność została odnotowana wśród przestępstw gospodarczych – 72,6%
przy jednoczesnym jej spadku o 6,7%. Wskazuje to nie tylko problemy społeczne, ale również
kierunki wytężonych działań Policji.
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4.2.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

ZATRZYMANE PRAWA JAZDY NA TERENIE MIASTA
ŁOMŻA I POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
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Ilość zatrzymanych praw jazdy na terenie miasta Łomża i powiatu w 2020 r. zwiększyła
się w stosunku do roku 2019 o 35%. Nietrzeźwych kierowców było aż 66% więcej,
a przekraczających prędkość o 91% więcej niż w roku poprzednim. Dodajmy do tego, że w części
przypadków alkohol i nadmierna prędkość wystąpiły łącznie.
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Z przedstawionej analizy wynika, że w czteroletnim okresie porównawczym spada ilość
kolizji, wypadków i rannych, jednakże w 2020 roku odnotowano jednocześnie najwyższą liczbę
osób, które zginały w wypadkach drogowych – aż 12. Wziąwszy pod uwagę fakt, że najczęstszą
przyczyną zdarzeń drogowych w minionym roku była nadmierna prędkość – aż w 45,7%
przypadków, koreluje to zapewne z ustanowieniem tego smutnego rekordu.
Najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych do których dochodziło na terenie
powiatu to:
- nadmierna prędkość (45,7%),
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (19,4%),
- nieprawidłowo wykonywane manewry (14,3%).

ZDARZENIA DROGOWE Z UDZIAŁEM PIESZYCH
- MIASTO ŁOMŻA I POWIAT ŁOMŻYŃSKI
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Fakt zwiększonej liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych pozostaje
w bezpośrednim związku z łamaniem, często wielu, przepisów drogowych.
Z pewnością niechlubne statystyki dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym
powodują, iż kładzie się duży nacisk na tą sferę życia. Komenda Miejska Policji w Łomży
przeprowadziła w 2020 roku szereg działań w poruszanym obszarze, do których należały:
Działania „Pieszy” – 54
Działania „Prędkość” – 6
Działania „Trzeźwy poranek” – 1
Działania „Smog” – 2
Działania „Kaskadowy pomiar prędkości” – 7
Działania „Bezpieczna droga” – 2
Działania „Bezpieczna DK 61, 64, 63, DW 677, 645” – 12
Działania „Truck & Bus” – 2
Działania „Bezpieczny jednoślad” – 1
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4.3.

Nowy Posterunek Policji w Nowogrodzie

W dniu 29 września 2020 r. oficjalnie oddano do użytku nową siedzibę Posterunku Policji
w Nowogrodzie. Budynek został wybudowany ze środków z budżetu państwa w ramach realizacji
Programu Modernizacji Policji, na nieruchomości przekazanej przez samorząd Gminy Nowogród.

Posterunek Policji w Nowogrodzie

Otwarcie Posterunku Policji w Nowogrodzie, Burmistrz Nowogrodu Grzegorz Andrzej Palka
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XVIII. OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
W systemie ochrony przeciwpowodziowej ważną rolę odgrywają plany zarządzania
kryzysowego, tworzone na szczeblu państwowym (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)
oraz samorządowym: wojewódzkie, powiatowe i gminne, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.).
W Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego Aktualizacja 2020 teren naszego powiatu
został ujęty w obszarach zagrożonych powodziami rzecznymi roztopowymi. W przypadku śnieżnej
zimy w okresie roztopowym zagrożone są obszary środkowej i dolnej Odry oraz środkowej i dolnej
Wisły, a także rzek nizinnych dopływów Odry (Barycz, Warta, Noteć) i nizinnych dopływów Wisły
(Bug, Narew, Bzura, Drwęca) oraz rzek bezpośrednio uchodzących do Bałtyku.
Powiat Łomżyński posiada Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego, który został
opracowany w 2018 r. zatwierdzony przez Wojewodę Podlaskiego.
Powodzie, jako katastrofy naturalne, są jedną z przyczyn wprowadzenia stanu klęski
żywiołowej. Zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kieruje starosta - jeżeli stan klęski
żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu.
Starosta może wydawać polecenia wiążące wójtom, burmistrzom, kierownikom jednostek
organizacyjnych utworzonych przez powiat, kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży,
kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na obszarze powiatu oraz
kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo przekazanych przez właściwe organy do jego
dyspozycji i skierowanych do wykonywania zadań na obszarze powiatu.

Źródło: Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego
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W 2020 r. nie było na naszym terenie ogłoszonych klęsk żywiołowych. Miały miejsce jednak
zagrożenia miejscowe:
Data

Gmina

Miejscowość

Opis

Przyczyna
zdarzenia

Niewodowo
18.06.2020

Rakowo-Czachy Lutostań
Piątnica
Uszkodzenia budynków
Jedwabne
Łomża
mieszkalnych
i gospodarczych
Jedwabne

20.06.2020

Śniadowo
Piątnica

19/20.08.2020

Miastkowo

Ratowo-Piotrowo
Żebry
Jemielite-Wypychy
Brulin
Elżbiecin
Czarnocin
Czartoria

deszcz
nawalny

intensywne opady
Uszkodzenia budynków
deszczu,
mieszkalnych i gospodarczych
Uszkodzenie dróg
gwałtowne burze,
powiatowych 1900B, 1934B
grad
Pożar składowiska śmieci

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PCZK

Zagrożenia miejscowe ujęte w tabeli miały poważny charakter zarówno dla osób
indywidualnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego.
Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 16 u.s.p. powiat wykonuje określone ustawami zadania
publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w tym
wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej
i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Magazyn
przeciwpowodziowy znajduje się w Starostwie Powiatowym w Łomży.
Stan wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego
worki
7000
łopata
25
bosak
10
siekiera
10
piła
4
Starostwo Powiatowe w Łomży
szpadel
25
lina
500
łom
10
buty gumowe
20
buty wodery
0
ubrania ochronne
10
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PCZK
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XIX. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ
AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY
Powiat Łomżyński zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy wykonuje przy pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży,
posiadającego siedzibę przy ul. Nowogrodzkiej 1. Jednostka ta prowadzi zadania z przedmiotowego
zakresu również na rzecz Miasta Łomża na podstawie porozumienia z dnia 18 stycznia 2000 r.
zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Łomży a Starostą Łomżyńskim.
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży wynikają z przepisów ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1409 z późn. zm.), dalej: u.p.z.i.r.p.
Określa je enumeratywnie art. 9 ust. 1 u.p.z.i.r.p. Generalnie można je podzielić
na obligatoryjne (pasywne) tj. rejestracja bezrobotnych, wypłata zasiłków dla bezrobotnych
i innych świadczeń oraz fakultatywne (aktywne) tj. organizacja prac interwencyjnych, organizacja
robót publicznych, organizacja szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób,
przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja pracodawcom kosztów
doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, organizacja prac społecznie – użytecznych,
organizacja przygotowania zawodowego dorosłych i organizacja staży, organizacja zatrudnienia
osób powyżej 50 roku życia, przyznawanie bezrobotnym do 30 roku życia bonów
zatrudnieniowych, stażowych, szkoleniowych i zasiedleniowych, organizacja zatrudnienia
bezrobotnych do 30 roku życia, gospodarowanie środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
itd.

1. Poziom bezrobocia rejestrowanego i stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia
Rok

Miesiące

2019 grudzień

2020

Ogółem

Kobiety

Powiat
Łomżyński

Polska

Województwo
Podlaskie

1226

669

6,1

5,2

6,9

styczeń

1349

725

6,7

5,5

7,3

luty

1252

681

6,2

5,5

7,2

marzec

1187

640

5,9

5,4

7,1

kwiecień

1243

662

6,2

5,8

7,4

maj

1269

694

6,3

6,0

7,7

czerwiec

1257

675

6,3

6,1

7,7

lipiec

1269

691

6,3

6,1

7,7

sierpień

1231

680

6,2

6,1

7,7

wrzesień

1185

653

5,8

6,1

7,6

październik

1169

646

5,8

6,1

7,6
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listopad

1163

638

5,7

6,1

7,6

grudzień

1202

646

5,9

6,2

7,8

Źródło: Sprawozdania o rynku pracy MRPiPS – 01 za grudzień 2019 i kolejne miesiące 2020 roku, Liczba
bezrobotnych zarejestrowanych oraz zweryfikowane wartości stopy bezrobocia według województw, podregionów
i powiatów. Stan w końcu grudnia 2019 i kolejnych miesięcy 2020 roku. www.stat.gov.pl, obliczenia własne PUP w Łomży

W 2020 roku, w Powiecie Łomżyńskim populacja bezrobotnych ogółem zmniejszyła
się o 24 osoby (tj. o 2,0%). W tym okresie ubył 1 mężczyzna (tj. 0,2%), natomiast populacja
bezrobotnych kobiet zmalała o 23 osoby, czyli o 3,4%.
W tym okresie w Powiecie Łomżyńskim udział bezrobotnych kobiet w bezrobociu rejestrowanym
ukształtował się na poziomie 53,7% i był niższy o 0,9 punktu procentowego w stosunku do stanu
na koniec grudnia 2019 roku.
Wartość stopy bezrobocia zmniejszyła się o 0,2 punktu procentowego i wynosiła 5,9%.
Stopa bezrobocia w Powiecie Łomżyńskim wyniosła 95,2% wartości krajowej i 75,0% wartości
stopy w Województwie Podlaskim.
Liczbę bezrobotnych z poszczególnych miast i gmin Powiatu Łomżyńskiego przedstawia
poniższa tabela:
Liczba
bezrobotnych
na 31.12.2019r.

Liczba
bezrobotnych
na 31.12.2020r.

Zmiana
bezrobocia

Powiat Łomżyński

1226

1202

-2,0

Gminy miejsko-wiejskie

212

212

0,0

Jedwabne

103

108

4,9

Nowogród

109

104

-4,6

Gminy wiejskie

1014

990

-2,4

Łomża

293

295

0,7

Miastkowo

124

137

10,5

Piątnica

231

215

-6,9

Przytuły

26

35

34,6

Śniadowo

114

82

-28,1

Wizna

76

87

14,5

Zbójna

150

139

-7,3

Wyszczególnienie

w%

Źródło: obliczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Największy spadek bezrobocia zanotowano w gminach Śniadowo (28,1%), Zbójna (7,3%)
Nowogród (4,6%). Natomiast największy wzrost zanotowano w gminach Przytuły (34,6%), Wizna
(14,5%) i Miastkowo (10,5%).
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2. „Napływ” i „odpływ” bezrobotnych w 2020 roku
Udział
Powiatu

Obszar
działania
PUP w
Łomży

W tym Powiat
Łomżyński

Napływ bezrobotnych

4351

1672

38,4

Odpływ bezrobotnych

4187

1696

40,5

- podjęcie pracy

2635

1055

40,0

w tym praca subsydiowana

584

263

45,0

▪

prace interwencyjne

145

59

40,7

▪

roboty publiczne

127

71

55,9

▪

dotacje

89

41

46,1

▪

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów
zatrudnienia bezrobotnego
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania
w ramach bonu na zasiedlenie
podjęcia pracy w ramach bonu
zatrudnieniowego
podjęcia pracy w ramach dofinansowana
wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego
bezrobotnego powyżej 50 roku życia

63

31

49,2

84

32

38,1

0

0

-

0

0

-

▪ inne
- szkolenie

76

29

38,2

28

12

42,9

- staż

256

106

41,4

- prace społecznie użyteczne

88

58

65,9

21

9

42,9

- niepotwierdzenie gotowości do pracy

375

133

35,5

- dobrowolna rezygnacja

399

191

47,9

- inne przyczyny

385

132

34,3

Wyszczególnienie

ogółem
w%

w tym:

▪
▪
▪

- odmowa bez uzasadnionej przyczyny
pracy lub udziału w formach aktywnych

Źródło: obliczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży
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W 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 4351 bezrobotnych,
w tym 38,4% (1672 osoby) pochodziło z Powiatu Łomżyńskiego.
„Odpływ” bezrobotnych z ewidencji urzędu pracy wyniósł 4187 osób (w tym 1696 osób
z Powiatu Łomżyńskiego, czyli 40,5%) i był mniejszy od „napływu” o 164 osoby, tj. o 3,8%
(w Powiecie Łomżyńskim większy od „napływu” o 24 osoby, czyli o 1,4%).
Wskaźnik „napływu” określony stosunkiem liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych
do ogólnej liczby bezrobotnych na koniec 2020 roku wynosił 135,8% (139,1% dla Powiatu
Łomżyńskiego), a wskaźnik „odpływu” z bezrobocia – 130,7% (14,1% dla miasta).
Wskaźnik płynności rynku pracy oznacza stosunek liczby bezrobotnych wyrejestrowanych
w okresie sprawozdawczym z tytułu podjęcia pracy do liczby bezrobotnych zarejestrowanych
w tym samym czasie. I tak dla obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży ukształtował
się na poziomie 62,9%, a dla Powiatu Łomżyńskiego – 55,2%.

3. Gospodarowanie Funduszem Pracy
Środki Funduszu Pracy wydatkowane były zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, na zadania określone w tej ustawie.
W 2020 roku wydatkowano ogółem 56.415.954,64 zł. Największą kwotę tj. 47.454.740,63
zł wydatkowano na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym na zadania wynikające
z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 roku, poz. 1842 z późn. zm..) Natomiast na wypłatę zasiłków
i świadczeń dla bezrobotnych i na pochodne – 7.668.199,59 zł, na tzw. wydatki fakultatywne –
668.618,28 zł i na wydatki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 624.396,14 zł.
Finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu realizowane było w ramach
limitów przyznanych przez MRPiPS.
Do 31.12.2020 roku urząd otrzymał w ramach Funduszu Pracy i EFS 50.943,088,00 zł, w tym
49.649,447,00 zł na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu (39.798.154,84
zł na zadania związane z COVID-19), 624.400,00 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
i 669.241,00 zł na pozostałe wydatki.
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Gospodarowanie Funduszem Pracy

Lp.

Wydatki

1.
1.1

Liczba
skierowanych
osób wg
sprawozdania
MRPiPS-0101 (w
tym z Powiatu
Łomżyńskiego)

Limit w zł

Wydatki wg
sprawozdani
a MRPiPS02
w zł

Wykonanie
w%

WYDATKI OBLIGATORYJNE
Wypłata zasiłków i
świadczeń dla
bezrobotnych oraz
pochodnych

-

-

6 176 901,50

-

1.2

Dodatki aktywizacyjne

-

-

257 681,10

-

1.3

Świadczenia
integracyjne

-

-

1 232 665,99

-

1.4

KRUS

-

-

951,00

-

-

7 668 199,59

Razem
2.

WYDATKI FAKULTATYWNE

2.1

Opłaty pocztowe,
odsetki bankowe

-

97 129,00

96 879,80

99,743

2.2

Opłaty telefoniczne

-

14 950,00

14 948,06

99,987

2.3

Poradnictwo
zawodowe

-

174 502,00

174 501,41

100,000

2.4

System informatyczny

-

183 900,00

183 531,84

99,800

2.5

Szkolenia kadr służb
zatrudnienia

-

19 262,00

19 262,00

100,000

2.6

Koszt egzekucji

-

40,00

38,31

95,775

2.7

Dodatki do
wynagrodzeń

-

174 391,00

174 390,47

100,000

2.8

Materiały dot.
Komunikowania

-

5 067,00

5 066,39

99,988

-

669 241,00

668 618,28

99,907

Razem
3.
3.1

WYDATKI NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
Szkolenia w tym bon
szkoleniowy

28 (12)

110 000,00

126

79 234,15

72,031

RAPORT O STANIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO – ROK 2020
3.2

Jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej

89 (41)

1 900 000,00

1 765 097,12

92,900

3.3

Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia

63 (31)*

1 100 000,00

1 000 000,00

90,909

3.4

Prace interwencyjne

145 (59)

785 573,06

710 750,20

90,475

3.5

Roboty publiczne

127 (71)

1 768 173,94

1 560 578,78

88,259

3.6

Staże w tym bon
stażowy

256 (106)

1 924 700,00

1 832 853,66

95,228

3.7

Prace społecznie użyteczne

88 (58)

65 000,00

51 821,88

79,726

3.8

Bon na zasiedlenie

84 (32)

757 500,00

656 250,00

86,634

3.9

COVID-19
Jednorazowa pożyczka

-

3.10

COVID-19 Pozostałe
formy (111)

-

3.11

COVID-19
Instrumenty
dofinansowania (EFS)

-

13 188 500,00

12 190 045,68

92,429

3.11

Krajowy Fundusz
Szkoleniowy

-

624 400,00

624 396,14

99,999

50 273 847,00

48 079 136,77

95,634

56 415 954,64

-

Razem

22 776 475,80
28 050 000,00

95,960
4 831 633,36

880 (410)
OGÓŁEM

50 943 088,00

* - w 2020 roku faktycznie podpisano umowy ma refundację 50 stanowisk pracy, różnica 13 osób wynika z faktu, iż część
ze skierowanych bezrobotnych z umów zawartych w latach 2018 – 2020 rozwiązała umowy z pracodawcami i na ich miejsce zostały
skierowane kolejne osoby bezrobotne.

Źródło: obliczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

4. Szczególne rozwiązania (COVID)
Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
− w 2020 roku do PUP w Łomży wpłynęło 426 wniosków o dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne (art. 15 zzb) dla 16137 pracowników na kwotę 19.054.093,87 zł. Rozpatrzono
łącznie 426 wniosków, w tym 373 pozytywnie na dofinansowanie wynagrodzeń 2840
pracowników na kwotę 11.338.074,15 zł. Wypłacono dofinansowanie na kwotę 10.860.427,91
na dofinansowanie wynagrodzeń 2840 pracowników.
− w 2020 roku do PUP w Łomży wpłynęło 1056 wniosków o dofinansowanie części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15 zzc)
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na kwotę 5.786.020,00 zł. Rozpatrzono łącznie 1056 wniosków, w tym 980 pozytywnie
na kwotę 5.406.640,00 zł. Wypłacono dofinansowanie 980 przedsiębiorcom
samozatrudnionym na kwotę 5.339.360,00 zł.
− w 2020 roku do PUP w Łomży wpłynęło 4774 wnioski o udzielenie pożyczki na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15 zzd)
i organizacji pozarządowej (art. 15zzda), w tym 2795 w wersji papierowej. Rozpatrzono łącznie
4766 wniosków, w tym 4568 pozytywnie. Wypłacono pożyczki na kwotę 22.781.896,80 zł
dla 4568 pożyczkobiorców.
− w 2020 roku do PUP w Łomży wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych dla 430 pracowników (art. 15 zze)
i dla kościelnych osób prawnych (15zze²) na kwotę 2.100.643,62 zł. Rozpatrzono 22 wnioski,
w tym 16 pozytywnie na dofinansowanie wynagrodzeń 181 pracowników na kwotę
1.074.118,44 zł. Wypłacono dofinansowanie na kwotę 982.411,29 zł.
− w 2020 roku do PUP w Łomży 91 wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy
określonych branż (art. 15zze4).
Instrument/pod
miot ubiegający
się o
dofinansowanie

Liczba
złożonych
wniosków
przez
przedsiębior
ców ogółem
(instrumenty z art.
15zzb,
15zzc,
15zzd,
15zzda
15zze,
15zze² i
15zee4)

Kwota
dofinansowania,
o jaką ubiegają
się
przedsiębiorcy w
ramach
złożonych
wniosków
(instrumenty z
art. 15zzb,
15zzc, 15zzd,
15zzda, 15zze,
15zze² i 15zze4)

Liczba
przedsiębior
ców, którym
przyznano
dofinansowa
nie w
ramach
zawartych
umów
(instrumenty z art.
15zzb,
15zzc,
15zzd,15zzd
a, 15zze,
15zze² i
15zze4)

Art. 15zzb

426

19 054 093,87

373

Art. 15zzc

1056

5 786 020,00

Art.15zzd i
Art. 15zzda

4774

Art. 15zze i
Art. 15zze²

Art. 15zze4

Liczba osób
objętych
wsparciem w
ramach
zawartych
umów w w zł
(instru-menty
z art. 15zzb,
15zzc, 15zzd,
15zzda, 15zze,
15zze² i
15zze4)

Środki
wypłacone w zł
(instrumenty z
art. 15zzb, 15zzc,
15zzd, 15zzda,
15 zze, 15zze²
i 15zze4)

11 338 074,15

2840

10 860 427,91

980

5 406 640,00

980

5 339 360,00

23 817 391,80

4568

22 793 891,80

4568

22 781 891,80

22

2 100 643,62

16

1 074 118,44

181

982 411,29

91

452 000,00

0

0

0

0

Źródło: obliczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży
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Kwota
przyznanego
dofinansowania
w zł
(instrumenty z
art. 15zzb,
15zzc, 15zzd,
15zzda 15zze,
15zze² i 15zze4)
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5. Realizacja projektów i programów
5.1.

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
realizowane w 2019 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.

5.1.1. Projekt „Dziś bierni-jutro aktywni” (VI)
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność
zawodowa Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających
bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy
oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin)
pozostających bez pracy zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy należących co najmniej
do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach,
mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do osób z niepełnosprawnościami, osób
długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Cel projektu - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających
bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża.
Głównym rezultatem projektu jest podjęcie zatrudnienia. Zakładany minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w wieku 50 lat
i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotne, osób z niskimi
kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 (ponadgimnazjalnego) wynosi – 44,3 %..
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
Wartość projektu na aktywne formy: 1 989 255,43 zł (słownie: jeden milion dziewięćset
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści trzy grosze),
w tym:
- kwota w części EFS wynosi: 1 690 867,12 zł
- kwota w części wkładu krajowego wynosi 298 388,31 zł.
Na realizację wsparć COVID-19: 9 075 500,00 zł (słownie dziewięć milionów siedemdziesiąt
pięć tysięcy pięćset złotych), w tym:
- kwota w części EFS wynosi: 7 714 175,00 zł
- kwota w części wkładu krajowego wynosi 1 361 325,00 zł,
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Budżet projektu na zaplanowane formy i realizacja na dzień 31.12.2020 r.

Lp. Formy aktywizacji

1.

Staż

2.

Jednorazowe
podjęcie
gospodarczej

Liczba osób (w
tym z Powiatu Kwota w zł
Łomżyńskiego)

środki
na
działalności

Wykonanie
na dzień
31.12.2020 r.
w zł

85 (34)

636 800,00

619 821,09

31 (10)

620 000,00

605 097,12

3.

Wyposażenie/doposażenie
stanowiska pracy

18 (9)

420 000,00

360 000,00

4.

Prace interwencyjne

61 (27)

312 455,43

284 669,20

5.

Instrumenty dofinansowania
COVID-19

1972 (415)

9 075 500,00

9 018 123,14

2167 (495)

11 064 755,34 10 887 710,55

Ogółem
Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Z aktualnej analizy realizacji projektu wynika, że zakładane w projekcie wskaźniki zostaną
osiągnięte.
Na szczególną uwagę zasługuje poz. 5 tabeli. PUP w Łomży w 2020 r. otrzymał środki
w wysokości 9 075 500,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zadania te były współfinansowane
ze środków EFS. Pomoc trafiła do 1972 osób.

5.1.2. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
Łomżyńskim i mieście Łomża (VI)
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –
projekty pozakonkursowe Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby
z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET
przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Cel projektu - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających
bez pracy powiecie Łomżyńskim i mieście Łomża.
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Głównym rezultatem projektu jest podjęcie zatrudnienia. Przyjęto minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej:
- dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami – 42%,
- dla pozostałych osób nie należących do ww. grup – 57%.
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
Wartość projektu na aktywne formy: 2 314 817,63 zł (słownie: dwa miliony trzysta czternaście
tysięcy osiemset siedemnaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze), w tym:
- kwota w części EFS wynosi: 1 950 928,30 zł
- kwota w części wkładu krajowego wynosi 363 889,33 zł
Na realizację wsparć COVID-19: 4 113 000,00 zł (słownie cztery miliony sto trzynaście tysięcy
złotych), w tym:
- kwota w części EFS wynosi: 3 466 436,00 zł
- kwota w części wkładu krajowego wynosi 646 564,00 zł
Budżet projektu na zaplanowane formy i realizacja na dzień 31.12.2020 r.
Lp. Formy aktywizacji

Liczba osób (w
tym z Powiatu Kwota w zł
Łomżyńskiego)

Wykonanie na
dzień 31.12.2020
r. w zł

1.

Staż

143 (59)

1 015 200,00

1 006 743,17

2.

Jednorazowe środki na
podjęcie
działalności
gospodarczej

30 (15)

620 000,00

600 000,00

3.

Bon na zasiedlenie

60 (15)

450 000,00

446 250,00

4.

Prace interwencyjne

43 (18)

229 617,63

205 373,22

5.

Instrumenty
dofinansowania COVID19

724 (119)

4 113 000,00

3 171 922,54

1000 (226)

6 427 817,63

5 430 288,93

Ogółem

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Z aktualnej analizy realizacji projektu wynika, że zakładane w projekcie wskaźniki zostaną
osiągnięte.
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Na szczególną uwagę zasługuje poz. 5 tabeli. PUP w Łomży w 2020 r. otrzymał środki
w wysokości 4 113 000,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zadania te były współfinansowane
ze środków EFS. Pomoc trafiła do 723 osób.
5.2.

Programy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowane w 2020
roku

5.2.1. Programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi
„Gotowi na wszystko 2020”
Program skierowany do osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi.
Zgodnie z założeniami programu, uczestnikami są osoby bezrobotne, zamieszkujące
powiat łomżyński ( z wyłączeniem miast: Łomża Jedwabne i Nowogród).
Program „Gotowi na zatrudnienie 2020” - przewiduje następujące rodzaje wsparcia
dla uczestników, zgodnie z opinią doradcy klienta i ustaloną ścieżką IPD:

Lp.

Formy aktywizacji

Planowana
Liczba
liczba
osób
osób

Kwota limitu

Wykonanie na
31.12.2020r.

1.

Roboty publiczne

40

41

432 800,00zł

407 047,03zł

2.

Staże

10

3

57 800,00zł

18 079,15zł

3.

Prace interwencyjne

10

6

40 000,00zł

20 945,04zł

4.

Bon na zasiedlenie

30

18

225 000,00zł

135 000,00zł

5.

Szkolenia indywidualne

6

4

30 000,00zł

5 800,53zł

6.

Dofinansowanie
działalności gospodarczej

15

13

320 000,00zł

260 000,00zł

15

300 000,00zł

300 000,00zł

12

16 000,00zł

7 021,80zł

1 421 600,00zł

1 153 893,55zł

7.

8.

Refundacja kosztów
doposażenia/wyposażenia
stanowiska pracy

15

Prace społecznieużyteczne

20

Ogółem

146

112

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Okres realizacji programu:
03.07.2020 r. – 31.12.2020 r.
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Przyznana kwota ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra: 1 421 600,00 zł
Przewidywane efekty:
1. efektywność zatrudnieniowa – 50,00%, czyli 56 osób w trakcie lub w okresie 3 miesięcy
od zakończenia udziału w danej formie aktywizacji podejmie pracę i będzie ją wykonywało
przez co najmniej 30 dni,
2. efektywność kosztowa – nie większa, niż 10 541,07 zł / osobę.

5.2.2. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego
bezrobocia „Aktywizacja zawodowa 2020”
Zgodnie z założeniami programu, uczestnikami są osoby bezrobotne, ujęte w katalogu
wskazanym w art. 49 u.p.z.i.r.p..:
- do 30 roku życia,
- bezrobotne długotrwale,
- powyżej 50 roku życia,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia,
- niepełnosprawne,
- poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej
opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej
pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów
o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Program „Aktywizacja zawodowa 2020”- przewiduje następujące rodzaje wsparcia
dla uczestników, zgodnie z opinią doradcy klienta i ustaloną ścieżką IPD:
Planowana
liczba
osób

Liczba osób
(w tym z
Powiatu
Łomżyńskiego)

Kwota
limitu

Wykonanie
na
31.12.2020r.

Lp.

Formy aktywizacji

1.

Refundacja kosztów
doposażenia/wyposażenia
stanowiska pracy

15

16(4)

300
000,00zł

320 000,00,zł

2.

Dofinansowanie
działalności gospodarczej

15

14(2)

300
000,00zł

280 000,00zł

3.

Roboty publiczne

30

30(7)

339
600,00zł

291 404,19zł
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4.

Staże

10

5.

Prace interwencyjne

5

6.

Bon na zasiedlenie

10

7.

Prace społecznieużyteczne

10

8.

Szkolenie indywidualne

6

Ogółem

101

5(1)

53
800,00zł

32 228,23zł

6(0)

20
000,00zł

20 077,30zł

9(0)

75
000,00zł

67 500,00zł

11(7)

8
000,00zł

5 707,08zł

6(1)

30
000,00zł

12 531,18zł

97(22)

1 126
400,00zł

1 029 447,98zł

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Okres realizacji programu:
3.07.2020 r. – 31.12.2020 r.
Przyznana kwota ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra: 1.126.400,00 zł
Przewidywane efekty:
1. efektywność zatrudnieniowa – 59,79%, czyli 58 osób w trakcie lub w okresie 3 miesięcy
od zakończenia udziału w danej formie aktywizacji podejmie pracę i będzie ją wykonywało
przez co najmniej 30 dni,
2. efektywność kosztowa – nie większa, niż 9 858,15 zł / osobę.

6. Centrum Integracji Społecznej (CIS)
W 2019 r. Powiat Łomżyński rozpoczął realizację projektu „Regionalne Innowacje
Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności
Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Zadanie zostało zlecone partnerowi projektu
- Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 60 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących
na terenie powiatu łomżyńskiego. W imieniu Powiatu zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy
w Łomży.

134

RAPORT O STANIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO – ROK 2020

XX. OCHRONA PRAW KONSUMENTA
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021 r. poz. 275) zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw
konsumentów wykonuje powiatowy rzecznik konsumentów, bezpośrednio podporządkowany
staroście. Do zadań rzecznika konsumentów należy: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa
konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; składanie
wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony
interesów konsumentów; występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów
konsumentów; współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej
oraz organizacjami konsumenckimi; wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów
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Zainteresowanie poradnictwem konsumenckim utrzymuje tendencję wzrostową, co wydaje
się zrozumiałe przy konsumpcyjnym stylu życia społeczeństwa.
W 2020 r. najwięcej porad udzielono w zakresie sprzedaży urządzeń gospodarstwa
domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego.

XXI. UTRZYMANIA POWIATOWYCH OBIEKTÓW
I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
ORAZ OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNYCH
Do powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zalicza się m.in. przystanki
komunikacyjne. Kwestię tą reguluje uchwała Nr XXIV/132/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 30, 1601,
2581, z 2018 r. poz.100 oraz z 2019 r. poz. 1701). Powiat Łomżyński wyznaczył 198 przystanków
komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Łomżyńskiego, udostępnionych
operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym,
na określonych w uchwale warunkach.

XXII. OBRONNOŚĆ
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) określenie zdolności do czynnej
służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej należy do powiatowych
i wojewódzkich komisji lekarskich, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 29 ust. 1.
Powiatowa Komisja Lekarska Nr 9 w Łomży, działająca w Starostwie Powiatowym
w Łomży, została powołana zarządzeniem Nr 8/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 stycznia
2020 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich.
Starosta zapewnia warunki pracy Komisji poprzez zapewnienie lokalu, porządku
oraz pracowników, do wykonywania określonych czynności. W 2020 r. Komisja pracowała
w dniach od 10 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. W wyniku kwalifikacji wojskowej do ewidencji
wpisano 350 osób rocznika podstawowego i 78 osób roczników starszych.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
2016 2017 2018

2019

2020

343

330

350

ROK
POBOROWI
(ROCZNIK PODSTAWOWY)

314

292

Źródło: opracowanie własne

Liczba osób biorących udział w kwalifikacji wojskowej waha się pomiędzy rocznikami,
gdyż uzależniona jest wprost od liczby mężczyzn urodzonych w danym roku.
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XXIII. PROMOCJA POWIATU
1. OBCHODY 100. ROCZNICY WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ
1920 ROKU – BITWY O FORTY PIĄTNICA – WALKI „O KLUCZE
DO WARSZAWY”
W dniach 2 - 3 sierpnia 2020 r. w Piątnicy Poduchownej i Drozdowie odbyły
się OBCHODY 100. ROCZNICY WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1920 ROKU –
BITWY O FORTY PIĄTNICA - WALKI „O KLUCZE DO WARSZAWY”. Uroczystości
współorganizowane były przez Powiat Łomżyński, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku,
Wojskową Komendę Uzupełnień w Łomży oraz Gminę Piątnica.
W ramach obchodów zorganizowane zostały różne wydarzenia, w których uczestniczyli
znamienici goście i mieszkańcy powiatu.
Wśród gości oddających hołd poległym bohaterom wojny polsko – bolszewickiej 1920
roku znaleźli się: Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Poseł na Sejm RP Lech
Antoni Kołakowski, Senator RP Marek Komorowski, Wicewojewoda Podlaski Marcin Sekściński
– reprezentujący Premiera Mateusza Morawieckiego, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Marek Olbryś, Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego - Piotr Modzelewski i Jacek Piorunek,
Zastępca Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Piotr Glinka – reprezentujący Posła na
Sejm RP Jacka Żalka, Wójt Gminy Zbójna – Elżbieta Parzych raz przedstawiciele innych instytucji.
Wojsko reprezentowali szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku płk Grzegorz
Konopka, Dowódca 13 Batalionu Lekkiej Piechoty mjr Michał Mazurczyk, Wojskowa Komenda
Uzupełnień w Łomży i Bielsku Podlaskim, żołnierze Garnizonu Łomża oraz reprezentujący
Związek Byłych Żołnierzy WP - ppłk Jarosław Klimaszewski. Środowisko harcerzy reprezentował
Harcmistrz Wiesław Domański – Komendant Nadnarwiańskiego Hufca ZHP w Łomży
wraz z harcerzami.
Obecni byli przedstawiciele Powiatu Łomżyńskiego w osobach: Starosta Łomżyński Lech Marek
Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
- Kazimierz Polkowski, Prezydium Rady Powiatu: Przewodniczący Jan Kuczyński,
Wiceprzewodniczący Sławomir Dębek, Wiceprzewodniczący Wiesław Olszewski, Radni: Zenon
Białobrzeski i Antoni Włodkowski oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i naczelnicy
wydziałów Starostwa.
Współorganizatorzy byli reprezentowani przez: Dyrektora Oddziałowego Biura IPN
w Białymstoku dr hab. Piotra Kardelę wraz z Naczelnikami Oddziałowych Biur: Upamiętniania
Walk i Męczeństwa – dr Jarosława Schabieńskiego, Badań Historycznych – dr hab. Krzysztofa
Sychowicza, Edukacji Narodowej – Urszulę Gierasimiuk, Archiwum - Eugeniusza Korneluka
i innych pracowników Instytutu; Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Łomży – ppłk Tomasza
Żyłkę wraz z żołnierzami, Wójta Gminy Piątnica – Artura Wierzbowskiego, Zastępcę Wójta –
Bogdana Bieńczyk, Radnych Rady Gminy Piątnica – Urszulę Domitrz, Agnieszkę Komorowską
i Marka Konopkę oraz pracowników Urzędu.
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1.1.

Złożenie kwiatów na grobach żołnierzy – uczestników wojny polskobolszewickiej 1920 roku, pochowanych na cmentarzu w Piątnicy
Poduchownej

•

Franciszka Grzanko „Żołnierza Błękitnej Armii gen. J. Hallera, uczestnika wojny 1920
roku o wolność Ojczyzny.”
Andrzeja Rybickiego – „jako ochotnik wstąpił w szeregi armii gen. bryg. J. Hallera,
TELEGRAFISTA, brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 r., m.in. w Bitwie
Warszawskiej”

•

Przy werblach „Tremolo”, w wojskowej asyście i obecności Rodzin przedstawiciele władz
wszystkich szczebli złożyli wieńce i kwiaty, oddając część obydwu żołnierzom walczącym
bohatersko o wolność ledwie odrodzonej Polski. Odegrane na grobach utwory – „Śpij kolego”
i „Cisza” rozbrzmiewały uroczyście, wprawiając przybyłych w nastrój zadumy i nostalgii.

1.2.

Msza Święta za Ojczyznę i odsłonięcie pamiątkowej tablicy

W duchu patriotyzmu i wdzięczności za postawę naszych przodków odprawiona została
Msza Święta w intencji Ojczyny, której przewodniczył Kardynał Gerhard Ludwig Müller –
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017, Honorowy Obywatel Gminy Piątnica.
W kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy Poduchownej odsłonięto
i poświęcono tablicę pamiątkową „W HOŁDZIE BOHATEROM WOJNY POLSKO –

BOLSZEWICKIEJ 1920 ROKU BRONIĄCYM OJCZYZNY I CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
EUROPY W 100. ROCZNICĘ WALK NA FORTACH W PIĄTNICY”.

1.3.

Wystawa "Wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1920. Kierunek północno –
wschodni”

W parku w Piątnicy Poduchownej, znajdującym się u stóp kościoła, bezpośrednio po Mszy
Św. - Urszula Gierasimiuk – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN
w Białymstoku otworzyła specjalnie przygotowaną na tę okazję wystawę. Można ją było oglądać
w dniach do 6 sierpnia 2020 roku.

1.4.

Konferencja „O NIEPODLEGŁĄ – KIERUNEK PÓŁNOCNOWSCHODNI – 1920”

W dniach 2 – 3 sierpnia 2020 r. odbyła się konferencja naukowa w Muzeum Przyrody –
Dworze Lutosławskich w Drozdowie. Otwarcia konferencji dokonał w niedzielne popołudnie
dr hab. Piotr Kardela Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, w obecności Wicemarszałka
Województwa Podlaskiego – Marka Olbrysia, Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego –
Piotra Modzelewskiego, Starosty Łomżyńskiego – Lecha Marka Szabłowskiego, Wicestarosty
Łomżyńskiego Marii Dziekońskiej, Przewodniczącego Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jana
Kuczyńskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łomżyńskiego – Sławomira Dębek, Wójta
Gminy Piątnica - Artura Wierzbowskiego i zaproszonych gości.
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Prelegenci wygłosili pasjonujące referaty poświęcone głównie wydarzeniom, które
rozgrywały się na terenie Powiatu Łomżyńskiego. Wykład wprowadzający wygłosił odpowiedzialny
za przygotowanie całej konferencji Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN
w Białymstoku – dr hab. Krzysztof Sychowicz, tytułując go: „1920 – bolszewicy nad Narwią”.
Profesor przedstawił w nim walki stoczone na Fortach w Piątnicy, w zestawieniu z innymi
działaniami obronnymi, chociażby w Ciechanowcu, czy w Nowogrodzie – wszystkie podejmowane
były w celu obrony przeprawy przez rzekę Narew.

1.5.

Audycja radiowa „Gość Dnia”

O wydarzeniach rocznicowych m.in. rozmawiała w dniu 4 sierpnia 2020 r.
Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska z redaktor Magdą Bochenek na antenie Radia Nadzieja
w audycji "Gościa Dnia": http://powiatlomzynski.pl/index.php?wiad=3310 .

2. KURPIKI
W dniu 5 lutego 2020 r. Prezes Związku Kurpiów wręczył KURPIKI po raz 19.
Funkcjonują one w środowisku jako „kurpiowskie Oskary”. W kategorii „Działalność Publiczna”
nagrodę otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej! KURPIKA 2019 na ręce Prezesa
Zarządu Głównego TPZŁ Zygmunta Zdanowicza przekazał Prezes Związku Kurpiów
Mirosław Grzyb z Wicestarostą Marią Dziekońską.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej liczy sobie przeszło 60 lat. Prowadzi
działalność poprzez 10 oddziałów i 2 koła w Polsce. Posiada koła młodzieżowe przy szkołach.
Skupia się na działaniach dla dobra Ziemi Łomżyńskiej, kultywuje i popularyzuje dziedzictwo
narodowe, historię, tradycje, obyczaje i folklor oraz zgłębia wiedzę o regionie. Jest wydawcą ponad
50 książek, inicjatorem kwest, dzięki którym odrestaurowano ponad 300 obiektów cmentarnych na
nekropolii łomżyńskiej. Jest także współorganizatorem Rozmaitości Wielkanocnych w Zbójnej,
a także organizatorem licznych konkursów zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych.

3. „O produktach na poważnie”
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego we współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Łomży zorganizował spotkanie pt. „O produktach na poważnie” w ramach
terenowych spotkań z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego. Spotkanie odbyło się 27 lutego
2020 roku w Sali konferencyjnej Starostwa. Spotkanie miało charakter szkoleniowo-edukacyjny
i był skierowany do osób zainteresowanych współpracą z samorządem terytorialnym,
a w szczególności do: pszczelarzy, rolników, producentów, restauratorów, osób prowadzących
agroturystykę, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz lokalnych grup działania, sympatyków
i smakoszy produktów lokalnych.
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4. RETROSPEKTYWA – 60-lecie pracy twórczej prof. dr hab. Henryka
Chylińskiego
W dniu 3 września 2020 r. w Galeri DAP1 i DAP2 w Warszawie odbył się wernisaż wystawy
grafiki i malarstwa prof. dr hab. Henryka Chylińskiego – Honorowego Obywatela Powiatu
Łomżyńskiego, odznaczonego w dowód uznania dla talentu, wrażliwości, wysokiego poziomu
artystycznego, perfekcjonizmu i bogatego dorobku - artysty i mentora, wybitnego polskiego grafika,
malarza, wykładowcy akademickiego, warszawskiej ASP oraz uczelni uniwersyteckich
w Damaszku, Ankarze i Łodzi. W wydarzeniu udział wzięli Starosta Lech Marek Szabłowski
i Wicestarosta Maria Dziekońska.
Profesor Chyliński to pochodzący z miejscowości Mrówki (Powiat Łomżyński) twórca
m.in. logotypów powszechnie znanych marek – ORLENU, TERAZ POLSKA czy POLSKIEGO
RADIA - zapisał się trwale w historii znaków towarowych.

5. Odznaczenia i Medale
Wytężona praca i wielkie zaangażowanie władz Powiatu Łomżyńskiego jest dostrzegane
i doceniane na wielu płaszczyznach przez różne instytucje. Doskonała współpraca z wieloma
środowiskami przynosi doskonałe efekty. Wdzięczność przybiera czasami formę odnaczeń
i medali.

5.1.

Pamiątkowe odznaczenie z okazji 100. Rocznicy powstania 18. Dywizji
Piechoty

W dniu 23 stycznia 2020 r. w auli Państwowej Wyższej Szkole Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży odbyła się uroczysta Gala 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen.
broni Tadeusza Buka.
Siedziba dowództwa „Żelaznej” Dywizji mieści się obecnie w Siedlcach. Jednakże gen. dyw.
dr Jarosław Gromadziński podkreśli,ł iż „czujemy się spadkobiercami 18. Dywizji Piechoty”.
18. Dywizja Piechoty nosząca przydomek „Łomżyńskiej” powstała 23 stycznia 1920 r.
w odradzającej się Polsce i miała siedzibę sztabu właśnie w Łomży. To właśnie jej tradycje
postanowiła podjąć najnowsza w Wojsku Polskim 18. Dywizja Zmechanizowana - „Żelazna”
Dywizja. W dniu 100. rocznicy powstania 18. Dywizji Piechoty gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński
uhonorował medalem „Tradycja & Współczesność” osoby i instytucje wspierające 18. Dywizję
Zmechanizowaną. W gronie osób odbierających pamiątkowe odznaczenia znalazł się Starosta
Łomżyński Lech Marek Szabłowski.
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5.2.

Brązowy medal za długoletnią owocną współpracę, wspieranie działań,
za całokształt wzorowej współpracy z Powiatowym SZS w Łomży

W dniu 7 marca 2020 r. w Białymstoku podczas XVII Walnego Zjazdu Podlaskiego
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego wręczono medale i odznaczenia.
Wśród nagrodzonych znalazł się Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, uhonorowany
brązowym medalem, który otrzymał z rąk Ministra Edukacji Dariusza Piontkowskiego.

5.3.

Medal za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów

W dniu 19 czerwca 2020 r. w siedzibie Łomżyńskiego Oddziału Związku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Starosta Łomżyński Lech Marek
Szabłowski otrzymał Medal za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów.
Medal dla Starosty Łomżyńskiego został przyznany przez Zarząd Główny Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych na wniosek Zarządu Okręgowego
Związku Kombatantów w Łomży, za zaangażowanie w działalność środowiska kombatanckiego
na terenie Powiatu Łomżyńskiego. Odznaczenie wręczył Prezes Zarządu Okręgowego
ZKRPiBWP w Łomży Jan Karczewski.

5.4.

Medale na 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków

W dniu 17 września 2020 r. Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta
Łomżyński Maria Dziekońska zostali uhonorowani Medalem na 90. rocznicę powstania Związku
Sybiraków, jako osoby wspierające środowisko sybirackie.

6. Wiedz i mądrze jedz (sezon 3 odc. 8)
Na kanwie doświadczeń przy realizacji projektu „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania
na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim” promujemy zdrową
żywność.
W dniu 16 września 2020 r. gościliśmy Pana Rafała Serafina Prezesa Fundacji
Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa wraz z ekipą telewizyjną. Wspólnie zrealizowaliśmy
materiał filmowy o kilku uczestnikach naszego projektu, który dostępny jest na platformie
YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=3zzCF8MPKhI&list=PLir6bxvv0Gwlt7VFDjjfy7yJAC5wYoeJ&index=8 .

7. Łomżyńskie Anioły Biznesu
W 2020 r. nie odbyła się kolejna edycja (IV) Łomżyńskich Aniołów Biznesu – wspólnych
nagród gospodarczych Prezydenta Miasta Łomży i Starosty Łomżyńskiego, ze względu na
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trudności dotykające ogół społeczeństwa wobec koronawirusa SARS-Cov-2. Konkurs i gala
organizowane są na podstawie uchwały Nr 77/260/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia
28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Porozumienia w sprawie zasad wspólnej organizacji
konkursu i gali „Łomżyńskie Anioły Biznesu”. Konkurs został zawieszony.

8. Partnerstwa zagraniczne
8.1.

Powiat partnerski Dingolfing-Landau (Niemcy)

Partnerstwo pomiędzy powiatami zawarte zostało 29 maja 1999 r. Partnerstwo
jest kontynuowane. W 2020 r. ze względu na wprowadzenie ograniczeń nie tylko w Polsce,
ale w całej Europie, wobec rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-Cov-2, spotkania
partnerów nie były realizowane. Pozostajemy jednak w stałym kontakcie.
W 2020 roku stanowisko Starosty Dingolfing – Landau objął dotychczasowy Wicestarosta
Werner Bumeder. Twórca Partnerstwa, długoletni Starosta, Honorowy Obywatel Powiatu
Łomżyńskiego - Heinrich Trapp przeszedł na emeryturę. Obydwaj Starostowie otrzymali listy
gratulacyjne od władz Powiatu Łomżyńskiego.

8.2.

Powiat partnerski Daugavpils (Łotwa)

Partnerstwo pomiędzy powiatami zawarte zostało 28 stycznia 2005 r. Partnerstwo
jest kontynuowane.
W 2020 roku przypadało 15-lecie współpracy. Ze względu na wprowadzenie ograniczeń
wobec rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-Cov-2, spotkania partnerów nie były
realizowane. Pozostajemy jednak w bieżącym kontakcie.

9. Członkostwo w Łomżyńskim Forum Samorządowym
Powiat Łomżyński jest członkiem Stowarzyszenia na podstawie uchwały nr IX/54/2015
Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.
Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe zostało utworzone w 2015 r. Jest silną
reprezentacją samorządów dbającą o interesy zrzeszonych miast i gmin w województwie i kraju.
Należą do niego obecnie 24 samorządy: Powiat Łomżyński; Gmina Jedwabne; Gmina Łomża;
Gmina Nowogród; Gmina Przytuły; Gmina Śniadowo; Gmina Wizna; Gmina Zbójna; Powiat
Wysokomazowiecki; Miasto Wysokie Mazowieckie; Gmina Wysokie Mazowieckie; Gmina Czyżew;
Gmina Sokoły; Powiat Kolneński; Miasto Kolno; Gmina Kolno; Gmina Stawiski; Gmina Turośl;
Miasto Grajewo; Miasto Szczuczyn; Powiat Zambrowski, Miasto Zambrów, Gmina Zambrów,
Gmina Rutki.
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Cele działalności ŁFS to miedzy innymi:
- wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów
będących członkami Stowarzyszenia,
- inicjowanie przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin
i powiatów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów,
- pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych
krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia,
- koordynowanie i wspieranie współpracy ponadnarodowej,
- wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach
i porozumieniach,
- realizacja innych przedsięwzięć promujących ideę samorządności i integracji europejskiej.
W dniu 10 lipca 2019 r. podczas Zebrania Delegatów Stowarzyszenia ŁFS
w głosowaniu tajnym, jednogłośnie na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybrano
Lecha Marka Szabłowskiego - Starostę Łomżyńskiego - uchwała nr 7/2019 w sprawie
wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe.
W 2020 roku:
a) przyjęto 4 nowych członków do Stowarzyszenia,
b) przeniesiono siedzibę Forum do budynku Starostwa Powiatowego w Łomży,
co usprawniło funkcjonowanie i komunikację Stowarzyszenia,
c) rozpoczęto realizację projektu pt. „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie
Łomżyńskim” w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020. Projekt zakłada
realizację projektu na dwóch poziomach:
Zadanie I – poziom edukacyjny:
Lp.
Zadanie
1.
Szkolenia dla RODZICÓW dzieci w
przedszkolnym 5-6 lat
2.
Zajęcia edukacyjno-ruchowe dla dzieci kl. I
3.
Zajęcia edukacyjne dla dzieci kl. IV i VI

Wskaźnik
wieku 600 rodziców
402 dzieci
404 uczniów klas IV,
240 uczniów klas VI.

Zadanie II – poziom leczenie i rehabilitacja:
Uczniowie włączeni do programu w poziomie leczenie i rehabilitacja: (leczenie
z zastosowaniem ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych lub Specyficznych Metod
Fizjoterapeutycznych, 10 sesji na osobę) - 201 dzieci z klas IV i VI.
Uczniowie, u których po zakończeniu leczenia lekarz wykryje niewystarczającą poprawę zostanie
objętych wsparciem w ramach ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych na basenie: 161 osób
(80% uczniów objętych zadaniem leczenie i rehabilitacja, 4 h na osobę).
W 2020 roku rozpoczęła się rekrutacja do projektu przy udziale i wsparciu szkół i przedszkoli
z terenu Powiatu Łomżyńskiego.
Okres realizacji: 01.06.2020 – 28.02.2022. Wartość projektu: 402 592,50 zł.
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d) rozpoczęto realizację projektu pt. „SamoRządowe Przygody z Nauką”
w ramach dofinansowania
z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Popularyzacja nauki i promocja sportu Ministra Edukacji i Nauki
Cel projektu: popularyzacja polskiej myśli naukowej, promocja nauki, szkół wyższych
województwa podlaskiego, wiedzy na temat innowacji, odkryć i dokonań - polskich naukowców,
wśród mieszkańców województwa podlaskiego.
Projekt polegać będzie na organizacji 24 festynów naukowych na terenie samorządów
stowarzyszonych w ŁFS, w tym na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
Okres realizacji: 01.03.2020 – 31.12.2021. Wartość projektu: 1 115 000,00 zł.
e) rozpoczęto realizację projektu pt. „III i IV Międzynarodowe Forum Nauka Gospodarka – Rozwój” w ramach programu „Doskonała Nauka” Ministra
Edukacji i Nauki
Celem projektu jest promocja oferty polskich uczelni wyższych, wyników badań, prac
rozwojowych, w środowisku lokalnym i wśród przedstawicieli Łotwy, Niemiec, Ukrainy, Litwy,
Białorusi, Włoch, Szwecji oraz aktywne włączenie i zaangażowanie uczelni w regionach, małych
i średnich przedsiębiorstw (MSP), jednostek samorządu terytorialnego (JST), organizacji
pozarządowych (ŁFS). Uczelnie są istotnym czynnikiem rozwoju regionalnego. Mają wpływ
na jakość kapitału ludzkiego będącego podstawowym elementem poprawy sytuacji na rynku pracy
oraz rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców. Działalność podlaskich uczelni przyczynia
się do wzrostu konkurencyjności podlaskich firm i rozwoju różnych dziedzin nauki oraz posiada
realne przełożenie na gospodarkę i aktywne społeczeństwo
W ramach projektu zorganizowane zostaną dwa Fora Gospodarcze;
✓ III Międzynarodowe Forum Nauka - Gospodarka - Rozwój: Rozwój innowacyjnej nauki maj 2021.
✓ IV Międzynarodowe Forum Nauka - Gospodarka - Rozwój: Efektywna współpraca: nauka,
technologia, rolnictwo 2021-2027 - październik 2021.
Udział w nich wezmą także delegacje partnerskie Powiatu Łomżyńskiego. Ze względu
na sytuację epidemiologiczną pierwszą z konferencji przeniesiono na 2021 rok.
Okres realizacji: 01.03.2020 – 31.12.2021. Wartość projektu: 448.000,00 zł.
f) inicjatywa „NATURAlnie z Narwią”. Zadanie zgłoszone w ramach Krajowego
Planu Odbudowy - Województwo Podlaskie nr 793
Partnerstwo:
Województwo Podlaskie
Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe
Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi
Związek Gmin Pisa-Narew
Wartość zadania inwestycyjnego: 300.000.000,00 PLN.
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XXIV. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
1. Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami
pozarządowymi
Program Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zwany dalej
„Programem”, został przyjęty 30 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego
Nr XII/82/2019 w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r.
poz. 127).
Program uchwalany jest co roku na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), dalej:
u.d.p.p.w., zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala,
po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
Powiat Łomżyński nie korzystał dotychczas z możliwości jakie daje art. 5a ust. 2 u.d.p.p.w.
w zakresie uchwalania programów wieloletnich.
Celem głównym Programu było budowanie partnerstwa i efektywnego systemu
współpracy pomiędzy Powiatem Łomżyńskim, a organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. działającymi na rzecz mieszkańców naszego
powiatu w obszarze ustawowo określonych zadań publicznych, o ile te zadania są zadaniami
Powiatu.
Cel ten Powiat Łomżyński zrealizował, głównie poprzez zlecanie zadań publicznych,
w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji, organizacjom pozarządowym i innym
podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w.
W 2020 r. w trybie konkursowym zostały dofinansowane przez Powiat Łomżyński
następujące zadania:
l.p.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

realizującego zadania

Wysokość
dotacji

LISTA RANKINGOWA OFERT z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i
dziedzictwa narodowego
1.

Fundacja ,,JA i TY’’

Przegląd integracyjnych formacji taneczno-

6 000,00

artystycznych
2.

Fundacja ,,Sztuk i

Regionalny Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy

Dialogu’’

Ludowych – Zbójna 2020r.

.
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3.
4.

Fundacja ,,Sztuk i

Piosenka jest dobra na wszystko – VII cykl festiwali

Dialogu’’

tematycznych IMPREZA CYKLICZNA

Parafia Rzymskokatolicka

2 000,00

pw. Krzyża Świętego w

XIV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki

Łomży

Bielickiej ,,Radość spod Kapelusza’’ Łomża 2020r.

Oddział Regionalny
5.

5 000,00

3 000,00

Towarzystwa
Uniwersytetów Ludowych

Złoty wiek – ciekawy i radosny

w Łomży z siedziba w
Marianowie
6.

Fundacja Muzyczna

Koncert muzyki klasycznej zorganizowany w ramach

OSTINATO

XVI Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki

2 000,00

,,SACRUM ET MUSICA”
7.

Fundacja ,,Sztuk i

3 000,00

Dialogu’’
8.

Publikacje – rok 1920 na Ziemi Łomżyńskiej

Łomżyńskie Towarzystwo
Naukowe im. Wagów.

2 000,00
Warsztaty genealogiczne dla uczniów ,,Skąd nasz ród’’
Ogółem: 28.000 zł

LISTA RANKINGOWA OFERT z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Klub Sportowy Śniadowo

Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz

,,Stowarzyszenie

zajęć w formach pozaszkolnych, dla dzieci i młodzieży.

3 000,00

Prowadzone przez
1.

Starostę Łomżyńskiego,
Nr 26 Ewidencja
Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej Klub Sportowy
Śniadowo ‘’

2.

3.

Powiatowy Szkolny

Organizowanie i prowadzenie systemu

21 800,00

Związek Sportowy w

współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży

Łomży

szkół z terenu Powiatu Łomżyńskiego.

Powiatowe Zrzeszenie

Realizacja Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych

Ludowe Zespoły

Powiatowego Zrzeszenia LZS

11 700,00

Sportowe
4.

Gminny Klub Sportowy

Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz

FORTY PIĄTNICA

zajęć w formach pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży

3 000,00

Ogółem: 39.500 zł
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LISTA RANKINGOWA OFERT z zakresu promocji i upowszechniania turystyki
1.

Fundacja ,,Sztuk i

Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana

Dialogu’’

(VI edycja)

3 500,00

Ogółem: 3.500 zł
Łącznie

71.000 zł

Źródło: opracowanie własne

2. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
W Starostwie Powiatowym w Łomży są prowadzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.), dalej: u.n.p.p.
Zadanie to jest wykonywane zgodnie z art. 11 ust. 1 u.n.p.p., zgodnie z którym powiat powierza
połowę punktów do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej, a połowę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność
pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pozarządową", z przeznaczeniem na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej
prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenie jednego punktu, w którym będzie
udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
w Powiecie Łomżyńskim w 2020 r., jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej,
realizowanej przez powiat - uchwała Nr 34/142/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia
27 listopada 2019 r. wybrane zostało do realizacji przedmiotowego zadania Stowarzyszenie
Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży.
Zadanie finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów
przez udzielanie dotacji celowej powiatom - realizacja corocznie od 1.01 do 31.12 )
Celem realizacji zadania jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do darmowych porad prawnych
i poradnictwa obywatelskiego osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść kosztów
odpłatnych porad
✓ Liczba prowadzonych punktów – 2 (jeden prowadzony przez radców i adwokatów, drugi
przez organizację pozarządową )
✓ Liczba udzielonych porad w obu punktach – 542
✓ Liczba dni pracy punktów – 253
✓ Liczba godzin pracy w obu punktach - 2024
✓ Liczba radców prawnych / adwokatów udzielających porad -5
✓ Liczba organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie, realizujących zadanie
z zakresu pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego - 1
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✓ Najczęściej korzystano z porad w zakresie prawa spadkowego, prawa rodzinnego
i alimentów, ubezpieczeń społecznych i opieki zdrowotnej, prawa karnego i prawa pracy.
✓ Największą grupę korzystających stanowiły osoby pomiędzy 35 a 55 rokiem życia.
✓ Wysokość wydatkowanej dotacji – 131 822,32 zł.
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