
Podsumowanie działań 
Powiatu Przasnyskiego 

w 2019 i 2020 roku

Łączna kwota środków zewnętrznych pozyskanych 
przez Powiat Przasnyski w obecnej kadencji:

79 666 077,67 zł
32 187 905,83 zł 

w 2019 roku 
i

47 478 171,84 zł 
do listopada 2020 roku

W 2019 i 2020 roku zrealizowano 
wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 

78 664 077 ,37 zł
41 858 166,11 zł 

w 2019 roku 
i 

36 805 911,26 zł 
do 17 listopada 2020 roku

Dochody własne Powiatu i kredyty przeznaczone 
na wydatki inwestycyjne w obecnej kadencji:

37 867 457,84 zł
18 065 369,59 zł 

w 2019 roku 
i 

19 802 088,25 zł 
do listopada 2020 roku

Podsumowanie działań 



POZYSKANO:
•• Środki finansowe pozyskane na inwestycje drogowe: 

•• 7 403 031 zł  (2019 r.) z Funduszu Dróg Samorządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na re-
monty i przebudowy dróg powiatowych

•• 6 090 092,50 zł  planowane w 2020 z FDS:
•• 2 499 808,67 zł (na trzy odcinki dróg powiatowych: Małowidz – Jednorożec, Obrąb – Olsze-

wiec i Sierakowo do drogi wojewódzkiej 544)
•• 1 870 631,07 zł (na trzy odcinki dróg powiatowych: Zaręby – Wielbark, Mchowo – Kijewice, 

Kaki Mroczki – Skierkowizna)
•• 1 719 635,76 zł – kwota z wniosku (od miejscowości Zielona w stronę Długołęki do grani-

cy z powiatem ciechanowskim, Krasne – Zalesie i Czarzaste Błotki w kierunku Krzynowłogi 
Wielkiej)

•• 17,8 mln zł (marzec 2019 r.) umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 
na dofinansowanie przebudowy dróg wojewódzkich 544 i 614 

•• 80 000,00 zł w 2019 roku z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego) dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej Plewnik – Ulatowo 
Adamy

•• 2 477 970,00 zł w 2020 roku z Ministerstwa Infrastruktury (rezerwa drogowa subwencji ogólnej)
•• 100 000 zł w 2020 roku z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi powiatowej Bogate 

– Gostkowo
•• 3,5 mln zł (2020 r.) - porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na sfinansowanie i przeprowadze-

nie budowy ronda w miejscowości Rembielin
•• 60 000 zł z Urzędu Gminy Krasne (2020 r.) dofinansowania na remont drogi powiatowej Krasne - 

Mosaki
•• 100 000 zł z Urzędu Miasta Przasnysz (2020 r.) dofinansowania na przebudowę chodnika w ciągu 

drogi powiatowej Przasnysz – Baranowo w m. Przasnysz)
•• 40 320,00 zł  w 2019 roku z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
•• 157 478,54 zł w 2020 roku z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (planowane 304 000 zł) 

- na lokalny transport zbiorowy Powiat pozyskał środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobu-
sowych oraz w formie dotacji z Gmin z terenu powiatu, pozostała część została pokryta ze środków 
własnych Powiatu.

•• Środki pieniężne pozyskane na oświatę i wychowanie:
•• 1 058 680,20 zł w 2020 roku dofinansowanie na realizację unijnego projektu „Akademia Kluczo-

wych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego, edycja 2014-2020 

•• 430 103,49 zł w 2020 roku z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na program „Międzynarodowa 
mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ZSP w Prza-
snyszu”

•• 373 848 zł w 2020 roku środków z EFS + 56 022 zł z budżetu państwa na realizację programu 
„Kształcenie zawodowe na wysokim poziomie”

•• 18 760 zł w 2020 roku środków z EFS na realizację programu „Dobre kwalifikacje” (ZSP)
•• 85 000 zł w 2020 roku z programu grantowego na zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki 

dla uczniów szkół powiatowych
•• 261 825,00 zł w 2020 roku (w tym środki europejskie i krajowe) na zakup sprzętu komputerowego 

dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii Covid-19”

•• 98 000 zł w 2020 roku na zakup tablic aktywnych do zdalnej nauki w ramach Rządowego Progra-
mu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli „Aktywna tablica”.
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•• Środki finansowe pozyskane na inwestycje z zakresu administracji publicznej:
•• 6 747 453 zł w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
•• 1 363 135,20 zł w 2020 roku środki z EFRR na realizację projektu „E-usługi dla Powiatu Przasny-

skiego”
•• 17 684 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup serwera dla KP PSP w Przasnyszu 

(2019 r.)
•• 33 000,00 zł z Urzędu Gminy Przasnysz (2019 r.) dofinansowanie na budowę Centrum Aktywizacji 

Biznesu
•• 100 000,00 zł z Urzędu Miasta Przasnysz (2019 r.) dofinansowanie na budowę Centrum Aktywi-

zacji Biznesu
•• 30 000 zł na nowe stroje dla KP PSP: wniosek złożony w ramach programu „Zapobieganie zagroże-

niom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowni-
czego” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2019)

•• Środki zewnętrzne pozyskane dla szpitala powiatowego:
•• 1 500 000,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (2019 r.) na zakup rezonansu magne-

tycznego do szpitala powiatowego 
•• 633 370,83 zł wartość darowizny rzeczowej pozyskanej przy udziale Ministerstwa Aktywów Pań-

stwowych od Fundacji Orlen w 2020 roku
•• 1 173 320,00 zł: wartość darowizn dla szpitala pozyskanych w latach 2019-2020, m.in. od Agencji 

Rezerw Materiałowych, Fundacji KGHM Polska Miedź, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządów gminnych, fundacji, przed-
siębiorstw oraz osób fizycznych.

•• Środki pozyskane na pomoc i politykę społeczną:
•• 123 000,00 zł pomoc na wypłaty dofinansowań w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi” z PFRON (2020 r.)

•• 130 169,00 zł w 2020 roku środki na realizację programu „Aktywny samorząd” na likwidację barier 
utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz pomoc dla osób niepełnosprawnych w uzy-
skaniu wykształcenia na poziomie wyższym, dofinansowanie z PFRON

•• 212 000 zł w 2020 roku dla Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do przewożenia osób niepełnospraw-
nych;

•• 396 942,62 zł w 2020 roku na likwidację barier transportowych oraz architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 
środki na realizację 4 projektów:
•• 58 742,62 zł dofinansowania na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełno-

sprawnych w budynku przy ul. Berka Joselewicza 6 w Przasnyszu 
•• 80 000,00 zł dofinansowania na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przasnyszu 
•• 72 000,00 zł dofinansowania na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 

z terenu gminy Jednorożec  
•• 186 200,00 zł dofinansowania na likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu 

dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Krzynowłoga Mała

•• Środki pozyskane na inwestycję związaną z monitoringiem suszy:
•• 48 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na budowę automatycznej 

stacji meteorologicznej (2020 r.)
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•• Środki pozyskane na wsparcie przedsiębiorców oraz osób pozostających bez pracy:
•• 1 483 430 zł w 2019 roku z Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współ-

finansowanego z EFS, w ramach poddziałania „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie przasnyskim”

•• 2 793 288,65 zł w 2020 roku (w tym środki na tarczę antykryzysową 1 448 934,25 zł) z Programu 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego z EFS, w ramach pod-
działania „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim”

•• 1 142 875 zł w 2019 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS, w ramach działania „Aktywizacja osób w wieku  
30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim”

•• 2 047 011,27 zł w 2020 roku (w tym środki na tarczę antykryzysową 958 176 zł) z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS,  
w ramach działania „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 
przasnyskim”

•• 220 000 zł z programu regionalnego „Mazowsze 2020” 
•• 225 000 zł w 2019 roku z programu z rezerwy ministra, w tym:

•• 200 000 zł z „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”
•• 25 000 zł z „Programu stażu w ARiMR”

•• 1 300 000 zł w 2020 roku z programu rezerwy ministra 
•• 1 314 195,00 zł w 2019 roku - środki z Funduszu Pracy 
•• 19 531 600,08 zł w 2020 roku (w tym środki na tarczę antykryzysową 18 592 889,75 zł) środki 

z Funduszu Pracy 
•• 385 000,00 zł w 2019 roku – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  
•• 465 900 zł w 2020 roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
•• 21 000 000 zł - łączna kwota środków przeznaczonych na tarczę antykryzysową w ¾  2020 roku: 

WYKONANO:
Inwestycje transportowe: 

•• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych PSG w Chorzelach - zrealizowano wydatki:
•• 3 641 281,85 zł w 2019 roku
•• 342 542,09 zł w 2020 roku

•• Przebudowa dróg powiatowych:
•• 3236W ul. Piastowska w Jednorożcu na odcinku 792 m (2019/2020 r.)
•• 1208W Mosaki – Krasne na odcinku 2,53 km Koszt realizacji zadań to 

2 800 391,87 zł
•• Przebudowa ulicy Mikołaja Kopernika w Krasnem: zrealizowano wydatki w kwocie 150 000 zł (w formie 

pomocy finansowej dla Gminy Krasne)
•• Remont drogi powiatowej nr 3204W Czernice Borowe - Chrostowo Wielkie - Chrostowo Zalesie na od-

cinku o długości 2,429 km. Koszt remontu odcinka w/w drogi wyniósł 943 150,51 zł brutto;
•• Remont drogi powiatowej nr 2361W Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki na 

odcinku o długości 8,011 km. Koszt modernizacji drogi wyniósł 609 979,51 zł brutto. Dodatkowo na tej 
drodze wykonano remont nawierzchni chodników. 

•• Remonty dróg powiatowych w gminie Krzynowłoga Mała: wyremontowano pięć odcinków dróg powia-
towych o łącznej długości 17,62 km, co kosztowało blisko 3,5 mln zł:

•• Remonty dróg powiatowych w gminie Chorzele: wyremontowano cztery odcinki dróg powiatowych 
o łącznej długości 9,771 km, co kosztowało blisko 1,62 mln zł

•• Modernizacja ul. Gołymińskiej w Przasnyszu (DP 3230W Sierakowo – Cierpigórz – Przasnysz) na dwóch 
odcinkach o łącznej długości 794 mb za 666 336,93 zł

•• Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3231W Bogate – Gostkowo (odcinek drogi o długości blisko  
1 km), ogółem wartość: 314 662,82 zł
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•• „Obwodnica Chorzel” (odcinek blisko 7 km) jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (60 %), wartość inwestycji: 30 748 881,54 zł podzielono na trzy etapy:
•• Etap A: budowa drogi powiatowej – odcinek Rembielin, wartość: 1 881 571,09 zł
•• Etap B: budowa drogi powiatowej na odcinku PSG Podstrefa Chorzele – Brzeski Kołaki, wartość 

inwestycji 9 689 252,81 zł- budowa mostu na rzece Orzyc, wartość inwestycji 12 106 466,77 zł
•• Etap C: budowa drogi powiatowej odcinek Brzeski Kołaki – Rembielin, wartość inwestycji 

7 071 590,87 zł
•• Bieżące usuwanie zakrzewień przy drogach powiatowych;
•• Zakup samochodu ciężarowego do prac przy remontach i bieżących robotach na drogach powiatowych 

(2019 rok): koszt 94 095,00 zł
•• Zakup kosiarki bijakowej wysięgnikowej do utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Powiatowego 

Zarządu Dróg (2019 r.): 63 960,00 zł
•• Zakup zamiatarki ulicznej w celu zapewnienia właściwych standardów utrzymania DP na potrzeby  

Powiatowego Zarządu Dróg (2019 r.): 43 080,00 zł
•• Zakup ładowacza ciągnikowego wraz z łyżką załadunkową – tur do ciągnika Ursus 914 (2019 r.): zreali-

zowano wydatki w kwocie 16 000 zł
•• Dofinansowanie zakupu ciągnika komunalnego wykorzystywanego do prac porządkowych – pomoc fi-

nansowa dla Gminy Jednorożec w wysokości 10 000 zł
•• Ogłoszenie przetargów na przebudowy dróg wojewódzkich 614 i 544 prowadzących do Przasnyskiej 

Strefy Gospodarczej w Sierakowie i w Chorzelach
•• Wznowienie lokalnego transportu zbiorowego dzięki środkom, które Powiat pozyskał z Funduszu Roz-

woju Przewozów Autobusowych oraz w formie dotacji z Gmin z terenu powiatu, pozostała część została 
pokryta ze środków własnych Powiatu;

•• Wynegocjowanie z Wodami Polskimi budowy zbiornika retencyjnego w Przasnyszu na ich koszt
•• Wystąpienie do rządu i GDDKiA o budowę obwodnicy Przasnysza
•• Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie budowy ronda w Rembielinie
•• Wystąpienie wspólnie z gminą Serock oraz innymi samorządami z Północnego Mazowsza o reali-

zację linii kolejowej Warszawa – Zegrze - Przasnysz
 

Administracja publiczna:

•• „Centrum Aktywizacji Biznesu – remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego 
w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia ob-
sługi procesów inwestycyjnych”. Powiat Przasnyski uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych i rzą-
dowych. Wartość inwestycji: 9 800 050,28 zł, kwota dofinansowania: 7 314 999,41 zł, środki własne:  
2 485 050,87 zł. Inwestycja zakończona w 2020 roku.

•• Powiat Przasnyski pozyskał środki na informatyzację urzędu w ramach projektu „E-usługi dla Powiatu 
Przasnyskiego”. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego (środki UE). Wartość: 1 703 919,00 zł, kwota dofinansowania: 1 363 135,20 zł, środki własne:  
340 783,80 zł

•• Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w 2019 roku: 48 500 zł
•• Nowy sprzęt zakupiony w 2019 roku dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz wypo-

sażenie samochodu Peugeot Traveller 23 000 zł (w tym 5 000 zł od Miasta Przasnysz na wyposażenie)
•• Zaplanowano remont budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu do wymogów ochrony przeciw-

pożarowej: planowany koszt to 934 000 zł Zaplanowano remont budynku dla potrzeb archiwum powia-
towego w Przasnyszu za 428 000 zł;

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

•• Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Przasnyszu w wysokości 41 430,00 zł
•• Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa wodnego dla KP PSP w Przasnyszu  

w wysokości 80 000 zł
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•• Nowe stroje dla KP PSP w Przasnyszu: wartość: 33 200 zł, kwota dofinansowania:  30 000 zł, środki 
własne:  3 200 zł

•• Zakup serwera dla KP PSP w Przasnyszu za 17 684 zł
•• Pomoc finansowa Miastu Przasnysz – monitoring miejski punktu kamerowego w obrębie ZSP w Prza-

snyszu na ul. Mazowieckiej: 12 000 zł
•• 31 stycznia 2020 Starostwo przekazało samochody pożarnicze dla OSP Chorzele i OSP Jednorożec

 
Oświata i wychowanie:

•• Remont pokrycia dachowego budynku ZSP w Przasnyszu przy ul. Sadowej 5: 223 698,26 zł
•• Zagospodarowanie terenu przy ZSP na ul. Mazowieckiej: 2 283 873,61 zł
•• Modernizacja sieci i przeniesienie węzła cieplnego w ZSP w Przasnyszu: 75 808,05 zł
•• Wymiana odcinków przyłącza cieplnego do budynku ZSP w Przasnyszu przy ul. Mazowieckiej 25:  

koszt 53 874,00 zł
•• Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania po niskich parametrach w ZSP w Przasnyszu przy ul. 

Mazowieckiej 25: koszt 119 874,00 zł
•• Budowa Hali Sportowej z płytą lodowiska przy ZSP w Przasnyszu. Powiat Przasnyski uzyskał wsparcie 

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, 
Ministerstwo Sportu, wartość:  13 183 428 zł, kwota dofinansowania:  3 213 200 zł, środki własne:  
10 060 228 zł

•• Zniesienie współwłasności – Hala Sportowa w Przasnyszu: odkupiono od Miasta Przasnysz 50 procent 
udziałów w hali sportowej za 1 mln zł z przeznaczeniem na remont MDK w Przasnyszu

•• Przyłączenie Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach do sieci gazowej: opłata za 
przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, koszty poniesione w 2020 roku to 4 432,17 zł (planowany całkowi-
ty koszt inwestycji to 48 650,41 zł)

•• zakup 62 laptopów dla szkół powiatowych dla uczniów, którzy nie mogli dotychczas korzystać z nauki 
zdalnej:  85 000 zł

•• Termomodernizacja budynku ZSP w Przasnyszu przy ul. Mazowieckiej 25: w 2020 roku zrealizowano 
wydatki na inwentaryzację przyrodniczą, studium wykonalności projektu oraz dokumentację techniczną: 
146 770 zł (planowany koszt inwestycji 5 705 111,88 zł)

•• Wyremontowano budynek i zakupiono nowy sprzęt do stacji diagnostycznej pojazdów przy ZSP w Prza-
snyszu w 2020 roku, koszt inwestycji to 200 000 zł;

•• Modernizacja systemu monitoringu w LO KEN 14 000 zł (2019 r.)
•• Stałe dyżury psychologów i pedagogów w LO KEN i ZSP w Przasnyszu
•• Wyposażenie: ławki i krzesła do nowych klasopracowni w ZSP w Przasnyszu 30 000 zł (2019 r.)
•• Dwie nowe pracownie informatyczne w ZSP w Przasnyszu za 125 000 zł (2019 r.)
•• Sprzęt audiowizualny do klasopracowni w ZSP przy ul. Sadowej w Przasnyszu za 10 000 zł (2019 r.)
•• Remont łazienek i konserwacja dachu Hali Sportowej LO KEN za 87 000 zł (2019 r.)
•• Zakup atlasu do ćwiczeń dla ZSP w Przasnyszu za 44 000 zł (2019 r.)
•• Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych absolwentów (2019 – 2020 r.)
•• Stypendium Starosty dla wybitnie uzdolnionych studentów z terenu powiatu przasnyskiego (2019  

– 2020 r.)

Szpital powiatowy:

•• Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Przasnyszu kwotą 2 656 720,35 zł w 2019 r.
•• Środki przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala za 2018 rok: 408 844,31 zł (2019 r.)
•• Przystosowanie istniejącego obiektu SUW na zapasowe źródło wody z wykorzystaniem istniejących 

zbiorników retencyjnych dla potrzeb szpitala, wartość ogółem: 404 920,80 zł, kwota dofinansowania 
(środki Powiatu): 379 455 zł (2019 - 2020 r.)
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•• Zakup rezonansu magnetycznego i dostoso-wanie pomieszczeń w SPZZOZ w Przasnyszu w 2019 roku 
za 3 128 400,00 zł (dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 1 500 000 zł, pozostała 
kwota sfinansowana ze środków własnych Powiatu), pracownia oddana do użytku w styczniu 2020 roku

•• Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu: dotacja celowa dla SPZZOZ  
w Przasnyszu na dofinansowanie zadania (wkład własny) plan na 2 127 725,60 zł, wykonanie 
1 715 914,76 zł w 2020 roku

•• Darowizna rzeczowa Fundacji Orlen dla Powiatu Przasnyskiego w całości przekazana do SPZZOZ  
w Przasnyszu, wartość rzeczowa darowizny: 633 370,83 zł (2020 r.)

•• Zakupy dla SPZZOZ w Przasnyszu od Starostwa Powiatowego w Przasnyszu za kwotę 98 998 zł w mar-
cu 2020 roku

Pomoc i polityka społeczna:

•• Zakup i montaż systemu przyzywowego w budynku pensjonariuszy DPS w Przasnyszu za 44 999,99 zł 
(2019 r.)

•• Wykonanie nagrobka na cmentarzu dla zmarłych podopiecznych DPS w Przasnyszu 21 841,00 zł (2019 r.)
•• DPS otrzymał w 2020 roku w darowiźnie z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej urządzenie do 

oczyszczania powietrza o wartości 9 782,69 zł
•• Powiat dostosuje budynek PUP i poradni psychologiczno-pedagogicznej do potrzeb osób niepełno-

sprawnych w ramach likwidacji barier transportowych i architektonicznych dla osób niepełnosprawnych 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wartość inwestycji: 335 884,01 zł, 
kwota dofinansowania: 58 742,62 zł, środki własne:  277 141,39 zł

•• Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnospraw-
nej” – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2019-2020, kwota dofinansowania: 
181 050,00 zł

•• W ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza” współfinansowanego przez UE w ramach EFS zakupiono 
wyposażenie dla DPS w Przasnyszu za 27 902,40 zł oraz środki ochrony indywidualnej za 124 165,74 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza:

•• Zakup kotła do internatu przy ZSP w Przasnyszu w 2019 roku: 13 087,20 zł
•• Budowa części hotelowej internatu przy ZSP w Przasnyszu za 1 616 330,62 zł, oczyszczenie elewacji 

budynku (2019 – 2020 r.)
•• Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Starym i Zdziwóju Nowym. Dofinansowanie ze 

środków unijnych, ogółem wartość: 16 144 656,85 zł, kwota dofinansowania: 11 096 266,04 zł, środki 
własne:  5 048 390,81 zł

Kultura fizyczna i sport:

•• Zabezpieczenie i wyposażenie ogólnodostępnego boiska w Krzynowłodze Małej: pomoc finansowa dla 
Gminy Krzynowłoga Mała w wysokości 130 000 zł (2019 r.)

Budżet obywatelski:

•• Rada Powiatu Przasnyskiego uchwaliła przeznaczenie 150 000 zł na realizację zadań  zgłaszanych przez 
mieszkańców powiatu. Jest to pierwsza edycja tego typu projektu, gdzie władze powiatu oddają głos 
jego mieszkańcom w sprawie nowych inwestycji lub inicjatyw społecznych. 
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Starostwo Powiatowe w Przasnyszu 
ul. Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

Wsparcie i organizacja wydarzeń 
kulturalnych oraz ochrona 
dziedzictwa narodowego:

• „Godzinki dla Rodzinki” – dofinansowanie organizacji przedstawień teatralnych dla dzieci w przasnyskim 
MDK: dotacja celowa w wysokości 22 000 zł

• Wydatki w formie dotacji dla parafii na prace konserwatorskie i renowacyjne kościołów (42 000 zł 
w 2020 roku + zaplanowane 12 000 zł)

• Dofinansowanie prowadzenia Biblioteki Miejskiej w Przasnyszu zgodnie z zawartym z Miastem Prza-
snysz porozumieniem (roczny koszt ok. 36 000 zł)

• Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych 
• Organizacja oraz współorganizacja koncertów papieskich w roku Jana Pawła II (2020 r.)
• Współfinansowanie wystawy „Inklinacje” (2020 r.)
• Współorganizacja Dożynek 2019 i 2020 – ufundowanie nagród m.in. dla najlepszych rolników z terenu 

powiatu przasnyskiego;
• Koncert zespołu Chłopcy z Placu Broni, współfinansowany przez Powiat
• Współfinansowanie koncertu pieśni patriotycznych 15 sierpnia 2020 roku 
• Współfinansowanie spektaklu „Fascynująca opowieść”
• Zawody wędkarskie o puchar Starosty: ufundowanie nagród
• Współfinansowanie ŻTC Bike Race 2019
• Wsparcie finansowe oznakowania szlaku rowerowego „100 za 100” i koncertu Contra Mundum 

z okazji otwarcia trasy (2019 r.)
• Powiat Przasnyski jednym ze sponsorów Strażackiego festynu rodzinnego w Chorzelach (2019 r.)
• Wsparcie dla Spółek wodnych
• Wspieranie różnych akcji organizowanych przez „Jednorożec robi co może”
• Nagrody starosty w konkursie plastycznym dla dzieci, organizowanym przez KRUS (2020 r.)
• Coroczna Gala Kurpików współfinansowana przez Powiat Przasnyski
• Współorganizacja i współsponsorowanie Biegu Partyzanta o Szablę Starosty w Górach Dębowych 

w marcu 2020 roku

Działalność usługowa:

• „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w za-
kresie e-administracji i geoinformacji” 17 380,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizo-
wanych przez Województwo Mazowieckie na podstawie umowy partnerskiej z Powiatem Przasnyskim.


