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WPROWADZENIE 

Strategiczny Plan Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020  jest dokumentem 

określającym podstawowe kierunki rozwoju społeczno–gospodarczego. To swego rodzaju 

długookresowy instrument podnoszenia lokalnej konkurencyjności, jakości i atrakcyjności. 

Strategiczny Plan Rozwoju umożliwia optymalne gospodarowanie funduszami publicznymi, odgrywa 

znaczącą rolę w procesie aplikowania o środki zewnętrzne, w tym w szczególności środki pochodzące 

z Unii Europejskiej. Projekt Strategicznego Planu Rozwoju powstał z diagnozy potrzeb, 

zidentyfikowanych problemów, analiz i uwarunkowań obszarów życia społeczno-gospodarczego 

zaprezentowanych w tym dokumencie. 

Strategiczny Plan Rozwoju zakreśla najogólniejszą wizję przyszłości Powiatu Żuromińskiego - 

jego pożądany obraz, do którego zmierzamy. Zależy nam przede wszystkim na wzmocnieniu 

gospodarki poprzez rozwijanie produkcji i usług, wykorzystanie potencjału rolniczego Powiatu z 

zachowaniem wysokich walorów przyrodniczych. Uzyskanie odpowiedniego poziomu ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Ważnym elementem jest też podniesienie, jakości kapitału 

ludzkiego i społecznego.  Dla jej urzeczywistnienia wytyczono cele strategiczne rozwoju Powiatu. 

Polityka Rozwoju Powiatu koncentrować się będzie na działaniach decydujących o konkurencyjności 

Powiatu i pozyskiwaniu środków na rozwój. Zaplanowane działania będą służyły pobudzaniu 

aktywności gospodarczej wspieraniu konkurencyjności przy jak najlepszym wykorzystaniu istniejących 

potencjałów. 
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1 STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU  

Strategiczny Plan Rozwoju Powiatu Żuromińskiego do 2020 roku bazuje na doświadczeniach, 

dokonaniach poprzedniego okresu programowania. Jest to dokument dotykający wszystkich dziedzin 

istotnych dla rozwoju Powiatu. Szerokie spojrzenie na zasoby Powiatu, jego problemy pozwoli na 

precyzyjne ukierunkowanie działań. 

 Do podstawowych czynników warunkujących skuteczną realizację Strategii należy zaliczyć: 

 aktywność i skuteczność działania władz i pracowników samorządowych, 

 usprawnianie struktur organizacyjnych i procedur postępowania urzędowego,  

 opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych, 

 odpowiednią politykę informacyjną wśród mieszkańców i podmiotów gospodarczych o 

przedsięwzięciach rozwojowych zapisanych w strategii, 

 inicjowanie i koordynowanie współpracy władz Powiatu z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi przy realizacji  celów strategicznych, 

 prorozwojową politykę finansową powiatu, w tym pozyskiwanie środków finansowych ze 

źródeł zewnętrznych, 

 aktywną promocję walorów przyrodniczych oraz zasobów powiatu, skierowaną do 

potencjalnych inwestorów oraz turystów (krajowych i zagranicznych), 

 zbudowanie zintegrowanego systemu informacji o powiecie. 

Nie ulega wątpliwości, że skuteczna realizacja celów STRATEGII wymagać będzie w pierwszym 

rzędzie dużej aktywności i systematyczności działań władz, a także pracowników samorządowych i 

jednostek organizacyjnych w tym zbudowanie wzajemnych relacji, inicjatyw lokalnych i aktywności 

mieszkańców. Dotyczy to zarówno normalnego, rutynowego działania administracyjnego, które musi 

odpowiadać oczekiwaniom mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych, jak i działań związanych z 

realizacją celów strategicznych. Konieczna, więc jest ciągła praca nad usprawnianiem struktur 

organizacyjnych i procedur postępowania urzędowego.  

2 DIAGNOZA ROZWOJU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO  

Powiat Żuromiński powstał 1 stycznia 1999 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652).  

Obejmuje on obszar 807 km² w jego skład wchodzą 2 gminy miejsko – wiejskie: Żuromin i 

Bieżuń oraz 4 gminy wiejskie: Kuczbork – Osada, Lubowidz, Lutocin i Siemiątkowo. W skład powiatu 
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wchodzą 2 miasta i 187 miejscowości wiejskich. Powiat żuromiński graniczy z sześcioma powiatami, 

tj. mławskim, płońskim, sierpeckim, brodnickim i rypińskim (woj. kujawsko-pomorskie) oraz 

działdowskim (woj. warmińsko-mazurskie). 

 

Rys 1. Mapa województwa mazowieckiego z zaznaczonym umiejscowieniem powiatu 

żuromińskiego 

Powiat Żuromiński zamieszkiwany jest przez 40 300 osób, z czego w miastach zamieszkuje 10 

948 osób, co stanowi ok. 27 % ludności powiatu. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 50 osób na km². 
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Tabela 1. Stan ludności Powiatu Żuromińskiego w latach 2010-2012 

Gminy/Powiat 2010 2011 2012 

Gmina i Miasto Żuromin 14 785 14 759 14 740 

Miasto i Gmina Bieżuń 5 352 5 326 5 302 

Gmina Kuczbork – Osada 4 941 4914 4 915 

Gmina Lubowidz 7 202 7 159 7 162 

Gmina Lutocin 4 626 4 569 4 538 

Gmina Siemiątkowo 3 703 3 677 3 643 

Powiat Żuromiński Razem 40 609 40 404 40 300 

Źródło: dane Urzędu Statystycznego; www.stat.gov.pl 

Tabela 2. Stan ludności Powiatu Żuromińskiego na dzień 31.12.2012 r. z uwzględnieniem płci  

Wyszczególnienie Kobiety  Mężczyźni  

Powiat żuromiński 20 385 19 915 

Źródło: dane Urzędu Statystycznego; www.stat.gov.pl 

Analiza powyższego zestawienia wskazuje ciągły spadek ludności Powiatu Żuromińskiego. 

Spadek ten generują wszystkie gminy Powiatu Żuromińskiego. Przyczyny spadku liczby ludności w 

gminach należy upatrywać w wewnętrznych migracjach, polegających na przenoszeniu się ludności z 

małych ośrodków wiejskich do większych miasteczek lub miast. 
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Tabela 3. Struktura wieku ludności w Powiecie Żuromińskim w latach 2010 -2012 r. 

Przedział/lata 2010 2011 2012 

Przedprodukcyjny 8 492 8 309 8 120 

Produkcyjny 25 042 24 931 24 916 

Poprodukcyjny 7075 7 164 7 264 

Źródło: dane Urzędu Statystycznego; www.stat.gov.pl 

2.1 ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

Powiat żuromiński leży w obrębie jednostki zwanej wzniesieniami mazowiecko-suwalskimi. 

Prekambryjskie położenie krystaliczne przykrywają młodsze osady okresów trzeciorzędowych, 

warstwę powierzchniową budują utwory czwartorzędowe. Ich geneza wiąże się z działalnością 

lądolodu. Część środkową i południową powiatu budują utwory lodowcowe młodsze. Utwory 

lodowcowe tworzą piaski, żwiry, iły i gliny o różnorodnej miąższości. W dolinach rzecznych występują 

mady lub piaski zbielicowane, przykryte warstwą torfów. Na obszarze powiatu wykształciły się gleby 

bielicowe, pseudobielicowe, piaski zbielicowane oraz czarne ziemie i mady. 

Pod względem przydatności rolniczej przeważają gleby zaliczane do kompleksu piątego (żytni 

dobry), szóstego (żytni słaby) i siódmego (żytni bardzo słaby). Najlepsze z nich występują na terenie 

gmin: Lutocin, Bieżuń i Żuromin, a najsłabsze w gminie Lubowidz i Siemiątkowo. 

Rolnictwo stanowi ważny dział gospodarki powiatu żuromińskiego. W 2010 r. liczba 

gospodarstw rolnych wynosiła– 5344 dane z GUS. Powierzchnia gruntów użytkowanych rolniczo 

wynosi 58 257 ha, co stanowi ok. 72 % ogólnej powierzchni powiatu (stan na 01.01.2013 r., dane 

Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żurominie.) 

W skali całego powiatu grunty orne stanowią 45,03 % tj. – 36 325 ha. Gleby przydatne są 

głównie do uprawy żyta, ziemniaków i łubinu, poza glebami klas III i IV, na których uprawiane są, 

pszenica, mieszanki zbożowe. 

Wody powierzchniowe z terenu powiatu w przeważającej większości odbierane są przez 

Wkrę, która przecina powiat, płynąc przez jego środek – z północy na południe, a na terenie gminy 

Bieżuń skręca na wschód. Na całej trasie (ok. 43 km) rzeka zbiera wody niewielkich rzek i dopiero na 

terenie gminy Radzanów (powiat mławski), do Wkry wpływa większy dopływ - rzeka Mławka. 
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Przez teren powiatu żuromińskiego przepływa 12 rzek i 2 kanały „Ulgi”. Łączna długość rzek w 

powiecie wynosi 200 km, z czego 2,6 km stanowią kanały. 

Ważniejsze dopływy rzeki Wkry w obszarze powiatu żuromińskiego: 

 w km 125+880 w miejscowości Siciarz do rzeki Wkry wpływa rzeka Luta (26, 8 km) 

prowadząca wody z gminy Żuromin, Bieżuń oraz Siemiątkowo, 

 w km 130+450 w miejscowości Stanisławowo do rzeki Wkry wpływa rzeka Mak (10, 6 km) 

prowadząca wody z gminy Bieżuń, 

 w km 136+180 w miejscowości Bieżuń do rzeki Wkry wpływa Kanał Luta-Wkra prowadzący 

nadmiar wód z rzeki Luty, 

 w km 136+380 w miejscowości Bieżuń do rzeki Wkry wpływa rzeka Swojęcianka prowadząca 

wody z gminy Lubowidz, Żuromin, Lutocin. 

Przeważająca część powiatu (środkowa i wschodnia) leży w zasięgu głównego zbiornika wód 

podziemnych – zbiornika Działdowo, wymagającego szczególnej ochrony (oprac. w 1990r. pod 

redakcją prof. A.S. Kleczkowskiego z AGH – Instytut Hydrograficzny w Krakowie). 

Na terenie powiatu znajdują się złoża surowców mineralnych (kruszywa naturalne), których 

eksploatacja może być czynnikiem aktywizującym powiat. Zasoby geologiczno-bilansowe 

udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego na terenie powiatu żuromińskiego wynoszą 21 216 

tys. ton. – (źródło danych Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce Państwowy Instytut Geologiczny wg 

stanu na dzień 31.12.2012 r.) Zlokalizowane są one w północno - wschodniej części powiatu w 

gminach Żuromin, Lubowidz, Kuczbork Osada (obszar wzniesień mławskich). Aktualnie eksploatacja 

prowadzona jest ze złóż położonych w miejscowościach: Brudnice, Brudnice II, Wiadrowo, Dąbrowa - 

gm. Żuromin, Gościszka, Nowa Wieś - gm. Kuczbork Osada, Osówka, Galumin, Ruda - gm. Lubowidz. 

Powiat Żuromiński leży w strefie potencjalnego występowania gazu łupkowego. Poszukiwania 

gazu prowadzone były na terenie gminy Lutocin. 

Naturalnym bogactwem powiatu są lasy. Według klasyfikacji przyrodniczo-leśnej powiat 

żuromiński leży w zasięgu Krainy IV Mazowiecko – Podlaskiej. Lasy ukształtowały się tu na wielkim 

sandrze Skrwy (kompleks leśny w północno-zachodniej części gminy Lubowidz powiązany z lasami 

Lidzbarskimi) oraz na Wzniesieniach Mławskich (kompleksy na wschód od rzeki Wkry – gmina 

Kuczbork i częściowo Lubowidz).Do kompleksów leśnych i małych enklaw przylegają gleby niskich klas 

bonitacyjnych VI, VI2, które w większości występują w gminie Siemiątkowo, Lubowidz, Kuczbork, 

Lutocin. 
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W 2011 roku powierzchnia gruntów leśnych wynosiła 17 035,1 ha, w tym grunty leśne 

publiczne o powierzchni 9463,8 ha i grunty leśne prywatne o powierzchni 7571,3 ha. W 2011 r. 

wskaźnik lesistości wynoszący 20,90 % jest znacznie niższy od średniego w województwie 

mazowieckim wynoszącego 22,80% oraz średniego w Polsce – 29,20 %. Lasy niestanowiące własności 

Skarbu Państwa zajmowały powierzchnię 7 589,00 ha. Grunty leśne prywatne ogółem o powierzchni 

7571,30 ha w tym grunty leśne prywatne osób fizycznych o powierzchni 7 149,30 ha, grunty leśne 

prywatne wspólnot gruntowych 398,00 ha, grunty leśne gminne powierzchnia 17,70 ha. 

2.2 ŚRODOWISKO 

W powiecie żuromińskim obszar prawnie chroniony zajmuje 59 635,1 ha, co stanowi blisko 74 

% całej powierzchni powiatu. Są to grunty m.in. należące do obszarów chronionego krajobrazu: 

Zieluńsko – Rzęgnowskiego – powołanego Rozporządzeniem nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 

15 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91poz. 2450), Międzyrzecza Skrwy i Wkry -powołanego 

Rozporządzeniem nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 

91 poz. 2455ze zm.), Nadwkrzańskiego - powołanego Rozporządzeniem nr 24 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91 poz. 2456 ze zm.) oraz okolic 

Rybna i Lidzbarka powołanego Rozporządzeniem nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 

2005 r.(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91 poz. 2451 ze zm.) Obszar chronionego krajobrazu uwzględnia się w 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

2.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

Wielkość zużycia wody w 2011 roku w powiecie przedstawia się następująco (wg danych z GUS) 

w Gminie Kuczbork – 179,1 dam3/rok/gospodarstwo, w Gminie Lutocin 240,3 

dam3/rok/gospodarstwo, w Gminie Lubowidz 226,7dam3 /rocznie/gospodarstwo, w Gminie Bieżuń 

355,0 dam3/rok/gospodarstwo, w Gminie Żuromin 483,2 dam3/rok/gospodarstwo, gmina 

Siemiątkowo 151,9 dam3/rok/gospodarstwo. 

Zużycie wody z wodociągów na jednego mieszkańca w 2011 roku wynosiła 40,4 m3- dane 

roczne, a na jednego korzystającego 48,3 m3. 
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Tabela 4. Długość sieci kanalizacyjnych na terenie powiatu żuromińskiego 

L.p Wyszczególnienie 
Długość sieci kanalizacyjnej  

w km 
 Ludność korzystająca z 

sieci osoby 

1. Żuromin  
Miasto: 22,4 

Gmina: 0 
Miasto: 7658 

Gmina: 0 

2. Bieżuń  
Miasto: 13,9 

Gmina: 0 
Miasto: 1164 

Gmina: 0 

3. Lubowidz 10,0 500 

4. Lutocin 11,2 606 

5. Kuczbork 2,2 662 

6. Siemiątkowo 0 0 

Ogółem powiat: 59,7 10 590 

 
 Źródło: dane Urzędu Statystycznego (2012 rok) ; www.stat.gov.pl 

W przypadku odprowadzania ścieków, długość sieci kanalizacyjnych w poszczególnych  

gminach  powiatu żuromińskiego zmienił się - długość sieci kanalizacyjnej w 2011  w całym powiecie  

r. wynosiła 56.6  km (dane z GUS), natomiast w 2012 r.: 59,7  km. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 10 

444 osób. Z kanalizacji korzysta ogółem 25,8 %: w miastach 78,8%, na wsi 6,1 % ogólnej liczby 

ludności z terenu powiatu żuromińskiego. 

Na terenie powiatu żuromińskiego funkcjonują następujące komunalne oczyszczalnie 

ścieków: 

1) Oczyszczalnia ścieków w Żurominie – oczyszczalnia miejska - biologiczna z podwyższonym 

usuwaniem biogenów (osad czynny) – zarządzający - Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z 

o.o., 09-300 Żuromin 

2) Miejska oczyszczalnia PS-400 - oczyszczalnia ścieków w Bieżuniu – zarządzający - Zakład 

Komunalny w Bieżuniu, 09-320 Bieżuń 

3) Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Zielonej, gmina Kuczbork – Osada – 

zarządzający – Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, 06-500 Mława 

4) Mechaniczno-biologiczna (złoża zraszane) oczyszczalnia ścieków w Lubowidzu – zarządzający 

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubowidzu ul. Zielona 10 09-304 Lubowidz 

5) Oczyszczalnia ścieków z punktem zlewnym i kanalizacji sanitarnej wsi Lutocin – zarządzający - 

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, 06-500 Mława 

http://www.stat.gov.pl/
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Ogółem z oczyszczalni ścieków komunalnych korzysta 31,6% zamieszkałej ludności powiatu. 

Ścieki są oczyszczane jedynie w miastach i nielicznych miejscowościach wiejskich (głównie tam, gdzie 

powstały nowe oczyszczalnie ścieków). Z uwagi na brak systemu kanalizacji sanitarnej w większości 

wsi mieszkańcy korzystają z szamb przydomowych, z których ścieki wywożone są do oczyszczalni 

ścieków.  

Do rzeki Wkry bezpośrednio lub pośrednio przez dopływy odprowadzone są podczyszczone 

ścieki komunalne, przemysłowe, bytowo-gospodarcze i odpadowe z miast. Poza zorganizowanym i 

kontrolowanym systemem ścieków, istnieją również niekontrolowane zrzuty ścieków, najczęściej 

nieczyszczonych lub nienależycie oczyszczonych. Poza punktowym odpływem ścieków Wkra narażona 

jest w znacznym stopniu na obszarowy spływ zanieczyszczeń z terenów użytkowanych rolniczo, które 

zajmują 72 % powierzchni powiatu. Prowadzenie produkcji rolnej niezgodnie z Kodeksem Dobrej 

Praktyki Rolniczej oraz obowiązującym prawem, ścieki z gospodarstw, odchody z produkcji zwierzęcej 

są znaczącym źródłem zanieczyszczeń wód gruntowych i miejscowych zanieczyszczeń gleb. 

Ponadto problem stanowi sposób stosowania nawozów organicznych. W większości 

gospodarstw obornik wywożony jest po zbiorze zbóż pod rośliny okopowe, a następnie zostaje 

przyorany. Po przyoraniu gleba pozostaje do wiosny bez okrywy ścierniskowej i rozpuszczane związki 

azotu i fosforu przedostają się w głąb gleby i stanowią źródło zanieczyszczeń wód gruntowych.  

Możliwości retencjonowania wód są uwarunkowane wieloma czynnikami. Są to przede 

wszystkim ograniczenia wynikające z naturalnych warunków topograficznych, hydrologicznych i 

hydrograficznych. Obecnie do celów produkcji energii elektrycznej wykorzystane jest piętrzenie na 

jazie młyńskim w Brudnicach oraz w Lubowidzu. Do lokalizacji mniejszych zbiorników dolinowych (o 

powierzchni zalewu poniżej 100 ha) korzystne warunki są na rzece Wkrze w gminie Lubowidz 

(Przerodki – 29,00 ha i Bądzyn – 28,0 ha) w gminie Żuromin (Poniatowo – 20,0 ha) oraz na rzece 

Przylepnicy na gruntach wsi Wygody – 19,5 ha w gminie Kuczbork). Poważnym ograniczeniem dla 

retencjonowania wód jest ich jeszcze niedostateczna, jakość, choć w ostatnim okresie wyraźnie ulega 

ona poprawie. 

2.2.2 Gospodarka odpadowa  

Na terenie powiatu żuromińskiego oprócz funkcjonującego dotychczas systemu zbierania 

odpadów komunalnych tj. zbierania odpadów niesegregowanych, można wyróżnić także selektywne 

zbieranie odpadów do recyklingu materiałowego i zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. 
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Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w powiecie żuromińskim jest 

ich gromadzenie na składowiskach. Obecnie w powiecie funkcjonują 2 gminne składowiska odpadów 

komunalnych: 

1) Gminne składowisko odpadów komunalnych w m. Kuczbork – Wieś zajmuje w granicach 

korony powierzchnię 6000 m ².  

2) Na terenie gminy Żuromin istnieje składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

zlokalizowane w m. Brudnice, uruchomione w 1992 r. Obiekt położony jest w odległości ok. 

1,0 km w kierunku północno- zachodnim od centrum Żuromina. Składowisko posiada 

pozwolenie zintegrowane. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla 

Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 przedmiotowe składowiska 

odpadów wskazane są jako instalacje zastępcze do czasu uruchomienia regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Składowiska do zastępczej obsługi 

regionu do czasu wybudowania RIPOK będą mogły funkcjonować do czasu ich bezpiecznego 

zapełnienia lub utraty ważności decyzji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2014 r.  

Na terenie powiatu żuromińskiego gospodarka odpadami zawierającymi azbest sprowadza 

się do czasowego ich deponowania oraz wywozu przez uprawnione do tego podmioty. 

Według danych uzyskanych z Gminy Lutocin wynika, że w 2012 roku zutylizowanych 187,187 

Mg, tj. 11.656,00 m². wyrobów zawierających azbest. 

Z danych WSO wynika, że w 2012 r. unieszkodliwionych zostało 250,480 Mg wyrobów 

zawierających azbest pochodzących z Gminy Bieżuń oraz 370,144 Mg wyrobów zawierających azbest 

pochodzących z Gminy Lubowidz. Gmina Kuczbork –Osada w marcu br. złożyła ofertę na Konkurs 

Azbest organizowany przez Ministerstwo Gospodarki w Warszawie na zadanie dotyczące 

przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, uzupełnienie Bazy Azbestowej i 

opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z prognoza oddziaływania na 

środowisko. W Gminie Żuromin w 2011 roku  unieszkodliwiono 116,786 Mg  wyrobów zawierających 

azbest - zinwentaryzowano 7 287, 83 Mg. Gmina Siemiątkowo w 2008 roku zinwentaryzowała 3 263 

Mg wyrobów zawierających azbest. 

2.2.3 Stan czystości powietrza atmosferycznego 

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska co roku dokonuje oceny poziomów substancji zawartych w powietrzu w poszczególnych 

strefach. Roczna ocena, jakości powietrza za 2011 rok została wykonana w układzie stref, zgodnie z 
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zaleceniem Ministerstwa Środowiska oraz wytycznymi, opracowanymi na zlecenie Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie: 

„Wytyczne do rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej wg zasad określonych w 

art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 

2004/107/WE.” 

Roczna ocena jakości powietrza za 2011 rok została poszerzona w odniesieniu do ww. 

wytycznych o dodatkową ocenę jakości powietrza w strefach pod kątem dotrzymania poziomu 

docelowego dla pyłu PM2.5. Analiza otrzymanych poziomów stężeń monitorowanych zanieczyszczeń 

w 2011 roku wskazuje na ścisłą zależność zmierzonych stężeń od warunków pogodowych. Zima 

spowodowała wysoką emisję zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania paliw na cele grzewcze, co 

bezpośrednio przełożyło się na wysoki poziom imisji tych zanieczyszczeń, szczególnie w obszarach, 

gdzie dominująca jest powierzchniowa emisja indywidualna. Prowadzone pomiary stężeń substancji 

na stacjach pomiarowych nie wykazują wyraźnej tendencji zmniejszania się poziomów stężeń tych 

substancji, dla których zostały sporządzone programy ochrony powietrza. W związku z tym w 

najbliższych latach działania, związane z wdrażaniem rozwiązań, przewidzianych w programach 

ochrony powietrza, powinny być zintensyfikowane. Równocześnie w nowotworzonych programach 

należy przewidzieć rozwiązania, wpływające na zdecydowanie większe ograniczenia, dotyczące emisji 

niskiej powierzchniowej. 

2.2.4 Źródła nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 

Na terenie powiatu znajdują się następujące obiekty mogące stanowić potencjalne zagrożenie 

dla środowiska i ludzi: 

1) Amoniak i kwas siarkowy gromadzony w instalacjach technologicznych i zbiornikach - 

Spółdzielnia Mleczarska w Żurominie - 4,5 tony amoniaku i 1 tona kwasu siarkowego. 

2) Zagrożenie pożarowo-wybuchowe stanowi odcinek gazociągu Jamał – Europa Zachodnia 

przebiegający przez Gminę Siemiątkowo (sołectwa Krzeczanowo, Gutkowo), oraz fermy 

drobiu m. Kozielsk i Chodubka - zbiorniki na gaz  

3) Duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska mogą stanowić katastrofy i awarie 

cystern samochodowych przewożących przez teren powiatu substancje i materiały 

niebezpieczne trasami do tego celu nie wyznaczonymi. 

4) Skupiska ferm drobiu - zagrożenie epizootyczne (rozprzestrzenianie się chorób zwierzęcych). 
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2.2.5 Hałas  

Hałasem jest każdy niepożądany, nieprzyjemny, dokuczliwy, a nawet szkodliwy dźwięk. 

Powszechność występowania hałasu powoduje wiele negatywnych skutków, szczególnie dla jakości 

życia i zdrowia człowieka (słuch, układ nerwowy, psychika, zmniejszenie sprawności umysłowej). 

W chwili obecnej największe natężenie hałasu może występować w miejscowościach o dużym 

natężeniu ruchu. Trudno jest określić jaki jest stopień przekroczenia norm ze względu na brak badań 

w powiecie, jednak w chwili obecnej wzrost liczby samochodów a tym samym natężenia ruchu 

powoduje nadmierny hałas w miejscach dużego ruchu np.: w centrum Żuromina. 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasu należy w przyszłości wprowadzić zmiany w inżynierii 

ruchu drogowego poprzez np.: budowę obwodnicy południowo -wschodniej Żuromina , Zielonej oraz 

Kuczborka oraz przebudowę drogi wojewódzkiej 541 , która zmniejszy ruch w centrum miasta, 

eliminowanie z ruchu pojazdów o złym stanie technicznym, dbanie o stan tekstury nawierzchni 

drogowej, w celu ochrony ludności należy stosować okna o dużej izolacyjności akustycznej. 

2.2.6 Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące  

Promieniowanie elektromagnetyczne jest rozpatrywane jako zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego. Wokół źródeł pól elektromagnetycznych tworzy się obszary ograniczonego użytkowania. 

Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko jest uzależniony od natężenia oraz 

częstotliwości drgań. Źródłem promieniowania jest każde urządzenie, w którym następuje przepływ 

prądu elektrycznego np. sieci energetyczne w tym linie wysokiego napięcia, stacje radiowe i 

telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej, radiotelefony, CB-radio, urządzenia radiowo – 

nawigacyjne, radiowo komunikacyjne, urządzenia elektryczne wykorzystywane w przemyśle lub w 

gospodarstwach domowych, aparaty telefonii komórkowej. 

W powiecie żuromińskim źródłami promieniowania pól elektromagnetycznych są:  

1) linie elektroenergetyczne napowietrzne dla prądu przemiennego o napięciach znamionowych 

110 kV, 

2) Stacje bazowe telefonii komórkowej zlokalizowane w gminach:  

I. Lubowidz 4 szt. - m. Zieluń 2 maszty, m. Lubowidz 1 maszt, m., Kozilas 1 maszt 

telefoniczny 

II. Bieżuń -3 stacje telefonii komórkowej 

III. Siemiątkowo – 2 stacje telefonii komórkowej 

IV. Żuromin – 3 stacje telefonii komórkowej - według dokonanych zgłoszeń instalacji 

wytwarzających pola elektromagnetyczne (brak danych z Gminy Żuromin) 
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V. Kuczbork – 3 wieże telefonii komórkowej 

VI. Lutocin – 4 wieże telefonii komórkowej 

Źródło: dane gmin 

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu 

środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co 

najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do 

dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 

Tabela 5. Analiza SWOT obszaru ŚRODOWISKO 

ŚRODOWISKO 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Atrakcyjne tereny pod względem walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych sprzyjające 
rozwojowi różnych form turystyki, rekreacji i 
wypoczynku i związanej z nimi działalności 
gospodarczej 

 Znaczne  zasoby leśne 

 Dobrze zachowane warunki przyrodnicze 
duża różnorodność siedlisk przyrodniczych  

 Duży udział obszarów chronionych 
przyrodniczo (Lidzbarsko-Górznieński Park 
Krajobrazowy) obszary chronionego 
krajobrazu, rezerwat, użytek ekologiczny, 
pomniki przyrody, Obszar Natura 2000  

 Położenie na terenie Zielonych Płuc Polski  

 Systematycznie porządkowana gospodarka 
wodno –ściekowa  

 Brak szkodliwych dla środowiska składowisk 
odpadów niebezpiecznych, mogilników, 
spalarni odpadów  

 Brak przemysłu wytwarzającego w dużych 
ilościach odpady niebezpieczne bądź trudne 
do zagospodarowania 

 Potencjalne złoża gazu łupkowego  

 Sprzyjające warunki do korzystania zasobów 
energii odnawialnej szczególnie wiatrowej, 
słonecznej i biomasy  

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców 

 Zbyt mała  promocja Powiatu jako terenu o 
dużym potencjale przyrodniczym i 
turystycznym  

 Słabo rozwinięta gospodarka odpadowa  

 Zanieczyszczenie powietrza w miastach 
pochodzące z ogrzewania paliwami stałymi  

 Niski wzrost poziomu odpadów selektywnie 
zbieranych  

 Brak  wydzielonych i uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych  

 Słabe wykorzystanie potencjału OZE 

 Słaby stan urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych  

 Przestarzałe sieci przesyłu energii 
energetycznej  
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Wzrost lesistości  

 Rozwój energetyki odnawialnej w kierunku 
źródeł przyjaznych środowisku  

 Skumulowanie na małym obszarze produkcji 
drobiarskiej i trzody chlewnej - zagrożenie 
epidemiologiczne  
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 Budowa zbiornika wodnego dla potrzeb 
retencji i turystycznych  

 Ograniczenie emisji pyłowych 

 Większa świadomość ekologiczna  wśród 
lokalnej społeczności  

 Przebudowa złych rozwiązań węzłów 
komunikacyjnych 

 Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczo – krajobrazowych 

 Zbyt wolny rozwój systemu gospodarki 
odpadami  

 Zbyt duża ilość wytwarzanych odpadów  

 Zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego  

 Niebezpieczeństwo wystąpienia suszy  

 Zniszczenie terenów cennych przyrodniczo 
wskutek braku niekontrolowanej urbanizacji  
 

2.3 ROLNICTWO 

Pod względem przydatności rolniczej przeważają gleby zaliczane do kompleksu piątego (żytni 

dobry), szóstego (żytni słaby) i siódmego (żytni bardzo słaby). Najlepsze z nich występują na terenie 

gmin: Lutocin, Bieżuń i Żuromin, a najsłabsze w gminie Lubowidz i Siemiątkowo. 

Rolnictwo stanowi ważny dział gospodarki powiatu żuromińskiego. W 2010 r. liczba 

gospodarstw rolnych wynosiła– 5344  dane z GUS. Powierzchnia gruntów użytkowanych rolniczo 

wynosi 58 257 ha, co stanowi ok. 72 % ogólnej powierzchni powiatu (stan w 2013 r., dane Wydziału 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żurominie.) 

W skali całego powiatu grunty orne stanowią 45,10 % tj. – 36 325 ha. Gleby przydatne są 

głównie do uprawy żyta, ziemniaków i łubinu, poza glebami klas III i IV, na których uprawiane są 

pszenica, mieszanki zbożowe.  

W użytkach zielonych (które zajmujących około 24,11% powierzchni) zaznacza się przewaga 

kompleksu II. Są to głównie siedliska pobagienne (torfy torfowisk niskich i piaski murszowe) i siedliska 

bagienne (torfy dolinowe). W powiecie żuromińskim nieużytki stanowią 2,91 % całej powierzchni 

powiatu. 

Udział procentowy powierzchni glebowych wg klas bonitacyjnych gleb w powiecie 

żuromińskim: 

 II klasa - 2,885 ha 

 III klasa - 4969,63 44 ha 

 IV kasa - 17442,474 ha  

 V klasa - 27098,802 ha  

 VI klasa - 15 364,37 ha 

Jakość gleb w powiecie jest zróżnicowana, dominują gleby słabe V i VI klasy wytworzone z 

piasków luźnych słabo gliniastych i piasków gliniastych lekkich. Tylko w środkowo-zachodniej części 
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powiatu (gm. Lutocin) występują gleby dobre klasy III i IV powstałe z glin zwałowych o różnym 

stopniu spiaszczenia, jednakże ich udział jest znacznie niższy.  

Pod względem przydatności rolniczej przeważają gleby zaliczane do kompleksu piątego (żytni 

dobry), szóstego (żytni słaby). Najlepsze z nich występują na terenie gmin; Lutocin, Bieżuń, Żuromin, 

a najsłabsze w gminie Lubowidz i Siemiątkowo. Gleby przydatne są głównie do uprawy żyta, 

ziemniaków, łubinu, poza glebami klas III i IV, na których uprawiane są mieszanki zbożowe. 

Podsumowując należy stwierdzić, że część gmin charakteryzuje się niezbyt korzystnymi 

warunkami dla rozwoju rolnictwa konwencjonalnego, a są to gminy Lubowidz i Siemiątkowo, 

rolnictwo nie powinno być postrzegane jako jedyna forma rozwoju gospodarczego, gdyż wymagać 

będzie dużych nakładów. 

Powiat żuromiński słynie z produkcji drobiarskiej w 2010 r. hodowano 4 099 425 szt. drobiu. 

W hodowli bydła przodują gminy: Lutocin – 10 304 szt., Bieżuń- 9 846 szt., Siemiątkowo 7398 szt., a w 

hodowli trzody Lutocin – 60 463 szt., Żuromin – 44 320 szt. i Kuczbork – 32 607 szt. 

Ogółem w powiecie znajduje się 46 013 szt. bydła, oraz 161 966 szt. trzody chlewnej, 540 szt. 

koni. Wg danych spisu rolnego 2010 r. na terenie powiatu było ok. 4,7 tys. indywidualnych 

gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. 

Tabela 6. Analiza SWOT obszaru ROLNICTWO 

ROLNICTWO 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Dobre warunki dla rozwoju przemysłu rolno- 
spożywczego; 

 Bardzo intensywna produkcja drobiarska 

 Korzystne warunki lokalizacyjne dla 
rolnictwa ekologicznego  

 Potencjalne warunki do rozwoju rolnictwa 
ekologicznego  

 Słabo rozwinięta agroturystyka  

 Słabo  rozwinięte przetwórstwo rolno- 
spożywczego  

 Konflikty pomiędzy mieszkańcami a 
właścicielami wielkich ferm drobiu i trzody  

 Brak planów zagospodarowania 
przestrzennego  

  Niewielka ilość grup producenckich  

 Zbyt mało przemysłu rolno- spożywczego i 
przetwórstwa płodów rolnych  

 Brak zorganizowanego zbytu płodów rolnych 
oraz baz przechowalniczych  

 Brak promocji wyrobów lokalnych w celu 
uzyskania „marki „ na rynku 

 Duży udział ludności powiatu utrzymujących 
się z rolnictwa  
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SZANSE ZAGROŻENIA 

 Efektywne wykorzystanie dostępnych 
środków funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej; 

 Alternatywne (pozarolnicze) formy 
zatrudnienia dla pracujących w sektorze 
rolniczym; 

  Rozwój przetwórstwa rolno- spożywczego i 
zakładów produkcyjnych  

 Wprowadzenie i wypromowanie „marki” na 
rynku dla wyrobów lokalnych  

 Sprzyjanie powstawaniu nowych grup 
producenckich 

 Spadek opłacalności  produkcji w rolnictwie  

 Rozdrobnienie gospodarstw rolnych  

 Zmienne priorytety  w polityce europejskiej 
w produkcji zwierzęcej  
 

 

2.4 SPOŁECZEŃSTWO 

2.4.1 Analiza lokalnego rynku pracy 

Powiat Żuromiński położony jest w północno-zachodniej części województwa 

mazowieckiego, z dala od większych ośrodków przemysłu, na terenach typowo rolniczych. Obszar 

powiatu należy do najmniej zurbanizowanych w województwie mazowieckim, charakteryzuje się 

niską gęstością zaludnienia. Brakuje dużych zakładów produkcyjnych, generujących większą ilość 

miejsc pracy, w tym na stanowiskach dających zatrudnienie osobom o niskich kwalifikacjach 

zawodowych. Lokalny rynek pracy kształtują firmy zajmujące się głównie handlem i usługami - 862 

podmioty, tj. 34,2% wszystkich działających w powiecie. Znaczna ich część działa w sekcjach: 

budownictwo (382, tj. 15,1%) i rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo (336, tj. 13,3%). Ponad 85% firm 

funkcjonujących na terenie powiatu to mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 10 pracowników. 

Duża część mieszkańców utrzymuje się z pracy w nisko opłacalnym rolnictwie oraz z prac 

sezonowych.    

W powiecie zauważalny jest  utrzymujący się od wielu lat deficyt większych inwestycji sektora 

niepublicznego , które wpłynęłyby pozytywnie na ożywienie gospodarcze, powstanie nowych miejsc 

pracy, stabilizację lokalnego rynku pracy. Aby powiat mógł się rozwijać we wszystkich obszarach życia 

społeczno-gospodarczego, niezbędne jest zintensyfikowanie współpracy władz samorządowych 

zarówno szczebla powiatowego, gminnego, przedsiębiorców, partnerów rynku pracy, w celu 

wypracowania sprzyjających warunków i ulg ekonomicznych skierowanych do przedsiębiorców. 

Punktem wyjścia dla ożywienia gospodarczego powiatu mogłoby być opracowanie planów 

zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wyodrębnienie terenów przemysłowych i 
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utworzenie na tych terenach specjalnych stref ekonomicznych przyciągających podmioty 

gospodarcze zainteresowane tworzeniem i rozbudową firm.  

Pomimo podejmowanych działań zarówno przez urząd pracy jak i podmioty z nim współpracujące 

znaczna część mieszkańców powiatu w wieku aktywności zawodowej pozostaje poza sferą 

zatrudnienia. Wysoki poziom bezrobocia, którego stopa wynosiła na koniec grudnia 2012r. (23,5% ) i 

była najwyższa w subregionie ciechanowskim. Na koniec stycznia 2013r. wzrosła do 24,4%.    W 

stosunku grudnia 2012r. o 0, 9 punktu procentowego.  

Powyższe dane świadczą, iż w powiecie żuromińskim w okresie ostatnich lat doszło do 

pogorszenia sytuacji zawodowej mieszkańców będących w wieku aktywności zawodowej, 

poszukujących stabilnego zatrudnienia. Podaż miejsc pracy jest zdecydowanie niższa od popytu na 

nią. Najniższą aktywnością zawodową, a tym samym największe problemy z podjęciem zatrudnienia 

mają osoby charakteryzujące się niskim wykształceniem i kwalifikacjami, które są rozbieżne z 

oczekiwaniami rynku pracy, osoby nie posiadające doświadczenia zawodowego, długotrwale 

pozostające poza rynkiem pracy. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie stanowiły w grudniu 2012r. aż 93% wszystkich 

bezrobotnych. Do tej grupy należą: osoby do 25 roku życia (24% ogółu), długotrwale bezrobotni 

(61%), kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia (11%), powyżej 50 roku życia 

(19%), bez kwalifikacji zawodowych, (24%ogółu), bez doświadczenia zawodowego (31%), bez 

wykształcenia średniego (59%), samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia (4%), 

które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia(0,89%), niepełnosprawni 

(1,98%). Mieszkańcy wsi stanowili 72 %  ogółu bezrobotnych. Prawo do zasiłku posiadało 768 osób , 

w tym 328 kobiet –   ( 18,9 % ) bezrobotnych.  

Analizowane dane statystyczne z końca  2011 i 2012 roku świadczą o wysokim, rosnącym 

udziale osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych (wzrost o 3 punkty 

procentowe) i osób bez wykształcenia średniego (wzrost o 1 punkt procentowy).  

Spadek nastąpił w grupie osób bez kwalifikacji zawodowych (spadek o 2 punkty procentowe) 

oraz bezrobotnych do 25 roku  ( spadek o 2 punkty procentowe).  

Aktywizacja bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu na 

gruncie zawodowym, między innymi ze względu na długotrwały brak kontaktu z rynkiem pracy, brak 

kwalifikacji, doświadczenia zawodowego jest coraz trudniejsza i będzie wymagała jeszcze większego 

zaangażowania ze strony pracowników PUP. Dlatego też Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie 

analizuje dane statystyczne dotyczące osób bezrobotnych, bada jak zmieniają się  

na przełomie lat, podejmuje działania, w tym badania ankietowe służące poznaniu poziomu 
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aktywności zawodowej osób bezrobotnych, ich potrzeb, barier, oczekiwań. Dzięki temu może 

obejmować pomocą grupy bezrobotnych, które są najbardziej narażone na marginalizację społeczną, 

które wymagają udzielenia im wieloaspektowego wsparcia prowadzącego w konsekwencji do 

powrotu na rynek pracy.  

2.4.2 Struktura bezrobocia w powiecie żuromińskim 

2.4.2.1 Poziom  bezrobocia  

Na koniec grudnia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie zarejestrowanych było 

4057 osób bezrobotnych, w tym 1943 kobiety ( 48,9% ogółu zarejestrowanych). Na przełomie 

ostatnich 3 lat tj. od grudnia 2010 r. do grudnia 2012r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy wzrosła o 458 osób. Tylko w stosunku do miesiąca grudnia 2011 r., kiedy 

zarejestrowanych było 3 909 osób bezrobotnych, w tym 1 959 kobiet liczba bezrobotnych wzrosła 

przez kolejnych 12 miesięcy o 148 osób tj. o 3,71%.  

Tabela 7. Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2010 r. 2011r. 2012r. i 

30.09.2013 r. 

LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w  2010 r 

3921 3865 3894 3769 3586 3469 3535 3464 3404 3401 3458 3599 

w tym kobiet 

1903 1842 1847 1810 1743 1716 1783 1773 1756 1745 1752 1766 

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w  2011 r  

3801 3870 3832 3603 3593 3591 3678 3619 3656 3676 3760 3909 

w tym kobiet 

1838 1852 1833 1754 1812 1815 1898 1882 1898 1924 1935 1959 

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach  w  2012r. 

4117 4097 4041 3995 3871 3795 3837 3904 3866 3870 3985 4057 

w tym kobiet 

2006 1945 1931 1924 1882 1844 1891 1929 1892 1882 1917 1943 

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach  stan na dzień 30.09.2013r 

4282 4215 4193 4185 4121 4001 3984 3909 3906    

w tym kobiet 
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2024 1949 1931 1945 1943 1897 1929 1924 1925    

Tabela 8. Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu żuromińskiego w 

latach 2011-2012 -30.09.2013 r. 

L.P. Gminy Stan na dzień 

31.12.2011 r 

Stan na dzień 

31.12.2012 r 

Stan na dzień 

30.09.2013 r 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

w liczbach 

bezwzględnych 

% do ogólnej 

liczby 

bezrobotnych 

w liczbach 

bezwzględnych 

% do ogólnej 

liczby 

bezrobotnych 

w liczbach 

bezwzględnych 

% do ogólnej 

liczby 

bezrobotnych 

1. Gmina i Miasto 

Żuromin 

1450 37,1% 1503 37,7% 1402 35,9% 

2.  Gmina Kuczbork 492 12,6% 515 12,7% 518 13,3% 

3. Gmina Lutocin 379 9,7% 364 8,9% 322 8,2% 

4. Gmina Lubowidz 773 19,7% 820 20,2% 803 20,6% 

5.  Gmina Siemiątkowo 355 9,1% 376 9,3% 380 9,7% 

6. Miasto i Gmina 

Bieżuń 

460 11,8 % 479 11,8% 481 12,3% 

 

Największą liczbę bezrobotnych w 2012 r.  stanowili mieszkańcy gminy i miasta Żuromin – 

1503 osoby  tj.  37,1 % ogółu bezrobotnych oraz gminy Lubowidz 820 osób tj. 20,2 %. Najmniejszy 

udział bezrobotnych jest w gminie Lutocin 364 osoby tj.8,9 % ogółu bezrobotnych. 

2.4.2.2 Stopa bezrobocia w latach 2009- 2012-30.09.2013 r. 

Stopa bezrobocia w dniu 31.12.2012r. w stosunku do analogicznego okresu w 2011r. wzrosła       

o  0,6 punktu procentowego i wynosiła 23,5%. Utrzymuje się od wielu lat na najwyższym poziomie   w 

subregionie ciechanowskim. W skali całego województwa mazowieckiego gdzie stopa bezrobocia      

w grudniu 2012r. wynosiła 10,8% powiat żuromiński znajdował się na szóstym miejscu pod względem 

najwyższej stopy bezrobocia. 

Od grudnia 2008 r. do listopada 2010 r. stopa bezrobocia nie była  niższa niż 19 % ,  w grudniu 

2010r. stopa bezrobocia w powiecie żuromińskim wyniosła  21,4%, natomiast w grudniu 2011r. już  

22,9%.   
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W styczniu 2013 r. stopa bezrobocia wzrosła do 24,4%.   

Tabela 9. Poziom stopy bezrobocia w poszczególnych miesiącach w latach 2009 – 2012 - 

30.09.2013 r.  

   POZIOM STOPY BEZROBOCIA W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH   

st
yc

ze
ń

 

lu
ty

 

m
ar

ze
c 

kw
ie

ci
eń

 

m
aj

 

cz
er

w
ie
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ie
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si
er

p
ie

ń
 

w
rz

es
ie

ń
 

p
aź

d
zi
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n

ik
 

lis
to

p
ad

 

gr
u

d
zi

eń
 

Województwo mazowieckie w 2009 r. 

7,8% 8,2% 8,3% 8,2% 8,2% 8,2% 8,3% 8,4% 8,5% 8,6% 8,8% 9,0% 

Powiat żuromiński 2009 r. 

21,2% 20,7% 21,0% 20,3% 20,6% 20,3% 20,9% 21,1% 21,2 % 21,3% 21,5% 22,2% 

Województwo mazowieckie w 2010 r. 

9,6% 9,8% 9,8% 9,5% 9,3% 9,1% 9,0% 9,0% 8,9% 8,9% 9,0% 9,4% 

Powiat żuromiński 2010 r. 

22,9% 22,6% 22,7% 22,2% 21,3% 20,8% 21,1% 20,7% 20,5 % 20,5% 20,7% 21,4% 

Województwo mazowieckie 2011 r. 

9,8 % 10% 10% 9,8% 9,6% 9,3% 9,3% 9,2% 9,5% 9,5% 9,6% 9,9% 

Powiat żuromiński  2011r. 

22,3% 22,6% 22,6% 21,3% 21,3% 21,3% 21,7% 21,4% 21,7% 21,8% 22,2% 22,9% 

Województwo mazowieckie 2012 r. 

10,4%  10,6% 10,6%  10,4% 10,3% 10,0% 10,1% 10,2% 10,2% 10,3% 10,5% 10,8% 

Powiat żuromiński  2012r. 

23,7% 23,7% 23,4% 23,2% 22,7% 22,3% 22,5% 22,8% 22,6% 22,6% 23,1% 23,5% 

Województwo mazowieckie 30.09.2013 r. 

11,4% 11,6% 10,8% 11,5% 11,3% 11,1% 11,1% 11,1% 11,0% - - - 

Powiat żuromiński  30.09.2013r 

24,4% 24,2% 23,5% 24,0% 23,7 % 23,2% 23,2% 22,8% 22,6% - - - 

 - najwyższa wartość stopy bezrobocia w powiecie żuromińskim w danym roku  
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2.4.2.3 Wiek bezrobotnych 

Poniższa tabela przedstawia udział bezrobotnych w poszczególnych przedziałach wiekowych. 

W końcu roku 2012 r. w porównaniu z danymi 2011r. zanotowano  wzrost udziału w ogólnej liczbie 

bezrobotnych w grupie wiekowej 25-34 lata z 27,96% do 28,3% i 35-44 lata z 19,37% do 20,0%.  

Spadek udziału wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w grupie osób w 

wieku   18-24 lata z 25,56% do 24,0% i spadek udziału bezrobotnych w wieku 45-54 lata z 19,06% do 

18,3%.  

Największy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (28,3%).    

Najmniejszy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 60-64 lata (1,8%).   

Tabela 10. Bezrobotni wg. wieku. 

BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 

2010 

872 1038 706 708 230 45 

24,30 % 28,84 % 19,61 % 19,65 % 6,37 % 1,25 % 

2011 

999 1093 757 745 294 66 

25,56% 27,96% 19,37% 19,06% 6,37% 1,68% 

2012 

977 1143% 815% 742 307 73 

24,0% 28,3% 20,0% 18,3% 7,6% 1,8% 

30.09.2013 r 

831 1092 853 720 326 84 

21,3% 27,9% 21,8% 18,4% 8,4% 2,2% 



PROJEKT - Strategiczny Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020 

 

Powiat Żuromiński  26 

2.4.2.4 Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie powyżej 50 roku 

życia 

Na przestrzeni ostatnich czterech lat tj. od roku 2009 do 2012 liczba osób bezrobotnych         

w wieku powyżej 50 roku życia  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wzrastała. 

Bezrobotni z omawianej grupy wiekowej na dzień 31.12.2012 r. stanowili (18,5%) ogółu 

zarejestrowanych-752 osoby, w tym 304 kobiety. W analogicznym okresie w 2011r. osoby w wieku 50 

plus w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 17 % ogółu zarejestrowanych - 691 osób, w tym 285 

kobiet.  Powyższe dane  świadczą , iż liczba przedstawicieli tej grupy wiekowej bezrobotnych wzrasta 

z roku na rok. Ponad 64% osób w wieku powyżej 50 roku życia to mieszkańcy wsi. Wykształcenie 

zawodowe, gimnazjalnym i niższe posiadają 572 osoby, tj. aż 76% przedstawicieli opisywanej grupy 

wiekowej. Wykształcenie średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe i policealne posiadały 172 

osoby, tj. 22,88%. Wyższym wykształceniem legitymuje się zaledwie 8 osób.  

Pozytywne jest to, iż 90% grupy, to osoby posiadające doświadczenie zawodowe,  

co niewątpliwie jest dużym atutem w procesie rekrutacji do pracy. Niestety ten zgromadzony przez 

lata potencjał zawodowy może zostać zaprzepaszczony w momencie wieloletniego pozostawania bez 

zatrudnienia. Tracąc pracę osoby te mają ogromne trudności z powrotem do aktywności zawodowej. 

Długotrwałym bezrobociem dotkniętych jest 70% omawianej grupy wiekowej bezrobotnych. 

Niepokojący jest fakt, iż ponad 59,3% osób po 50 roku życia pozostaje bez pracy nieprzerwanie 

powyżej 12 miesięcy, a blisko 41 % powyżej 24m-cy. Tylko niespełna 27,8% osób zarejestrowanych 

jest krócej niż 6m-cy.  

2.4.2.5 Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Żurominie do 30 roku życia 

Na podstawie danych statystycznych  na temat poziomu i struktury  bezrobotnych w wieku 

do 30 roku życia, należy stwierdzić, iż wiek jest jedną z istotnych barier w drodze do podjęcia 

aktywności zawodowej. Udział osób w wieku - 30   w ogólnej liczbie bezrobotnych z roku na rok 

wzrasta i stanowi znaczny procent wszystkich osób zarejestrowanych w PUP w Żurominie. Spadek 

aktywności zawodowej osób w wieku 18-29 lat jest procesem postępującym i nasilającym się.  

Na dzień 31.12.2012 r. grupa bezrobotnych w wieku 18- 29 lat stanowiła 1648 osób, w tym 

810 kobiet, tj.  40,63% ogółu zarejestrowanych w PUP w Żurominie. Mężczyźni stanowili 50,85% 

grupy, kobiety 49,15%. Na terenach wiejskich mieszka 76,40% przedstawicieli grupy.  

W okresie od 31 grudnia 2010 r. do analogicznego okresu w 2011r. liczba bezrobotnych do 30 

roku życia wzrosła o 13,5%. W analogicznym okresie w 2012r. utrzymywała się na tym samym 

poziomie jak w 2011r. i stanowiła 1648 osób. Są to osoby głównie w wieku 21-24 lata – 41,75% i 25-
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29 lat- 40,72% grupy. Niskie wykształcenie tj. gimnazjalne i podstawowe posiada 267 osób, tj. 16% 

grupy, wykształcenie zawodowe - 363 osoby, tj. 22% grupy. Wykształcenie średnie ogólnokształcące 

posiadają 354 osoby, tj. 21,4% grupy, średnie zawodowe i policealne 410 osób, tj. 24,88% grupy, 254 

osoby wyższe 15,42%. Około  46 % przedstawicieli grupy nie posiada żadnego stażu pracy. Krótkim 

okresem zatrudnienia nie przekraczający 12 miesięcy legitymuje się  20% grupy. Skutkiem tego jest 

fakt, iż 55%  grupy to osoby bez doświadczenia zawodowego. Z roku na rok wzrasta liczba osób 

długotrwale bezrobotnych w omawianej grupie wiekowej, która w 2009r. wynosiła 715, w 2010  r.      

- 747 i w 2011 r. - 805 osób i w 2012r. -  845 osób. Osoby długookresowo pozostające bez 

zatrudnienia stanowią 51,28% osób do 30 roku życia. Z analizy danych statystycznych pup wynika, iż 

wzrasta liczba bezrobotnych pozostających w rejestrach bezrobotnych powyżej 6 miesięcy.  

Na przestrzeni ostatnich czterech lat sytuacja osób do 30 roku życia nie uległa poprawie. W 

grudniu 2009 r. grupa bezrobotnych do 30 roku życia  wynosiła  906 osób, w 2010 r. zmniejszyła się 

do liczby 798 osób, a następnie w 2011r. ponownie wzrosła do 913 osób i w 2012r. do 944 osób.  

Niepokojące jest to, iż osoby bezrobotne z grupy wiekowej 18-29 lat pomimo tego, iż w 61% 

posiadają co najmniej wykształcenie średnie, policealne  lub wyższe, są bardziej mobilne od osób 

starszych, dyspozycyjne, kreatywne, pozostają w tak dużej liczbie w rejestrach bezrobotnych i nie są 

w stanie w większości samodzielnie, bez wsparcia instytucjonalnego przerwać bierności zawodowej, 

podjąć zatrudnienie  i trwale związać się z rynkiem pracy. 

2.4.2.6 Wykształcenie 

Z analizy poniższej tabeli wynika, że przeważającą grupą w ogólnej liczbie zarejestrowanych 

stanowią bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym (31,8%) oraz wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej, którzy stanowią (27,2%). Należy stwierdzić, że w stosunku do poprzedniego 

roku nastąpił wzrost udziału osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W niewielkim wzrósł 

udział osób z wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie osób bezrobotnych  w stosunku do 2011r. 

Zmniejszeniu uległa liczba osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym  z 13,08% do12,0%. 

Należy zauważyć, że  udział osób z wykształceniem wyższym ma nie tylko wymiar pozytywny 

ponieważ świadczy o wzrastającym poziomie wykształcenia zasobów siły roboczej, ale również 

negatywny, oznacza bowiem, iż bezrobocie w coraz większym stopniu dotyczy również osób z 

wykształceniem wyższym. Młodzi ludzie rozpoczynają swoją karierę zawodową od rejestracji w 

urzędzie pracy i najczęściej pierwszym doświadczeniem zawodowym jest dla nich podjęcie stażu.  
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Tabela 11. Bezrobotni wg. wykształcenia 

wyższe Policealne i średnie 
zawodowe 

Średnie 
ogólnokształcące 

Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej 

2010 

253 717 450 1127 1052 

7,02 % 19,92 % 12,50 % 31,31 % 29,23 % 

2011 

314 815 511 1187 1042 

8,03% 20,85% 13,08% 30,36%    27,68% 

2012 

354 822 488 1289 1104 

8,7% 20,3% 12% 31,8%    27,2% 

30.09.2013 r. 

336 842 429 1267 1032 

8,6% 21,6% 11,0% 32,4% 26,4% 

 

2.4.2.7 Staż pracy  

W strukturze osób bezrobotnych według stażu pracy na koniec 2012 r. nadal największy 

odsetek stanowiły osoby ze stażem 1-5 lat (25,9%) oraz osoby bez stażu pracy (25,4%). Spadek 

odnotowano w strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych do 1 roku  (z 15,17% do 14,5%) oraz 

bezrobotnych bez stażu  (z 26,4% do 25,4%). Analiza poniżej tabeli pokazuje, iż w stosunku do roku 

2011 w pozostałych przedziałach nie zaszły zasadnicze zmiany.  

Tabela 12. Bezrobotni wg. stażu pracy 

Bezrobotni według  stażu pracy 

do 1 roku 1 -5 5-10 10-20 20-30 30 lat i więcej bez stażu 

2010 

523 939 499 459 209 41 929 

14,54 % 26,09 % 13,86 % 12,75 % 5,81 % 1,14 % 25,81 % 

2011  

593 994 545 498 215 32 1032 

15,17% 25,43% 13,94% 12,74% 5,50% 0,82% 26,40% 
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2012  

589 1050 587 522 241 38 1030 

14,5% 25,9% 14,52% 12,9% 5,9% 0,9% 25,4% 

30.09.2013 r. 

562 982 559 541 257 56 949 

14,4% 25,1% 14,3% 13,9% 6,6% 1,4% 24,3% 

2.4.2.8 Czas pozostawania bez pracy 

W 2012 r. w stosunku do 2011 r. wzrósł udział procentowy osób bezrobotnych pozostających 

bez pracy w okresie 12-24 miesiące (z 19,67% do 21%) oraz z  23,5% do 25,9% osób bezrobotnych 

zarejestrowanych powyżej 24 miesięcy. Natomiast zmalał (z 6,65% do 5,9%) udział osób 

bezrobotnych zarejestrowanych do 1 miesiąca oraz od 6 – 12 miesięcy (z 20,7% do 17,4%). 

Tabela 13. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 

do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 powyżej 24 

2010 

326 538 538 647 675 875 

9,05 % 14,95 % 14,95 % 17,98 % 18,75 % 24,32 % 

2011  

260 566 585 810 769 919 

6,65% 14,48% 14,96% 20,72% 19,68% 23,51% 

2012  

240 590 617 707 854 1049 

5,9% 14,5% 15,3% 17,4% 21,0% 25,9% 

30.09.2013 

253 468 459 824 785 1117 

6,5 % 12,0% 11,8% 21,0% 20,0% 28,7 % 
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Tabela 14. Osoby bezrobotne zarejestrowane powyżej 12 miesięcy według wykształcenia w 

latach 2009 – 2012-30.09.2013 r.  

Wyższe Policealne i średnie 
zawodowe 

Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej 

Liczba bezrobotnych według wykształcenia  w 2010 r. ogółem 

253 717 450 1127 1052 

Liczba bezrobotnych  powyżej 12 miesięcy -  2010 r 

63 308 151 509 519 

24,9 % 42,9 % 33,55 % 45,16 % 49,33 % 

Liczba bezrobotnych według wykształcenia  w 2011r.  ogółem 

314 815 511 1187 1082 

Liczba bezrobotnych  powyżej 12 miesięcy  -2011r 

83 312 183 551 559 

26,43% 38,28% 35,81% 46,42% 51,66% 

Liczba bezrobotnych według wykształcenia  w 2012r.  ogółem 

354 822 488 1289 1104 

Liczba bezrobotnych  powyżej 12 miesięcy-  2012r 

93 350 194 645 621 

26,27% 42,58% 39,75% 50,04% 56,25% 

Liczba bezrobotnych według wykształcenia  - 30.09.2013 r. ogółem 

336 842 429 1267 1032 

Liczba bezrobotnych  powyżej 12 miesięcy  - 30.09.2013 r. 

107 359 195 633 608 

31,8% 42,6% 45,5% 50,0% 59,0% 

 

W 2012r. w stosunku do 2011 r. wzrósł udział procentowy osób bezrobotnych pozostających 

bez pracy powyżej 12 miesięcy (z 19,67% do 21%). 

Jak wynika z powyższej tabeli w grupie  bezrobotnych zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy 

największy udział mają osoby posiadające na ogół niski poziom wykształcenia. Zarówno w latach 

2009, 2010 stan ten utrzymywał się na tym podobnym poziomie. W końcu grudnia 2011r. 

zarejestrowane były 1082  osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, w tym aż 51,66 % to 

osoby zarejestrowane powyżej 12 miesięcy. W analogicznym okresie w 2012r. liczba bezrobotnych z 
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wykształceniem gimnazjalnym i niższym wynosiła 1104 osoby, w tym 56,25% zarejestrowanych 

powyżej 12 miesięcy. Udział osób z wykształceniem zawodowym w końcu 2011r. wynosił 1187 osób, 

w tym 46,42% procent pozostawało bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy,  w analogicznym okresie 

w 2012r. wzrósł do 1289 osób, w tym 50,04% grupy pozostawała w rejestrach bezrobotnych powyżej 

12 miesięcy. 

2.4.2.9 Napływ i odpływ bezrobotnych 

Ogółem w roku 2012 zarejestrowano 3445 osób, a wyrejestrowano 3297 osób. Zestawienie 

danych liczbowych dotyczących napływu i odpływu z rejestru bezrobotnych wskazuje na 

utrzymywanie się w okresie wiosenno-letnim tendencji zwiększonego odpływu niż napływu. 

Niewątpliwie wynika to z sezonowości prac w budownictwie i rolnictwie. Częstą przyczyną 

wyrejestrowania z ewidencji był brak gotowości do podjęcia pracy. Wśród napływu osób 

bezrobotnych do ewidencji, bezrobotni z prawem do zasiłku  stanowili 27,9% ogółu napływu w 2012r. 

Natomiast w 2011r. 34,3%. Porównując napływ i odpływ osób bezrobotnych z 2011r. można 

zauważyć, iż w roku 2012 napływ osób bezrobotnych do ewidencji był niższy niż odpływ z ewidencji 

co niewątpliwe ma wpływ na zmianę poziomu bezrobocia.  

2.4.2.10 Wnioski  

Główną i podstawową przyczyną bierności zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jest niewystarczająca liczba wolnych miejsc pracy na 

rynku lokalnym oraz rynkach ponadlokalnych w stosunku do liczby osób w wieku aktywności 

zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, które chcą podjąć zatrudnienie.   

Niewspółmiernie wyższy popyt od podaży pracy sprawia, iż konkurencyjność osób 

bezrobotnych na rynku pracy, poziom zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia uzależniony 

jest od min.: poziomu i adekwatności do potrzeb rynku pracy wykształcenia, stażu pracy i 

doświadczenia zawodowego, przygotowania do poruszania się po rynku pracy, osobistego 

zaangażowania w proces poszukiwania zatrudnienia i kreatywności w tym zakresie, świadomości 

konieczności ustawicznego podnoszenia poziomu wiedzy, kwalifikacji i umiejętności.  

Aktywna postawa w procesie podejmowania i kontynuowania pracy, samoświadomość, 

znajomość swoich mocnych-słabych stron, braków zawodowych i poziom motywacji do dokonania 

zmiany w tym zakresie decydują o sukcesie zawodowym. 

Rolą Urzędu Pracy jest udzielenie pomocy osobom bezrobotnym, w tym grupom które 

cechuje najniższa aktywność zawodowa w przezwyciężeniu barier utrudniających lub 

uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia.  
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Osoby bezrobotne oczekują od Urzędu umożliwienia dostępu do aktualnych ofert pracy, 

pomocy w podjęciu stabilnego zatrudnienia.  

  Z przeprowadzonej analizy danych statystycznych dotyczących kształtowania się 

struktury i poziomu bezrobocia w latach 2009 - 2012 oraz wniosków wyciągniętych z informacji 

uzyskanych od osób bezrobotnych w ramach przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że na 

terenie powiatu żuromińskiego szczególne problemy związane z podjęciem i utrzymaniem 

zatrudnienia mają poniższe grupy osób bezrobotnych: 

1. długotrwale pozostających bez zatrudnienia, 

2. osób po 50 roku życia, 

3. osób do 30 roku życia. 

 

Osoby długotrwale bezrobotne stanowią 60,49 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 

Kobiety stanowią 52% omawianej grupy. Są to osoby nie posiadający wykształcenia średniego – 1549 

osób (63% ). Największy udział w grupie mają osoby w wieku 25-34 lata – ( 27% ) i 45-54 –( 22%). 

Cechuje je zniechęcenie oraz pasywna postawa wobec poszukiwania pracy. Skutkiem tego, jest 

wysoki udział w omawianej grupie długotrwale bezrobotnych, osób które nieprzerwanie pozostają 

bez pracy w tym od 12 do 24 m-cy – (34,72% ) oraz powyżej 24 m - cy – (42,51%). Przedłużająca się 

bierność zawodowa powoduje dezaktualizację wiedzy i kwalifikacji, a jednocześnie pojawia się lęk 

przed nie sprawdzeniem się w roli pracownika, który ma wpływ na zaniżenie samooceny a co za tym 

idzie pasywne ustosunkowanie się do pracy i życia zawodowego. Długotrwała bierność zawodowa, 

brak możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego skutkuje tym, iż 25% przedstawicieli grupy  

nie posiada żadnego stażu pracy i aż 42% krótki staż pracy nie przekraczający 5 lat.  Główne bariery 

jakie utrudniają im dostęp do zatrudnienia to przede wszystkim : brak odpowiednich ofert pracy,  

niski poziom wykształcenia, zdezaktualizowane, nieadekwatne do potrzeb lokalnych i ponadlokalnych 

rynków pracy kwalifikacje, brak doświadczenia zawodowego, brak zdolności do utrzymania 

zatrudnienia, niska samoocena, brak motywacji do poszukiwania pracy, brak środków finansowych na 

poszukiwanie pracy poza miejscem zamieszkania, brak środków finansowych na podnoszenie we 

własnym zakresie kwalifikacji.  

Bezrobotni powyżej  50 roku życia na terenie powiatu żuromińskiego stanowią 19 % ogółu 

bezrobotnych ( 752 osoby). Bezrobotni w tej grupie wiekowej w większości nie posiadają 

wykształcenia średniego. Ich atutem zawodowym jest  niewątpliwie długoletni staż pracy, niestety 

długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia sprawia, że potencjał zawodowy traci na wartości z 

punktu widzenia rynku pracy z każdym rokiem pozostawania w rejestrach bezrobotnych. Osoby te 

tracą motywację do poszukiwania pracy, żyją z zasiłków i dochodów innych członków rodziny. Boją 
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się ryzyka prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sceptycznie podchodzą do podwyższania 

kwalifikacji w ramach szkoleń, twierdzą, że: „w ich wieku nauka nie wchodzi do głowy”. Ubóstwo, 

które im zagraża ze względu na pozostawanie przez długi okres czasu bez pracy, bez źródła dochodu 

sprawia, iż zamykają się w domu, nie dbają o swój wygląd, są negatywnie postrzegani przez osoby 

posiadające wyższy status finansowy. Główne bariery jakie utrudniają im dostęp do zatrudnienia to: 

niski poziom  wykształcenia (podstawowe i zawodowe),długotrwałe pozostawanie poza rynkiem 

pracy, problemy zdrowotne, dyskryminacja ze względu na wiek, niska lub brak motywacji do 

poszukiwania zatrudnienia, niskie poczucie własnej wartości, brak znajomości nowych technologii, 

niechęć do dokształcania się, niska mobilność przestrzenna. 

Osoby do 30 roku życia na terenie powiatu żuromińskiego stanowią 40,63% ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych. Są to w 76% osoby mieszkające na wsi, z których doświadczenia 

zawodowego nie posiada ponad połowa tj. 55,47% grupy, żadnego stażu pracy 45,94% grupy. 

Długotrwałym bezrobociem dotkniętych jest ponad połowa, bo aż 51,10% grupy.  

Z roku na rok wzrasta liczba osób, które pozostają nieprzerwalnie w rejestrze bezrobotnych 

powyżej 6 miesięcy. Tylko w okresie od grudnia 2010 do grudnia 2011r. liczba osób zarejestrowanych 

powyżej 6 miesięcy wzrosła o 14,5%. W analogicznym okresie w 2012r. w stosunku do 2011r. wzrosła 

o kolejne 3,5%. Osoby młode są szczególnie zagrożone bezrobociem, gdyż nie posiadają 

doświadczenia zawodowego które jest głównym wyznacznikiem bycia konkurencyjnym na rynku 

pracy. Pomimo tego, iż są lepiej wykształcone, bardziej mobilne od osób ze starszych grup 

wiekowych, chętne do podwyższania czy też zmiany kwalifikacji często przez lata pozostają w 

rejestrach bezrobotnych. Pozostawanie młodych ludzi bez pracy, brak startu zawodowego  powoduje 

utratę zdobytych kwalifikacji, zniechęcenie i doprowadza często do patologii społecznych. Główne 

bariery jakie utrudniają osobom młodym  dostęp do pracy to:  brak doświadczenia zawodowego, brak 

stażu pracy, długotrwała bierność zawodowa, brak kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku 

pracy, brak wiedzy na temat sposobów poszukiwania pracy, brak środków finansowych na dojazd do 

pracy dotykająca w szczególności osoby mieszkające na wsi, brak środków finansowych na start 

zawodowy poza miejscem zamieszkania, brak środków do życia, co powoduje wykluczenie z 

uczestnictwa w wielu dziedzinach życia, w tym brak w dobie powszechnej informatyzacji środków na 

zakupienie sprzętu komputerowego grozi wykluczeniem cyfrowym. 

Głównymi celami do osiągnięcia zwiększającymi aktywność zawodową osób bezrobotnych na 

rynku pracy zasadnym staje się obejmowanie ich następującymi formami wsparcia: 

1) usługami rynku pracy,  
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- poradnictwem zawodowym, w celu ustalenia predyspozycji zawodowych, oceny problemu 

zawodowego, zasadności dokonania zmiany, uzupełnienia kwalifikacji,   

- poradnictwem psychologicznym, w ramach którego psycholog ukształtuje pozytywne 

myślenie osoby bezrobotnej, wyzwoli lub wzmocni ich wiarę w swoje umiejętności, możliwości oraz 

naładuje energią potrzebną do podążania wyznaczoną ścieżka do chwili osiągnięcia sukcesu 

zawodowego i osobistego, 

- pośrednictwem pracy – będącym źródłem informacji na temat wolnych ofert pracy 

zgłaszanych do urzędu pracy przez pracodawców oraz możliwości skorzystania z zatrudnienia 

subsydiowanego,  

- szkolenia zawodowe, specjalistyczne kursy, studia podyplomowe – umożliwią uaktualnienie lub 

zdobycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z zainteresowaniami uczestniczących w nich osób, 

dających szansę na podjęcie zatrudnienia.  

2) instrumentami rynku pracy wspierającymi powstawanie nowych miejsc pracy, 

- subsydiowanym zatrudnieniem ( prace interwencyjne, roboty publiczne, podjęcie zatrudnienia na 

wyposażonym, doposażonym stanowisku pracy) – dające szansę na podjęcie zatrudnienia, zdobycia 

doświadczenia zawodowego, sprawdzenia się w roli pracownika, będące źródłem dochodu, 

- bezzwrotne dotacje finansowe na podjęcie działalności gospodarczej – umożliwiające realizację 

pomysłu na samodzielne zarobkowanie, a jednocześnie pozwalające na samorealizację zawodową         

i zwiększenie motywacji do działalności w obszarze gospodarczym  

- staże – umożliwiające zdobycia doświadczenia zawodowego 

- zwrot kosztów dojazdu na udział w organizowanych przez urząd pracy formach aktywizacji tej grupy, 

na spotkania w sprawie zatrudnienia. Powyższe służy wspieraniu  mobilności przestrzennej osób 

korzystających z tego wsparcia.  

Powiatowy Urząd Pracy monitoruje procesy zachodzące na rynku pracy zarówno po stronie 

popytowej jak i podażowej w celu podejmowania skutecznej interwencji, a także identyfikacji 

zagrożeń oraz zmian . 

2.4.3 PROMOWANIE ZATRUDNIENIA  

2.4.3.1 Promowanie zatrudnienia przez rozwój małych i średnich przedsiebiorstw  

Przedsiębiorczość stanowi podstawę gospodarki wolnorynkowej zwiększając jej żywotność i 

efektywność. Nowe firmy i nowi przedsiębiorcy odgrywają kluczową rolę w zakresie budowy podstaw 
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zatrudnienia i rozwoju rynku pracy, wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług, adaptacji 

konkurencyjnych reguł w obszarach tradycyjnie traktowanych jako nierynkowe ( dobra publiczne – 

edukacja, usługi publiczne, słuzba zdrowia). 

Własna firma jest coraz atrakcyjniejszą formą realizacji kariery zawodowej i życiowej. W 

kategoriach indywidualnych daje szansę samodzielnosci działania oraz realizacji planów i marzeń 

jednostki. Z perspektywy społecznej jest drogą do nowych produktów i usług, tworzenia nowych  

miejsc pracy  oraz podnoszenia ogólnego dobrobytu. Aktywizacja czynników sprzyjających biznesowi 

zyskuje szczególne znaczenie z lokalnej perspektywy. Obecnie nie wystarczą już inwestycje 

infrastrukturalne poprawiające warunki lokalizacyjne dla przesiębiorstw. Ważne  stają się formy 

aktywizacji gospodarczej lokalnych srodowisk, motywowanie i inspirowanie ludzi do „brania losu we 

własne ręce”. Podjęcie działalności gospodarczej pociąga za sobą ryzyko określonych konsekwencji 

finansowych i zobowiązań. Decyzja o założeniu firmy jest zależna od determinacji i indywidualnych 

pragnień  osiągnięcia sukcesu  oraz warunków otoczenia. Minimalizacja ryzyka założenia firmy leży w 

interesie jednostki i całego społeczeństwa. Więcej firm to miejsca pracy, bardziej konkurencyjny 

rynek,  dochody podatkowe sektora publicznego oraz  bogatsza oferta produktów i usług , dzięki 

którym żyje się lepiej. 

Działania wspierające rozwój nowo powstajacych podmiotów  gospodarujacych są 

ukierunkowane na przełamywanie głównych barier, na które napotykaja w pierwszych okresie 

funkcjonowania:  

- podstawowa wiedza o rynku i biznesie ; 

- udzielanie porad indywidualnych w zakresie korzystania z instrumentów wsparcia 

dostepnych dla mikroprzedsiębiorstw; 

- pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych przy ubieganiu się o dofinansowanie; 

- udział w warsztatach określających predyspozycje do prowadzenia firmy; 

- organizowanie szkoleń w zakresie przedsiebiorczości z modułem doradztwo prawne; 

- udzielanie dofinansowania na podjęcie działalnosci gospodarczej;   

2.4.3.2 Dialog społeczny i partnerstwo lokalne  

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju to metoda współpracy międzysektorowej i lokalnego 

zarządzania. 
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Jest długofalową inicjatywą, która w modelowym przykładzie łączy sektory: samorządowy, 

organizacji pozarządowych (NGO) oraz biznesu – współdziałają one w osiągnięciu wspólnie 

sformułowanych celów.  

Partnerstwa lokalne są istotne w szerokim kontekście polityki społecznej dlatego, że są jej 

naturalnym i gwarantującym skuteczność narzędziem. Na poziomie krajowym powstają kierunki 

rozwoju, tzw. polityki publiczne. Wyznaczają one, w którą stronę powinny zmierzać działania lokalnie 

tak, aby były spójne z ogólnokrajowymi priorytetami. Narzędzie, jakim jest partnerstwo, pozwala na 

efektywne wdrażanie tych ustaleń na poziomie lokalnym. Taki sposób zarządzania uwzględnia 

jednocześnie partnerów lokalnych, mocne i słabe strony danego obszaru, możliwości i potencjał 

rozwojowy podmiotów funkcjonujących w obszarze działania partnerstwa. Słowem – partnerstwo 

lokalne pozwala na adekwatne i skuteczne realizowanie centralnych założeń państwa w lokalnym 

środowisku. 

1. Partnerstwa stymulują i promują wykorzystanie działań inicjowanych przez rząd, które 

wpisują się do lokalnych priorytetów, np. w zakresie rozwoju ekonomicznego, spójności społecznej 

oraz pozwalają na lepszy wybór takich działań rządowych, które pasują do lokalnych potrzeb i celów. 

2. Partnerstwa pracują z potencjalnymi odbiorcami usług publicznych. Pomagają 

mieszkańcom lokalnych społeczności w korzystaniu z tych programów, wspomagają lokalne grupy w 

ubieganiu się o granty, upowszechniają informacje o możliwościach pozyskiwania finansowania. 

3. Partnerstwa łączą i wzmacniają efekty oddziaływania wszystkich programów publicznych 

na szczeblu lokalnym, poszukując efektu synergii między nimi. Partnerstwa przekonują swoich 

członków do łączenia zasobów we wspólnych projektach. Można zatem wskazać, iż partnerstwa 

ułatwiają konsultację, współpracę i koordynację – są narzędziami usprawniającymi zarządzanie. 

Ponadto, pełnią one rolę „katalizatorów ” lokalnej aktywności społecznej, poprzez włączanie 

środowisk mieszkańców w budowie strategii rozwoju lokalnego i aktywizacji obywatelskiej. 

2.4.3.3 ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron powiatu oraz 

badania szans i zagrożeń stojących przed powiatem. SWOT zawiera określenie czterech grup 

czynników: 

„ mocne strony”  -  uwarunkowania wewnętrzne, które stanowią silne strony powiatu i 

należycie wykorzystane   sprzyjać będą rozwojowi. 

„ słabe strony” -  uwarunkowania wewnętrzne, które stanowią słabe strony powiatu                              

i niewyeliminowane utrudniac będą rozwój. 
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„ szanse „ – uwarunkowania zewnętrzne, które nie są bezposrednio zależne od zachowania 

społeczności powiatu, ale które mogą być traktowane jako szanse i przy odpowiednim podjęciu 

działań wykorzystane jako elementy sprzyjające rozwojowi powiatu . 

„ zagrożenia” -  uwarunkowania zewnętrzne, które nie są bezpośrednio zależne  od zachowań 

społeczności powiatu , ale które mogą stanowic zagrożenie powiatu. 

Rynek pracy 

Mocne strony Słabe strony 

 aktywność władz samorządowych; 

 duże zasoby ludzkie do wykorzystania; 

 bogactwo walorów przyrodniczo- 
geograficznych powiatu; 

 duże areały użytków rolnych (w gminach 
wiejskich) w tym znaczne odsetki uzytków 
zielonych- mozliwość powiekszania 
gospodarstw i tworzenia nowych, 
wielkoobszarowych; 

 tereny atrakcyjne ekologicznie- baza do 
produkcji zdrowej żywnosci; 

 dobre warunki przyrodnicze i ekologiczne 
dla rozwoju agroturystki; 

 doświadczenie w aplikowaniu i 
prawidłowym rozliczaniu dotacji z funduszy 
Unii Europejskiej i innych środków 
pomocowych 

 instytucjonalna i materialna baza usług z 
zakresu polityki społecznej- powiatowe 
centrum pomocy rodzinie, gminne i miejskie 
osrodki pomocy społecznej, domy pomocy 
społecznej  

 niedostateczny przepływ informacji 
pomiędzy firmami i samorządami lokalnymi 
oraz promocji przedsiębiorczości na terenie 
powiatu – brak dobrych wzorców;  

 niedostateczne wykorzystanie miejscowych 
walorów i zasobów; 

 utrudniony dostęp małej i średniej 
przedsiębiorczości do rynków zbytu; 

 zmniejszenie się liczby osób w wieku 
produkcyjnym; 

 ucieczka młodej, wykształconej kadry do 
większych ośrodków; 

 nieprawidłowa struktura lokalnych usług- 
zbyt duża dominacja handlu (małe 
mośliwości generowania rozwoju 
gospodarczego, koniunktury); 

 utrudnienia w dostepie do internetu dla 
wszystkich mieszkańców powiatu (w 
szczególnosci na obszarach wiejskich); 

 ukryte bezrobocie na wsi, zwłaszcza w 
małych gospodarstwach; 

Szanse Zagrożenia 

 możliwość pozyskiwania funduszy 
pomocowych ze środków Unii Europejskiej, 
Banku światowego tzw. Fundusze 
Norweskie, fundusze agencji rządowych; 

 aktywna polityka rządu, sprzyjajaca 
rozwojowi sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw;  

 zainteresowanie przedsiębiorców wolnymi 
terenami inwestycyjnymi; 

 dostęp do tanich kredytów na inwestycje;  

 nadmierne obciążenia finansowe firm, duże 
koszty pracy- podatki, ZUS; 

 częste zmiany przepisów prawnych i ich 
niejednoznaczna interpretacja; 

 odpływ ludzi w wieku produkcuyjnym do 
szybciej rozwijajacych się i atrakcyjniejszych 
regionów polskich i unijnych; 

 ubożenie społeczeństwa ; 
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2.5 OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA 

2.5.1 Ochrona zdrowia  

Podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom powiatu żuromińskiego zapewnia Samodzielny 

Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie z Gminnymi Ośrodkami Zdrowia w 

Kuczborku i Siemiątkowie oraz Wiejskimi Ośrodkami Zdrowia w Zieluniu i Syberii, Samodzielny 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie, Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Bieżuniu, a także Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: Przychodnia lekarska 

„Panaceum” w Żurominie, Praktyka Lekarza Rodzinnego „Sanitas” w Zielonej, Praktyka Lekarza 

Rodzinnego „Vena” w Lubowidzu 

Specjalistyczną opiekę zdrowotną świadczą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja 

Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego „CARITAS” Diecezji Płockiej w Żurominie, Niepubliczny 

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” z gabinetem okulistycznym, Prywatny Gabinet 

Dermatologiczny Rosiak Małgorzata w Żurominie.  

1.1.1.1 Promocja zdrowia  

Polityka zdrowotna władz powiatu żuromińskiego opiera się między innymi na podejmowaniu 

działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia mieszkańców powiatu, promowaniu zdrowego stylu 

życia i kształtowaniu postaw prozdrowotnych.  

W celu przeciwdziałania problemom zdrowotnym mieszkańców powiatu oraz wczesnemu 

wykrywaniu chorób nowotworowych od 2009 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Żurominie realizowane są  programy profilaktyczne, w całości finansowe z 

budżetu powiatu żuromińskiego. SP ZZOZ Żurominie realizuje także programy profilaktyczne 

finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia . 

Tabela 15. Analiza SWOT obszaru OCHRONA ZDROWIA 

OCHRONA ZDROWIA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Placówki służby zdrowia świadczące 
podstawową opiekę zdrowotną (publiczne 
lub niepubliczne) zlokalizowane w każdej 
gminie 

 Dobra lokalizacja Szpitala Powiatowego 

 Trudności z pozyskaniem przez SPZZOZ 
specjalistycznej kadry medycznej 

 Brak wykonywania specjalistycznych usług 
medycznych (O/Ginekologiczno-Położniczy, 
O/Chirurgii) 



PROJEKT - Strategiczny Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020 

 

Powiat Żuromiński  39 

 Stabilna sytuacja finansowa SPZZOZ w 
Żurominie 

 Doświadczona kadra lekarska i pielęgniarska 

 Możliwość rozbudowy obiektu szpitala 
(rozbudowa budynku Poradni Zdrowia 
Psychicznego) 

 Możliwość sukcesywnej modernizacji 
szpitala (centralnej sterylizacji, Działu 
Pomocy Doraźnej, Bloku Operacyjnego i 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii) 

 Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego 
sprzętu medycznego szpitala 

 Dział Diagnostyki Obrazowej wyposażony w 
specjalistyczny sprzęt medyczny 
(mammograf, tomograf komputerowy, 
ucyfrowiona pracownia RTG) 

 Nowy, kompleksowo wyposażony budynek 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

 Certyfikat jakości zgodny z normą ISO 
9001:2008 w zakresie usług Działu Pomocy 
Doraźnej 

 Apteka ogólnodostępna zlokalizowana w 
budynku szpitala 

 Wysoka średnia wieku kadry medycznej 
szpitala 

 Brak kompleksowego systemu 
informatycznego obsługującego działalność 
medyczną, co utrudnia zarządzanie 
szpitalem 

 Mały terytorialnie obszar działania 

 Brak lub niewielka pomoc finansowa gmin w 
ochronę zdrowia 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Realizacja kompleksowej informatyzacji 
szpitala 

 Brak na lokalnym rynku szpitali o znaczącej 
przewadze konkurencyjnej 

 Pozyskiwanie pacjentów spoza regionu 

 Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej, 
możliwość pozyskania relatywnie dużych 
środków rozwojowych 

 Możliwość uzyskania dofinansowania na 
zakup sprzętu medycznego ze źródeł 
zewnętrznych 

 Wdrażanie  systemu ISO w  szpitalu 

 Ubieganie się SPZZOZ o akredytację 

 Obawa o zmniejszenie nakładów na system 
ochrony zdrowia 

 Niestabilność systemowych rozwiązań 
organizacyjno-prawnych w ochronie zdrowia 

 Wzrost kosztów leczenia pacjentów przy 
jednoczesnym braku dostatecznego wzrostu 
ceny usług medycznych płaconych przez NFZ 

 Niedobory kadrowe w niektórych grupach 
zawodowych i specjalnościach medycznych 

 Ryzyko ograniczenia działalności medycznej 
w związku z brakiem wykwalifikowanej 
kadry 

2.5.2 Opieka społeczna 

1.1.1.2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie. 

PCPR wykonuje zadania Powiatu z zakresu: 

 pomocy społecznej (własne i z zakresu administracji rządowej) 

 polityki prorodzinnej 
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 wspierania osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór 

nad działalnością, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, pieczy 

zastępczej, specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, domu pomocy społecznej. Mieszkańcy 

Domu ze względu na bardzo zróżnicowane stany chorobowe wymagają stałej, a często 

indywidualnej opieki. Troska o zdrowie fizyczne i psychiczne staje się ważnym zadaniem 

personelu. 

Stosujemy dwa rodzaje rehabilitacji: rehabilitację leczniczą i terapię zajęciową, która jest 

częścią szeroko pojętej rehabilitacji oraz wszelkiego rodzaju ćwiczenia rekreacyjno-sportowe. Na 

terenie Powiatu Żuromińskiego działają ponadto następujące jednostki z zakresu pomocy społecznej: 

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie 

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieżuniu 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutocinie 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubowidzu 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiątkowie 

 Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie jest placówką o charakterze stacjonarnym 

przeznaczony dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Mieszkańcy Domu ze względu na 

bardzo zróżnicowane stany chorobowe wymagają stałej, a często indywidualnej opieki. Zakres usług 

świadczonych przez Dom ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne 

mieszkańców. Obecnie w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie mieszką 64 osoby. 

1.1.1.3 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żurominie 

Warsztaty Terapii Zajęciowej stwarzają osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy 

możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności 

niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

Realizacja tego celu przez Warsztaty odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, 

zmierzających do rozwijania u uczestników warsztatów: 

 umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, 

 psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, 

umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. 
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Zajęcia terapeutyczne na poszczególnych pracowniach powadzone są według programów 

terapii i planów zajęć dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników. Wiodącą metodą 

pracy na pracowniach jest metoda zajęć praktycznych. 

1.1.1.4  Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Żurominie 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Żurominie ma swoją 

siedzibę w Żurominie przy ul. Kościuszki 2. Przeznaczony jest dla 30 dorosłych osób 

niepełnosprawnych intelektualnie wymagających pomocy i wsparcia niezbędnego do 

samodzielnego życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Dom stwarza warunki 

umożliwiające szerszy dostęp do świadczeń: rehabilitacji społecznej, socjoterapii i 

psychoterapii, opieki pielęgniarskiej i rożnych oddziaływań usprawniających oraz tworzenie 

warunków dla zaspokojenia potrzeb rekreacyjno - kulturalnych, samorealizacji, wzbudzania 

i podtrzymywania samodzielności. Placówka ma również za zadanie kształtowanie i 

rozwijanie zasad współżycia w środowisku poprzez: wychowanie i edukację, uczestniczenie 

w zajęciach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz utrzymywanie kontaktów z 

rodzinami użytkowników Domu. 

Tabela 16. Analiza SWOT obszaru OPIEKA SPOŁECZNA 

OPIEKA SPOŁECZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Dobra znajomość środowiska, w tym osób i 
rodzin objętych wykluczeniem społecznym  

 Duża efektywności podejmowanych działań 
pomocowych  

 Wysokie kwalifikacje zawodowe 
pracowników socjalnych  

 Umiejętność pozyskiwania osób i firm do 
zaangażowania się w pomoc na rzecz osób, 
które znalazły się w wyjątkowo trudnej 
sytuacji życiowej 

 Szybkie i skuteczne interwencje w sytuacjach 
zdarzeń losowych  

 Dobra baza lokalowa umożliwiająca kontakt 
indywidualny oraz prowadzenie zajęć terapii 
grupowej. 

 Aktywna współpraca z samorządem 
lokalnym 

 Umiejętność korzystania z programów 
wspierających obszar pomocy społecznej  

 Niewystarczająca integracja środowisk 
zaangażowanych w działania pomocowe 

 Niewystarczające środki finansowe na 
realizacje zadań  

 Zbyt duże obciążenie ilościowe spraw 
pracowników socjalnych 

 Schematyczność podejmowanych działań 

 Mała skuteczność działań pomocowych 

 Niewystarczające środki budżetowe w 
stosunku do potrzeb 

 Brak umiejętności pozyskiwania środków 
pozabudżetowych 

 Niska mobilność zawodowa i przestrzenna 

 Wysoka stopa bezrobocia 

 Zwiększająca się liczba korzystających z 
pomocy społecznej 

 Brak nowych inicjatyw  

 Niedostateczna systemowa opieka nad 
ludźmi starymi 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

 Aktywne kształtowanie mentalności biorców 
pomocy społecznej w zakresie ich własnego 
wizerunku  

 Rozwijanie systemu wspierania rodzinnej 
opieki zastępczej w tym niespokrewnionej 
oraz tworzenia pogotowia rodzinnego 

 Rozwój placówek opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży. 

 Szkolenie kadr organizacyjnych, 
profilaktycznych, opiekuńczych i 
resocjalizacyjnych w zakresie metod pracy 
środowiskowej pracy z rodziną społeczności 
terapeutycznej, resocjalizacji, terapii 
uzależnień 

 Angażowanie wolontariuszy w działania 
pracy społecznej. 

 Zwiększenie potencjału merytorycznego 
i organizacyjnego organizacji pozarządowych 

 Możliwość pozyskiwania środków 
z funduszy celowych. 

 Opracowanie i wdrażanie lokalnych 
programów profilaktycznych. 

 Wczesna (przedszkole, nauczanie 
wczesnoszkolne) praca z rodziną 
dysfunkcyjną. 

 Niestabilny stale zmniejszający się system 
finansowania pomocy społecznej w Polsce  

 Utrata perspektyw życiowych i 
marginalizacja ludzi ze środowisk ubóstwa 

 Wzrost bezrobocia 

 Trudności z zaadoptowaniem się wielu 
rodzin do zmian systemu społecznego i 
gospodarczego 

 Wzrost liczby dzieci z rodzin  o niskich 
dochodach  

 Pogorszenie się stanu zdrowia osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
 

2.6 OŚWIATA 

2.6.1 Dane demograficzne i wybory uczniów 

W ciągu najbliższych ośmiu lat szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat żuromiński 

będą borykać się z bardzo poważnym problemem niżu demograficznego. Liczba uczniów kończących 

naukę w gimnazjach wykazuje wyraźną tendencję spadkową. Szczególnie trudny dla szkół będzie rok 

szkolny 2014/2015 kiedy to liczba uczniów kończących gimnazja spadnie do 440 osób i będzie 

mniejsza w stosunku do roku poprzedniego o 79 osób. Począwszy od roku szkolnego 2015/2016 

będzie następował kolejny systematyczny spadek uczniów, który w roku szkolnym 2018/2019 

osiągnie najniższy poziom 273 osób (źródło: informacja uzyskana od dyrektorów szkół podstawowych  

i gimnazjów z terenu powiatu na dzień 15.04.2013r.). 
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Wykres 1. Prognozowana liczba uczniów kończących gimnazja na terenie powiatu w latach 

2013 - 2021 

 

Problem niżu demograficznego pogłębiany będzie poprzez utrzymujące się od kilku lat 

tendencje odpływu młodzieży do szkół poza powiat. Składają się na to trzy główne przyczyny. 

Pierwsza - aspiracje młodzieży bardzo zdolnej do kontynuowania nauki w renomowanych liceach w 

dużych ośrodkach miejskich. Druga odpływ młodzieży do techników i zasadniczych szkół zawodowych 

kształcących w określonych zawodach, których brakuje na terenie powiatu. Trzecia, bardziej 

praktyczna, uczniowie z terenu Gminy Siemiątkowo ze względów terytorialnych w ponad 90% 

podejmują naukę w ościennych powiatach przy czym ich udział w ogólnej populacji jest dość duży. 

Odpływ młodzieży do szkół poza powiat przedstawia Wykres Nr 2. 

Wykres 2. Liczba uczniów podejmujących naukę poza powiatem w latach 2009 - 2011 z 

podziałem na typy szkół 
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W trudnej sytuacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego związanej z pogłębiającym się niżem 

demograficznym można zaobserwować czynnik rokujący pozytywnie na przyszłość. Jest to  

w miarę stabilny napływ uczniów do szkół ponadgimnazjalnych spoza terenu powiatu. Prym w tym 

zakresie wiodą technika, w których naukę podejmuje więcej uczniów spoza powiatu, w stosunku do 

ilości uczniów odpływających do techników poza powiat (porównanie Wykresu Nr 2 i Nr 3). Nieco 

gorszą sytuację można zaobserwować w liceach i zasadniczych szkołach zawodowych. Szansą dla 

powiatu jest kształcenie w tradycyjnych kierunkach rolniczych, o czym świadczy Wykres nr 4 i Wykres 

Nr 7. Dużym zainteresowaniem cieszą się również zawody technik mechanik, technik handlowiec, 

technik informatyk oraz mechanik pojazdów samochodowych – Wykres Nr 4 i Nr 7. Dzięki tym 

zawodom szkoły kształcące w tych kierunkach są rozpoznawalne i atrakcyjne również dla uczniów 

spoza terenu powiatu.  

Wykres 3. Liczba uczniów spoza powiatu podejmujących naukę w szkołach 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński w latach 2009 - 2013 z 

podziałem na typy szkół 
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Wykres 4. Liczba uczniów spoza powiatu podejmujących naukę w szkołach 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński w latach 2009 - 2012 z 

podziałem na zawody 

 

Byt szkół ponadgimnazjalnych determinowany jest również poprzez wybory uczniów w 

zakresie typu szkoły (Wykres Nr 5). Analiza danych wskazuje, iż na terenie powiatu młodzież chętnie 
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zasadniczych szkół zawodowych. Począwszy od 2009r. systematycznie spada liczba uczniów 

podejmujących naukę w tego typu szkole. W roku szkolnym 2012/2013 uczniów kontynuujących 

naukę w zasadniczej szkole zawodowej było prawie o połowę mniej w stosunku do roku 2009. W 

roku szkolnym 2013/2014 po raz pierwszy od kilku lat można zaobserwować tendencję wzrostową w 

tym zakresie.  
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Wykres 5. Wybory uczniów w zakresie typu szkoły na terenie powiatu w latach 2009-2013 
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prowadzonych przez powiat, w tym: 47,55 % w technikach i 11,58 % w zasadniczych szkołach 

zawodowych (dane wg stanu na dzień 10.09.2013r. źródło SIO).  

Szkoły zawodowe kształcą w zawodach, do nauczania których posiadają tradycję, kadrę oraz 

zaplecze dydaktyczne. Położenie geograficzne powiatu, jego stricte rolniczy charakter, niewielka 

liczba podmiotów gospodarczych, a także szybko zmieniające się zapotrzebowanie na konkretne 

zawody w gospodarce wpływają negatywnie na możliwość dostosowania kształcenia do potrzeb 

rynku pracy. 

Wykres 6. Liczba uczniów wg zawodów (stan na dzień 31.03.2013r. źródło SIO) 

 

Wykres 7. Liczba uczniów wg zawodów (stan na dzień 31.03.2013r. źródło SIO) 
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W powiecie żuromińskim oprócz szkół zawodowych dla młodzieży funkcjonuje również 

Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Centrum 

Kształcenia Praktycznego prowadzi zajęcia z praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie w zawodach: mechanik pojazdów 

samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik. ODIDZ prowadzi 

natomiast turnusy dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników w zawodach 

sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik, monter elektronik, 

blacharz samochodowy. Podkreślenia wymaga fakt, iż na terenie woj. mazowieckiego oprócz powiatu 

żuromińskiego istnieje tylko 6 ODiDZ, które prowadzą tego rodzaju działalność dydaktyczną. W roku 

2012r. w ODIDZ w Żurominie zrealizowano turnusy dokształcania teoretycznego dla młodocianych 

pracowników z 14 innych powiatów na podstawie zawieranych porozumień. Tego rodzaju forma 

działalności jest perspektywiczna i może przesądzić o przyszłości  rozwoju placówki.  

2.6.5 Szkolnictwo osób dorosłych 

W powiecie żuromińskim funkcjonują cztery szkoły dla dorosłych, prowadzące kształcenie w 

formie zaocznej, wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Na skutek zmian w przepisach prawa 

dwie z ww. szkół tj. Technikum dla Dorosłych kształcące w zawodzie technik handlowiec oraz 

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych kształcące w zawodzie technik mechanik są stopniowo 

wygaszane. Po 31.08.2015r. w sieci szkół dla dorosłych pozostaną tylko Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodzie technik administracji. Aktualnie 

w szkołach dla dorosłych kształci się 161 słuchaczy (dane wg stanu na dzień 10.09.2013r. źródło SIO).  

Osoby dorosłe podnoszą swoje kwalifikacje również na kursach realizowanych  

w Centrum Kształcenia Ustawicznego na zlecenie podmiotów zewnętrznych i zgodnie  

z zapotrzebowaniem rynku pracy. W latach 2010 - 2012 w centrum zrealizowano 11 kursów  

spawania różnymi metodami (MAG, TIG, MAG i TIG oraz spawanie łukowe elektrodą otuloną), w tym 

4 kursy na zlecenie PUP w Żurominie, 1 kurs na zlecenie Stowarzyszenia Praca - Rozwój - Edukacja, 1 

kurs na zlecenie Global Trade Industry Oddział w Żurominie, 1 kurs na zlecenie PUP w Mławie oraz 4 

kursy na zlecenia indywidualne. Łącznie kurs spawacza ukończyło 46 osób.  
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Wykres 8. Liczba zrealizowanych kursów spawania w Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Żurominie w latach 2010-2012 różnymi metodami  
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Wykres 9. Liczba uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie w latach 2003 – 2012 z 

podziałem na poszczególne szkoły oraz stopnie niepełnosprawności 

 

Z analizy danych wynika, że znacznie zmniejsza się liczba dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do ZSS w Żurominie. Wzrasta natomiast liczba dzieci  

z niepełnosprawnością znaczną lub niepełnosprawnością sprzężoną. Liczba dzieci z umiarkowaną 

niepełnosprawnością intelektualną utrzymuje się na zbliżonym poziomie na przestrzeni ostatnich 

kilku lat. 

2.6.7 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żurominie 

W powiecie żuromińskim funkcjonuje jedna poradnia psychologiczno-pedagogiczna. 

Zadaniem poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia i młodzieży do czasu ukończenia 

edukacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i 

zawodu. Ponadto działaniem poradni objęci są rodzice i nauczyciele, którym udziela się pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także 

przedszkola, szkoły i placówki w zakresie wspomagania realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie wspiera i obejmuje pomocą łącznie 76 

szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu, które korzystają z bogatej oferty jednostki, w tym 

przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, gimnazja, 

szkoły ponadgimnazjalne oraz inne placówki np. biblioteki, internaty. Liczba dzieci i młodzieży  

w rejonie działania poradni wynosi 9 760 osób. 
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Tabela 17. Analiza SWOT obszaru OŚWIATA 

OŚWIATA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 bardzo duże zainteresowanie młodzieży 
kształceniem w liceach ogólnokształcących 
na terenie powiatu;  

 funkcjonowanie szkół zawodowych dla 
młodzieży kształcących w zawodach 
rolniczych, mechanicznych oraz 
informatycznych wraz z obiektami 
dydaktycznymi umożliwiającymi uczniom 
praktyczną naukę zawodu; 

 napływ uczniów spoza powiatu do szkół 
ponadgimnazjalnych  

 rozwój szkolnictwa specjalnego 
dostosowanego do aktualnych potrzeb;  

 rozwijający się system kształcenia 
ustawicznego (zróżnicowane formy i 
odbiorcy); 

 funkcjonowanie Centrum Kształcenia 
Praktycznego oraz jego istotna rola w 
kształceniu zawodowym ; 

 funkcjonowanie Ośrodka Dokształcania  
i Doskonalenia Zawodowego oraz jego rola  
w kształceniu młodocianych pracowników  

 zmodernizowane obiekty szkół i placówek 
oświatowych;  

 bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura 
sportowa; 

 dobrze wykształcona kadra pedagogiczna. 

 

 brak dostosowania niektórych kierunków 
kształcenia do potrzeb rynku pracy; 

 zmniejszające się zainteresowanie uczniów 
kształceniem w zasadniczych szkołach 
zawodowych;  

 słaba dostępność komunikacyjna szkół dla 
uczniów; 

 położenie geograficzne powiatu, jego stricte 
rolniczy charakter;  

  niewielka liczba podmiotów gospodarczych; 

 struktura sieci szkół nie nadążająca za 
zmianami demograficznymi. 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 zapobieganie odpływowi uczniów do szkół 
poza teren powiatu; 

 promowanie kształcenia zawodowego i 
poprawa jego wizerunku; 

 dostosowanie oferty kształcenia 
zawodowego dla młodzieży i osób dorosłych 
do potrzeb lokalnego  
i regionalnego rynku pracy; 

 poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia  
w szkołach i placówkach oświatowych, 

 wsparcie uczniów, w tym zdolnych poprzez 
stwarzanie dodatkowych możliwości ich 
rozwoju; 

 utworzenie specjalnego ośrodka szkolno-
wychowawczego; 

 utrzymujący się niż demograficzny i odpływ 
uczniów do szkół poza powiat; 

 szybko zmieniające się zapotrzebowanie na 
konkretne zawody uniemożliwiające 
dostosowania oferty kształcenia do potrzeb 
rynku pracy; 

 perspektywa likwidacji zasadniczych szkół 
zawodowych; 

 perspektywa utraty pracy przez część kadry 
pedagogicznej; 

 rosnące koszty utrzymania szkół i placówek 
oświatowych;  

 rosnące zubożenie części społeczeństwa; 
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 możliwość wykorzystania dodatkowych 
źródeł finansowania np. funduszy unijnych;  

 inwestycje w infrastrukturę oraz 
unowocześnienie i doposażenie bazy i 
narzędzi dydaktycznych,  

 wspieranie rozwoju zawodowego 
nauczycieli, w szczególności w zakresie 
zmian w systemie edukacji oraz nowej oferty 
edukacyjnej szkół  

 racjonalizacja sieci szkół. 

2.7 KULTURA I TURYSTYKA  

2.7.1 Kultura 

Kultura jest niezbędnym narzędziem udostępniania mieszkańcom ważnych kategorii szans 

indywidualnego rozwoju. Kontakt z różnorodnością kulturową i żywe uczestnictwo w kulturze, 

dostarczają poszczególnym mieszkańcom kluczowo ważnych kompetencji indywidualnych  

do odnoszenia sukcesów we współczesnym świecie: uczą kreatywności, pomagają odrzucić 

stereotypy i przełamywać bariery, budują poczucie zakorzenienia, tożsamości i dumy oraz inspirują 

do rozwoju. Inwestycja w kulturę to inwestycja w jeden z najistotniejszych czynników rozwoju 

lokalnego.  

W powiecie żuromińskim kultura skupia się wokół miejskich i gminnych placówek kultury, 

zespołów artystycznych, organizacji pozarządowych oraz twórców indywidualnych. Na terenie 

powiatu funkcjonują następujące instytucje kultury z podziałem na gminy: 

 Gmina i Miasto Żuromin: Żuromińskie Centrum Kultury, Kino Ton w Żurominie, Powiatowo-

Miejska Biblioteka w Żurominie, Biblioteka Pedagogiczna w Żurominie, Świetlica 

Socjoterapeutyczna „Słoneczko” w Żurominie. 

 Miasto i Gmina Bieżuń: Miejsko – Gminny Ośrodek w Bieżuniu, Muzeum Małego Miasta w 

Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Miejsko – Gminna Biblioteka 

Publiczna w Bieżuniu. 

 Gmina Siemiątkowo: Gminny Ośrodek Kultury w Siemiątkowie, Gminna Biblioteka w 

Siemiątkowie. 

 Gmina Lutocin: Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie. 

 Gmina Kuczbork - Osada: Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku – Osadzie, Gminna Biblioteka 

Samorządowa w Kuczborku – Osadzie. 

 Gmina Lubowidz: Gminna Biblioteka Publiczna w Lubowidzu. 
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Ponadto we wszystkich gminach powiatu żuromińskiego funkcjonują Strażnice OSP, wiejskie 

domy ludowe lub domy kultury oraz organizacje pozarządowe, które pełnią ważną rolę w 

kształtowaniu kultury. 

Trwałym elementem zagospodarowania terenu powiatu są zasoby dziedzictwa kulturowego 

świadczące o ciągłości dorobku wielu pokoleń. Znaczna część dziedzictwa kulturowego występuje na 

terenie Żuromina i Bieżunia.  

Na terenie powiatu nie ma zbyt wielu obiektów zabytkowych. Jednakże duża część powiatu 

nie została przebadana archeologicznie. W pięciu na sześć gmin powiatu zlokalizowane są zabytki 

nieruchome podlegające ochronie i opiece sprawowanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Warszawie. 

Na terenie gmin powiatu znajduje się również dużo obiektów prezentujących wartości 

zabytkowe (artystyczne, historyczne, kulturowe etc.) o znaczeniu lokalnym i regionalnym, które 

figurują w gminnych ewidencjach zabytków m. in. parki, dworki, cmentarze, kapliczki. 

Od 2002 roku na terenie powiatu żuromińskiego prowadzone są prace archeologiczne przez 

Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W okolicach Żuromina odkrytych zostało 

kilkanaście stanowisk archeologicznych m. in. cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. Podczas 

dalszych badan odsunięto również: groby ciałopalne i groby jamowe. W grobach tych na szczególną 

uwagę zasługują znaleziska takie jak: zapinki (agrafki), żelazne klamry do pasków, pozostałości 

brązowych bransolet, czy też drewnianych szkatułek. Cmentarzysko z pierwszych wieków naszej ery 

pod Żurominem stanowi klejnot naszej historii.  

Tabela 18. Analiza SWOT obszaru KULTURA 

KULTURA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 kapitał ludzki;  

 silny sektor biznesowy – potencjalny partner 
dla instytucji kultury i organizacji 
pozarządowych;  

 pogranicze historyczne powiatu możliwość 
ciekawych synergii; 

 promocja powiatu poprzez kulturę. 
 

 Zbyt mała liczba  wyedukowanych animatorów 
kultury; 

 mała ilość wspólnych działań podmiotów 
kultury na terenie powiatu; 

 zbyt małe środki finansowe na działalność 
kulturalną 

 słaby przepływ informacji w sektorze działań 
podmiotów kultury 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 
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 wykorzystanie potencjału miasta Warszawy  
i jej zasobów kulturowych; 

 wykorzystanie umiejscowienia historycznego 
powiatu oraz sąsiedztwa dwóch województw; 

 wykorzystanie potencjału tkwiącego w 
sektorze biznesowym w zakresie finansowego 
wsparcia rozwoju lokalnego poprzez kulturę; 

 zawiązywanie sieci współpracy podmiotów 
kultury; 

 odradzający się potencjał organizacji 
pozarządowych małych wsi  

 szeroka działalność kulturalna organizacji 
pozarządowych w ramach zewnętrznych 
środków finansowych; 

 zawiązywanie nowych organizacji 
pozarządowych realizujących zadania w 
zakresie kultury.  

  niewykorzystanie potencjału tkwiącego w 
kapitale ludzkim 

 kryzys finansowy , który uniemożliwi właściwe 
finansowanie kultury przez samorządy  

 
 

2.7.2 Turystyka 

Warunki przyrodniczo-krajobrazowe oraz naturalne walory rzeki Wkry sprawiają, że tereny 

powiatu są atrakcyjne dla rozwoju rekreacji. Tworzą również szerokie spektrum możliwości dla osób 

szukających spokojnego wypoczynku jak również tych, którzy chcą inwestować w rozwój turystyki 

indywidualnej lub zbiorowej. Czyste powietrze i woda to potencjalny raj dla miłośników wędkarstwa i 

spływów kajakowych. Zwarte kompleksy leśne przyciągają grzybiarzy i zwolenników łowiectwa. 

Dla wczasowiczów lubiących piesze wędrówki atrakcję turystyczną mogą stanowić trzy ścieżki 

edukacyjno – ekologiczne, prowadzące przez najbardziej malownicze zakątki powiatu. Pierwsza trasa 

o długości 9 km bierze swój początek w miejscowości Siemiątkowo - Rogale gm. Siemiątkowo  

i prowadzi przez las mieszany do wsi Siciarz, kończąc się przy ponad stuletniej sośnie. Inne trasy to 

ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w miejscowości Konopaty gm. Lubowidz oraz w miejscowości 

Głęboka gm. Lutocin.  

Miłośnikom jazdy na rowerze powiat oferuje trzy wytyczone szlaki rowerowe: „Śliwkowa 

graniczna” szlak zielony o długości 9,4 km; „Wokół lasu” szlak czarny o długości 14,8 km; „Nad Wkrą" 

szlak niebieski o długości  11,27 km oraz trzy ścieżki pieszo – rowerowe usytuowane na trasie 

Żuromin – Dąbrowa, Żuromin – Brudnice oraz Żuromin – Poniatowo.  

Szczególną wartością szlaków zielonego i czarnego jest ich położenie na terenie Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w okolicach miejscowości Konopaty, Płociczno, Sinogóra.  

W centrum sieci szlaków jest Ośrodek Hodowli Zwierząt „Konopaty” wraz z mieszczącym się tam 

ośrodkiem turystycznym „Gościniec Myśliwski”. W bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka znajduje się 
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bardzo interesująca i urokliwa leśna ścieżka dydaktyczna. Szczególną wartością przyrodniczą szlaku 

niebieskiego jest natomiast bezpośrednie skomunikowanie z siecią szlaków zielonego i czarnego. 

Oznakowanie szlaków jest czytelne i pozwala pewnie orientować się w ich przebiegu, a używane do 

znakowania symbole i kolory są zgodne z instrukcją znakarską PTTK, obowiązującą w całym kraju.  

Na terenie powiatu żuromińskiego swój początek, w miejscowości Bądzyn (gmina Lubowidz), 

ma rowerowy szlak czerwony, biegnący aż do pól Grunwaldu. Gospodarstwa agroturystyczne i 

ekologiczne położone we wsi Brudnice gm. Żuromin oraz we wsi Zieluń gm. Lubowidz oferują 

turystom szereg atrakcji począwszy od przejażdżek rowerowych, spływów kajakowych, jazdy konnej, 

wędkowania, poprzez kąpiele w rzece i organizację ognisk, zwiedzanie pomników przyrody, a także 

kuchnię z wyrobami tradycyjnymi (kiełbasy, wędzonki), konfitury z owoców leśnych (jagody, 

żurawina), potrawy z dziczyzny. Dworek Nad Wkrą, którego historia sięga XV wieku zaprasza w 

miejsce „obrośnięte” opowieściami o sowie z brzozowej altany, kłobukach i krasnalach, dziadkowej 

nalewce z wiśni. Idealne warunki do długich spacerów, wycieczek rowerowych lub jazdy konnej w 

teren stwarza hotel Deer Park Resort położony wśród sosnowych pól i lasów w miejscowości 

Brudnice, gmina Żuromin.  

Ogólnodostępna baza noclegowa w powiecie to około 200 miejsc noclegowych, które są 

oferowane w ramach hoteli, pensjonatów, internatów oraz gospodarstw agroturystycznych  

i ekologicznych. Baza gastronomiczna powiatu skupia się natomiast wokół barów, restauracji i pizzerii 

położonych w mieście powiatowym. W pozostałych miejscowościach gastronomia funkcjonuje 

głównie w gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych oferujących całodzienne wyżywienie, 

w tym smaczne domowe posiłki, zdrową lokalną kuchnię. 

Tabela 19. Analiza SWOT obszaru TURYSTYKA 

TURYSTYKA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 położenie powiatu w obszarze,,Zielonych 
Płuc Polski”,  

 liczne obszary chronione: Górznieńsko-
Lidzbarski Park Krajobrazowy, Rezerwat 
„Gołuska Kępa”, a także obszary 
chronionego krajobrazu: Międzyrzecza 
Skrwy i Wkry, Nadwkrzański oraz okolic 
Rybna i Lidzbarka,  

 walory środowiska przyrodniczego - czyste 
powietrze i woda, liczne i zwarte kompleksy 
leśne, 

 duży potencjał do rozwoju turystyki i 

 brak gminnej informacji turystycznej oraz 
niewystarczająca promocja powiatu jako 
miejsca atrakcyjnego turystycznie, 

 słabo rozbudowana baza turystyczna  
i agroturystyczna oraz infrastruktura 
techniczna na terenie powiatu, 

 słabo rozwinięta baza noclegowa,  

 brak zagospodarowania turystycznego rzeki 
Wkry oraz innych terenów, 

 jakość dróg lokalnych wymagająca dalszej 
poprawy, 

 brak sieci ścieżek rowerowych. 
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wypoczynku, 

 niski stopień urbanizacji i uprzemysłowienia 
(brak uciążliwego przemysłu i 
zanieczyszczeń). 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 realizacja projektów budujących atrakcyjny 
wizerunek turystyczny powiatu, 

 wspieranie działań umożliwiających 
budowanie oferty turystycznej powiatu, w 
tym tworzenie i promocja produktów 
turystycznych powiatu, 

 rozwój dotychczasowego oraz tworzenie 
nowego zaplecza infrastrukturalnego dla 
rozwoju turystyki, 

 tworzenie szlaków turystycznych, w tym 
sieci ścieżek rowerowych, 

 podnoszenie jakości świadczonych usług, 

 pozyskiwanie środków unijnych na rozwój 
turystyki, 

 promocja aktywnego wypoczynku jako 
modelu cywilizacyjnego. 

 odpływ turystów do innych regionów 
uznanych za bardziej atrakcyjne, 

 brak zainteresowania inwestorów 
rozbudową infrastruktury turystycznej, 

 brak środków finansowych na rozwój 
turystyki. 

2.8 SPORT 

Sport jest składową polityki społecznej nowoczesnego państwa. Nakłady poniesione na 

rozwój sportu, na edukację sportową i promowanie dobrych nawyków aktywności fizycznej są 

nakładami skierowanymi na promowanie zdrowego i sprawnego społeczeństwa. Z tych względów 

powiat żuromiński jest żywotnie zainteresowany rozwojem i upowszechnianiem sportu w powiecie. 

Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu na obszarze powiatu koncentrują  

się głównie wokół obiektów sportowych i są realizowane zarówno przez szkoły, samorządy gminne  

i powiatowy, kluby sportowe, w tym uczniowskie i międzyszkolne, osoby zajmujące się zawodowo 

sportem oraz inne podmioty działające w obszarze sportu.  

Na terenie powiatu funkcjonują dwadzieścia trzy uczniowskie kluby sportowe oraz trzy 

piłkarskie kluby sportowe, które biorą udział w rozgrywkach ligowych PZPN (Miejski Klub Sportowy 

„Wkra” Bieżuń, Miejski Klub Sportowy WKRA Żuromin oraz Gminny Klub Sportowy „Boruta” 

Kuczbork). W tych ostatnich odbywa się również szkolenie kadr młodzików i juniorów w piłce nożnej.  

W pozostałym zakresie szkolenie młodzików odbywa się w uczniowskich klubach sportowych  

i koncentruje się wokół trzech wiodących na terenie powiatu dyscyplin sportowych (piłka nożna, piłka 

siatkowa, piłka koszykowa). Prężnie działa Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Żurominie 

organizując dla dzieci i młodzieży turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportu zgodnie z 
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kalendarzem imprez oraz zapewniając udział reprezentantów powiatu w rejonowych i wojewódzkich 

zawodach sportu szkolnego.  Jednak tylko znikomy odsetek klubów sportowych sięga po środki 

zewnętrzne, w tym unijne na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, wyjazdy i wycieczki, 

imprezy rekreacyjno-sportowe.    

W powiecie funkcjonują również amatorskie piłkarskie drużyny seniorów, a także liga 

zrzeszająca amatorskie zespoły halowej piłki nożnej, których członkami są osoby w różnym wieku.  

Należy podkreślić, że nie brakuje także zdolnej młodzieży, która swoimi osiągnięciami 

wyróżnia powiat na terenie województwa, Polski jak i na arenie międzynarodowej. Ich sukcesy są 

niewątpliwie obok starań ich samych także zasługą bardzo dobrych specjalistów – trenerów.  

Obok współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w powiecie odbywają się zmagania 

sportowe osób dorosłych. Zaliczyć do nich można różne formy rywalizacji sportowej poszczególnych 

grup zawodowych, zawody wędkarskie, turnieje brydżowe i warcabowe, turnieje strzeleckie oraz 

zyskujący z roku na rok coraz więcej zwolenników powiatowy rajd rowerowy. Od kilku lat w powiecie 

rozgrywany jest również Międzynarodowy Turniej Warcabowy Polska Gra Open, w którym udział 

biorą zawodnicy z różnych, często odległych krajów świata.   

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna odgrywa istotną rolę w zakresie dostępności 

mieszkańców do obiektów oraz ich uczestnictwa w sporcie. Analiza obecnego stanu wskazuje, iż baza 

sportowo-rekreacyjna powiatu, została rozbudowana i zmodernizowana w ostatnich latach, głównie 

dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej, środkom jednostek samorządu terytorialnego, a 

także środkom budżetu państwa. W dalszym ciągu potrzebne są jednak duże nakłady finansowe na 

rozbudowę, modernizację i doposażenie infrastruktury sportowej. 

Na terenie powiatu zlokalizowane są trzy pełnowymiarowe hale sportowe. Ponadto 

funkcjonują 3 stadiony, 3 bieżnie, 25 boisk, 3 siłownie, 23 sale gimnastyczne. W 2012r. została 

oddana do użytku hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie. 

Dzięki funkcjonalności obiektu w hali prowadzone są różne formy aktywności ruchowej zaczynając od 

gier zespołowych, ćwiczeń na nowoczesnych trenażerach, zajęcia fitness, po grę w squasha, która jest 

nowością w powiecie i zyskała wielu zwolenników tej formy aktywności fizycznej. Prężnie działają 

również hale sportowe w Bieżuniu i Siemiątkowie, które dzięki staraniom ich opiekunów nieustannie 

organizują różne turnieje i zawody dla wszystkich grup wiekowych.   
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Tabela 20. Analiza SWOT obszaru SPORT 

SPORT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 utrzymująca się od kilku lat tendencja w 
zakresie rozbudowy i modernizacji bazy 
sportowo-rekreacyjnej na terenie powiatu, 

 wykwalifikowana kadra nauczycieli 
wychowania fizycznego oraz trenerska z 
bogatym doświadczeniem zawodowym, 

 rozpoznawalni sportowcy z terenu powiatu, 
stanowiący wzór do naśladowania, 

 bogata oferta działań związanych ze 
współzawodnictwem dzieci i młodzieży 
szkolnej, z wyłączeniem klas I – III, 

 wysoki poziom szkolenia kadr i osiągnięcia  
w wiodących dyscyplinach sportowych na 
terenie powiatu (piłka siatkowa, piłka nożna, 
piłka koszykowa), 

 wysoka świadomość społeczeństwa 
dotycząca sposobów aktywnego spędzania 
wolnego czasu.  

 brak warunków na terenie powiatu do 
uprawiania szerokiej gamy sportów np. 
lekkoatletyki, 

 nierównomierne rozmieszczenie bazy 
sportowej na terenie powiatu 

 mała oferta różnego typu imprez sportowo-
rekreacyjnych skierowanych do osób 
dorosłych oraz małych dzieci, 

 niski poziom wykorzystania potencjału 
społecznego  – brak wychwytywania 
talentów sportowych do 10 roku życia, 

 słaba aktywność uczniowskich klubów 
sportowych, 

 słabe organizacyjne przygotowanie kadr 
klubów sportowych w zakresie pozyskiwania 
środków finansowych spoza budżetu 
powiatu, 

 brak  pływalni na terenie powiatu  
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 dalsza rozbudowa, modernizacja i 
doposażenie bazy sportowej na terenie 
powiatu, 

 duża oferta szkoleń skierowanych do klubów 
sportowych w zakresie pozyskiwania 
środków finansowych, w tym na animatorów 
sportowych, 

 popularyzacja i rozwój sponsoringu 
sportowego, 

 szeroka oferta różnego typu imprez 
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i 
dorosłych, 

 budowa pływalni na terenie powiatu 

 utworzenie Powiatowo-Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 

 brak sponsorów nastawionych na rozwijanie 
sportu, 

 niż demograficzny, starzenie się 
społeczeństwa, 
 

2.9 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

Społeczeństwo informacyjne (SI) jest motorem rozwoju cywilizacyjnego na całym świecie. 

Informacja jest obecnie najcenniejszym zasobem. SI jest jednym z ważniejszych priorytetów w Unii 

Europejskiej, co przedkłada się na ilość wsparcia finansowego związanego z projektami 
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realizowanymi w tym obszarze. Z tych względów samorząd powiatu żuromińskiego jest zobligowany 

do wpierania rozwoju tegoż społeczeństwa. 

SI to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne 

dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. SI to społeczeństwo 

wyposażone w bogato rozwinięte środki komunikacji i przetwarzania informacji, które są podstawą 

tworzenia większości dochodu narodowego oraz zapewniające źródło utrzymania większości ludzi. SI 

to ponadto społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania 

systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do 

przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji. 

Odpowiedni poziom atrybutów danego społeczeństwa warunkuje możliwość określenia go 

jako społeczeństwa informacyjnego. Poziomy atrybutów zmieniają się w czasie stąd społeczeństwo 

informacyjne nie jest wynikiem określonych działań, ale procesem który nieustannie trwa. Wynika z 

tego, iż w celu określenia społeczeństwa jako SI niezbędne są nieustające działania, które zapewnią 

odpowiedni poziom atrybutów tego społeczeństwa, uprawniający każdorazowo do uzasadnionego 

określenia go jako SI. 

W celu budowy i rozwoju SI niezbędne są cztery działania: 

1. Wyposażenie w odpowiedni sprzęt informatyczny i oprogramowanie 

2. Odpowiednia wiedza nt. użytkowania bieżących rozwiązań informatycznych oraz świadomość 

istnienia określonych rozwiązań informatycznych 

3. Infrastruktura telekomunikacyjna z dostępem do sieci Internet na odpowiednim poziomie i 

po akceptowalnej cenie 

4. Zapewnienie odpowiednich rozwiązań informatycznych i oprogramowania do wykorzystania 

przez społeczeństwo 

Działania te są samorzutne ponieważ wynikają ze zmian zachodzących w gospodarce oraz zmian 

zachodzących w społeczeństwie. Działania te w każdym wyróżnionym obszarze zachodzą jednakże w 

różnym stopniu i z różna szybkością, powodując dysproporcje rozwojowe w obszarze regionalnym, a 

nawet lokalnym. Powiat Żuromiński czuje się odpowiedzialny za rozwój SI, dlatego też jego zadaniem 

jest niwelowanie różnic na obszarze powiatu w zakresie tworzenia się SI oraz aktywne wspomaganie i 

nadzorowanie procesu powstawania SI, poprzez inwestycje infrastrukturalne, inwestycje w kapitał 

ludzki oraz współpracę z partnerami instytucjonalnymi na terenie powiatu i przedsiębiorstwami 

telekomunikacyjnymi budującymi i rozwijającymi infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą sieć 

spajającą społeczeństwo lokalne z resztą świata. 

Powiat Żuromińskiego postawił sobie za cele na lata 2014-2020: 
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1. Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie powiatu - tzw. ostatniej mili, 

warunkującej dostęp dla każdego mieszkańca powiatu do Internetu przy odpowiednich 

cechach jakościowych. Minimalna prędkość do użytkownika dla każdego zainteresowanego 

mieszkańca powiatu żuromińskiego powinna wynosić do końca 2020 roku 30 Mb/s 

(Megabitów na sekundę). Rozwój infrastruktury przebiegać będzie dwuetapowo: jako 

budowa własnej infrastruktury komunikacyjnej w instytucjach publicznych na terenie 

powiatu oraz infrastruktury łączącej instytucje, przedsiębiorców, mieszkańców itd. oraz jako 

współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi posiadającymi infrastrukturę 

telekomunikacyjną na terenie powiatu żuromińskiego. Budowa infrastruktury własnej 

przebiegać będzie w ścisłej współpracy z samorządami gminnymi z terenu powiatu 

żuromińskiego. 

2. Uświadamianie mieszkańców w sferze możliwości jakie daje zastosowanie narzędzi 

informatycznych w życiu oraz przekazywanie wiedzy z zakresu użytkowania bieżących 

rozwiązań informatycznych. Działania pozwolą na wzrost kapitału ludzkiego w obszarze 

korzystania z rozwiązań informatycznych, warunkującego rozwój powiatu żuromińskiego. 

Wspomniane działania będą przybierać różną formę od apeli do szkoleń z ww. zakresu. 

Szczególny nacisk zostanie położony na podnoszenie kapitału ludzkiego w zakresie 

użytkowania bieżących rozwiązań informatycznych la osób 50+. 

3. Zapewnienie interesantom urzędu, łatwego i wygodnego dostępu do usług elektronicznych 

świadczonych przez samorządy. Usługi dostępne w formie elektronicznej umożliwiają 

wyeliminowanie zbędne w większości przypadków przemieszczanie się interesanta z 

określonej lokalizacji do punktu załatwienia sprawy w urzędzie oraz umożliwiają 

wyeliminowanie wykorzystania usług pocztowych i kurierskich jako medium przekazujących 

informacje w formie papierowej w przypadkach kiedy sprawa nie wymaga informacji w 

formie papierowej. Docelowo interesanci osiągną podwójną korzyść w postaci oszczędności 

czasu i minimalizację kosztów poniesionych na realizację usług świadczonych przez samorząd 

na terenie powiatu żuromińskiego. 

W celu realizacji ww. celów niezbędne jest podjęcie konkretnych działań w zakresie rozwoju 

urzędu, które pozwolą na ich realizację, a które to działania mogą już być zidentyfikowane w stopniu, 

który pozwala na ich dokładne sprecyzowanie. I tak Powiat Żuromiński w celu rozwoju własnego 

zaplecza infrastrukturalnego i organizacyjnego podejmie działania w następujących obszarach: 

1. Procesy w urzędach - W celu poprawy efektywności funkcjonowania urzędu poprzez 

informatyzację jego działalności konieczne są modyfikacje procesów funkcjonujących w 

urzędzie. Od lat zmienia się rola informatyki w administracji, zmiany te docierają do małych 
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urzędów, które muszą się z nimi zmierzyć. Współczesne rozwiązania z zakresu informatyki, 

muszą być postrzegane jako rozwiązania, które w celu spełnienia swojej roli muszą zostać 

zintegrowane z procesami wewnętrznymi w urzędach, bazujących na określonych 

procedurach, przepisach, normach, instrukcjach itp. Biorąc pod uwagę stan obecny, chcąc 

wykorzystać potencjał drzemiący w rozwiązaniach informatycznych dla urzędów, należy 

kompleksowo wdrażać oprogramowanie wraz z odpowiednimi zmianami organizacyjnymi. W 

tym celu niezbędne są audyty, szkolenia, certyfikaty (w tym ISO) dla urzędu, które stanowić 

będą podstawę dla wdrożenia rozwiązań informatycznych.  

2. Analiza i przechowywanie danych - Urzędy administracji publicznej dysponują ogromnym 

zasobem informacji dotyczących różnych obszarów. Wielce konieczna staje się 

informatyzacja rejestrów, ewidencji, wykazów itp. zwanych dalej zbiorami danych, tak aby 

stanowiły one zharmonizowane zbiory danych (np. dzięki zastosowaniu urzędowych 

hurtowni danych), które po ich analizie pozwolą na skuteczne podejmowanie decyzji przez 

kadrę zarządzającą oraz będą dostępne jako informacja publiczna, w celu ich analizy przez 

zainteresowane osoby i podmioty, które mogą przyczyniać się do wykorzystania tych danych 

do generowania informacji wpływającej na działania lokalne i ponadlokalne, przyczyniające 

się do rozwoju obszarów, nad których rozwojem pieczę sprawują urzędy samorządowe oraz 

do wzrostu jakości życia mieszkańców. Obecny stan zbiorów danych jest bardzo 

zróżnicowany. W większości małych urzędów są one głównie w formie papierowej co 

utrudnia a czasem nawet uniemożliwia ich analizę zarówno przez sam urząd jak też osoby i 

podmioty, którym zbiory te zostały udostępnione. Zbiory danych w formie elektronicznej są 

natomiast „zaszyte” w różnej formie w różnych formatach w wielu bazach danych 

obsługiwanych przez oprogramowanie, które bardzo często nie współpracuje ze sobą w 

zakresie wymiany danych. Stan taki powoduje, iż urzędy dane posiadają, w pewnym zakresie 

je wykorzystują i udostępniają na zewnątrz, ale nie wykorzystują całkowitego ich potencjału 

jaki dostępny jest w wyniku odpowiedniej informatyzacji tych zbiorów danych. 

Wielowymiarowa analiza zbiorów danych pozwoli urzędom na spojrzenie na obszar na 

którym on działa z wielu perspektyw, w różnym ujęciu co spowoduje wygenerowanie 

informacji przyczyniających się do podejmowania decyzji, które nie byłyby tak łatwo 

podejmowane przez zarządzających lub w ogóle nie byłby możliwe do podjęcia, ze względu 

na brak odpowiedniego spojrzenia na posiadane dane. Tym samym rozwój samorządów 

hamuje, staje w miejscu, a czasami cofa się w niektórych obszarach. Elektronizacja zbiorów 

danych musi wiązać się z odpowiednimi procedurami informatycznego zbierania danych, 

uzupełniających zbiory danych już poddanych procesowi elektronizacji.  
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3. Infrastruktura LAN i WAN - Kwestia istotna z punktu widzenia każdego urzędu. Praktycznie 

nie ma organizacji w żadnym cywilizowanym kraju, która nie posiadałaby chociaż 

uproszczonej sieci LAN (lokalna sieć komputerowa). Struktury sieci uzależnione są od ilości 

użytkowników. Nierzadko urzędy posiadają kilka sieci LAN tworzących WAN (rozległa sieć 

komputerowa) obejmujące wiele oddalonych od siebie lokalizacji (budynków, miejscowości). 

Często sieci WAN wykorzystują infrastrukturę będącą w posiadaniu samorządów lub 

infrastrukturę dedykowaną dla nich przez operatorów telekomunikacyjnych. Koszty budowy 

takiej infrastruktury na własne potrzeby są obecnie do zaakceptowania przez samorządy, a 

korzyści z posiadania własnej sieci WAN są znaczne. Samorządy posiadające infrastrukturę 

pokrywającą teren ich działalności mogą wykorzystywać ją jako infrastrukturę 

komunikacyjną. Jest to medium transmisyjne do wielu usług. Nie należy kojarzyć jej tylko z 

dostępem do sieci Internet. Przykładowe pokrycie powiatu tzw. parasolem nadajników 

radiowych działających w standardzie LTE Advanced zapewnia pokrycie siecią komunikacyjną 

pozwalającą objąć informatyką każdy zakątek powiatu. Pozwala na zbieranie danych (np. 

alarmy nt. pożarów w lasach), udostępnianie transmisji danych dla mieszkańców (usługi 

wideo, telefonia, Internet), transmisja na żywo przez Internet z wydarzeń kulturalnych, 

sportowych, inwestycyjnych czy chociażby komunikacja urządzeń bez ingerencji człowieka 

np. monitoring wrażliwych miejsc na terenie powiatu itp. Możliwości jest niezliczona ilość, 

jednakże w celu budowy sieci WAN konieczna jest modernizacja i rozbudowa sieci LAN, 

działającej w urzędzie, ponieważ jest ona generatorem lub pośrednikiem w przesyłaniu treści. 

Prędkości które zapewniają używane obecnie w urzędzie aktywne urządzenia sieci LAN oraz 

stosowane okablowanie, przestaną być wystarczające za parę lat. Obecnie sieci LAN osiągają 

prędkości 10 lub 100 Mb/s, rzadko 1 Gb/s. Rozwój rozwiązań cloud computing który jest 

nieunikniony, wymusi narzut prędkości do poziomu dużo wyższego niż obecnie stosowany w 

urzędach. Zasadne jest zatem odpowiednie przygotowanie infrastruktury sieci LAN, aby 

mogła ona być rozpatrywana w kontekście medium komunikacyjnego dla e-usług oraz 

udostępniania zbiorów danych.  

Realizacja celów postawionych sobie przez Powiat Żuromiński przyczyni się do rozwoju powiatu 

w kwestiach zarówno gospodarczych jak i społecznych. Konieczna jest likwidacja przepaści jak dzieli 

powiat żuromiński od pełnego zasobu informacyjnego nt. działalności społecznej na obszarze powiatu 

oraz pełnego zasobu informacyjnego dotyczącego zjawisk, infrastruktury wszelkiego rodzaju oraz 

informacji przestrzennej, które obejmują obszar powiatu żuromińskiego. Skutkiem tej likwidacji 

będzie zrównoważony rozwój powiatu żuromińskiego warunkujący życie jego mieszkańców na 

odpowiednim poziomie. 
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2.10 UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE 

Powiat Żuromiński położony jest w północno-zachodniej części  

województwa mazowieckiego, z dala od większych ośrodków przemysłu, na terenach typowo 

rolniczych. Obszar powiatu należy do najmniej zurbanizowanych w województwie mazowieckim, 

charakteryzuje się dużym rozproszeniem mieszkańców. Brakuje dużych zakładów produkcyjnych, 

generujących większą liczbę miejsc pracy, w tym na stanowiskach dających zatrudnienie osobom o 

niskich kwalifikacjach zawodowych. Lokalny rynek pracy kształtują firmy zajmujące się głównie 

handlem i usługami - 864 podmioty, tj. 34,2% wszystkich działających w powiecie. Znaczna ich część 

działa w sekcjach: budownictwo (349, tj. 15,1%)i rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo (426, tj. 13,3%). 

Ponad 85% firm funkcjonujących na terenie powiatu to mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 10 

pracowników. Duża część mieszkańców utrzymuje się z pracy w nisko opłacalnym rolnictwie oraz z 

prac sezonowych.  

W powiecie zauważalny jest utrzymujący się od wielu lat deficyt większych inwestycji, które 

wpłynęłyby pozytywnie na ożywienie gospodarcze, powstanie nowych miejsc pracy, stabilizację 

lokalnego rynku pracy. Aby powiat mógł się rozwijać we wszystkich obszarach życia społeczno-

gospodarczego, niezbędne jest zintensyfikowanie współpracy władz samorządowych zarówno 

szczebla powiatowego, gminnego, przedsiębiorców, partnerów rynku pracy, w celu wypracowania 

sprzyjających warunków i ulg ekonomicznych skierowanych do przedsiębiorców. Punktem wyjścia dla 

ożywienia gospodarczego powiatu mogłoby być opracowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego uwzględniających wyodrębnienie terenów przemysłowych i utworzenie na tych 

terenach specjalnych stref ekonomicznych przyciągających podmioty gospodarcze zainteresowane 

tworzeniem i rozbudową firm. 

Przedsiębiorczość stanowi podstawę gospodarki wolnorynkowej zwiększając jej żywotność i 

efektywność. Nowe firmy i nowi przedsiębiorcy odgrywają kluczową rolę w zakresie budowy podstaw 

zatrudnienia i rozwoju rynku pracy, wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług, adaptacji 

konkurencyjnych reguł w obszarach tradycyjnie traktowanych jako nierynkowe (dobra publiczne – 

edukacja, usługi publiczne, służba zdrowia). 

Własna firma jest coraz atrakcyjniejszą formą realizacji kariery zawodowej i życiowej. W 

kategoriach indywidualnych daje szansę samodzielności działania oraz realizacji planów i marzeń 

jednostki. Z perspektywy społecznej jest drogą do nowych produktów i usług, tworzenia nowych 

miejsc pracy oraz podnoszenia ogólnego dobrobytu. 



PROJEKT - Strategiczny Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020 

 

Powiat Żuromiński  64 

2.11 PRZEMYSŁ I PRODUKCJA 

Podstawę gospodarki powiatu stanowi produkcja rolno – spożywcza . W produkcji roślinnej 

dominują zboża. Powierzchnia gruntów ornych wynosi 48%, łąk i pastwisk 24 %, lasów 20,2 % ogólnej 

powierzchni powiatu. Rolnictwo stanowi ważny dział gospodarki powiatu żuromińskiego. W 2010 r. 

liczba gospodarstw rolnych wynosiła– 5344 dane z GUS. Duży udział stanowią fermy fermy drobiu. 

Ponadto Powiat zuromiński słynie także z bogatych złóż surowców mineralnych- piasku żwiru i 

pospółki. 

Zgodnie z spisem REGON na terenie powiatu żuromińskiego w 2012 roku funkcjonowało 2597 

podmiotów gospodarczych. W podziale na poszczególne sekcje gospodarki narodowej dominują 

firmy w handlu i naprawach - 864 podmioty tj. 34,2 % ogółu działających w powiecie. Znaczna część 

podmiotów działa w sekcji budownictwo – 349 podmioty tj. 15,1 % oraz rolnictwo, łowiectwo i 

leśnictwo – 426 podmiotów 13,3 %.  

W ogólnej liczbie podmiotów działających na terenie powiatu żuromińskiego zdecydowaną 

wiekszość stanowiły firmy prowadzone przez osoby fizyczne 85 % - 2177 podmioty. 

Jednym ze wskaźników charakteruyzujacych strukturę gospodarczą powiatu jest struktura 

pracujących. Analiza danych statystycznych w odniesieniu do zasobów pracy i ich wykorzystania 

wskazuje na niską aktywność ekonomiczną mieszkańców. 

Na przestrzeni 2010 i 2011 r odnostowano niewielki wzrost liczby osób pracujacych na terenie 

powiatu żuromińskiego. W 2010 r. liczba ta wynosiła 3926 osób . Dla porównania w 2011 roku liczba 

ta wynosiła 4026 osób. Należy zauważyć dominację kobiet wśród ogółu pracujących w 2010 roku 

kobiety stanowiły 57,4 %, natomiast w 2011 r. 55,7 %. 

Zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności PKD największa liczba osób 

zatrudniona była w pozostałych usługach 52,4 %, przemysł i budownictwo 28,9 % w 2010r. 

Odpowiednio w 2011 r. w pozostałych usługach 51,1 %, oraz 30,2 % w przemyśle i budownictwie.  

Tabela 21. Pracujący według sektorów własności w latach 2010 – 2011 

Wyszczególnienie Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny 

2010 

Powiat żuromiński 3926 2358 1568 

2011 

Powiat żuromiński 4026 2224 1802 
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Tabela 22. Pracujacy według rodzajów działalności w latach 2010 - 2011 

Wyszczególnienie ogółem Rolnictwo,leśnictwo, 
łowiectwo, 

rybołówstwo 

Przemysł i 
budownictwo 

Handel, naprawa 
pojazdów 

samochodowych, 
transport 

Działaność 
finansowa i 

ubezpieczeniowa 

Pozostałe 
usługi 

2010 

Powiat 
żuromiński 

3926 123 1138 478 127 2060 

2011 

Powiat 
zuromiński 

4026 119 1214 523 127 2043 

Tabela 23. Pracujący według płci w latach 2010-2011 

Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2010 

Powiat żuromiński 3926 1671 2255 

Miasto i Gmina Bieżuń 375 189 186 

Gmina i Miasto 
Żuromin 

2575 1157 1418 

Gmina Kuczbork 287 90 197 

Gmina Lubowidz 361 127 234 

Gmina Lutocin 185 60 125 

Gmina Siemiątkowo 143 48 95 

2011 

Powiat zuromiński 4026 1780 2246 

Miasto i Gmina Bieżuń 385 180 205 

Gmina i Miasto 
Żuromin 

2649 1233 1416 

Gmina Kuczbork 319 133 186 

Gmina Lubowidz 374 145 229 

Gmina Lutocin 169 46 123 

Gmina Siemiątkowo 130 43 87 
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2.12 TRANSPORT I KOMUNIKACJA 

Podstawowy układ drogowy powiatu stanowi sieć dróg wojewódzkich i powiatowych. Łączna 

długość tych dróg wynosi ok. 400 km, z czego: 

 drogi wojewódzkie –75 km 

 drogi powiatowe – 325 km  

Drogi wojewódzkie w całości, a powiatowe w ok. 93% mają nawierzchnię utwardzoną, 

bitumiczną. Drogami wojewódzkimi na terenie powiatu administruje Mazowiecki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie, poprzez Rejon Drogowy w Ciechanowie. Są to drogi : 

 Nr 541 Lubawa – Lubowidz – Żuromin – Bieżuń – Sierpc 

 Nr 561 Bieżuń – Szumanie (do drogi krajowej nr 10) 

 Nr 563 Rypin – Żuromin – Mława 

W ciągu tych dróg znajdują się 7 obiektów mostowych. 

Drogami powiatowymi administruje Zarząd Powiatu Żuromińskiego, do którego należy 

między innymi  

 zarządzanie i koordynacja robót w pasie drogowym, 

 utrzymanie dróg i obiektów mostowych 

 opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej 

Ze względu na znaczenie, jakie spełniają w sieci dróg, drogi powiatowe podzielone są na: 

 Drogi główne o długości łącznej ok. 54 km 

 Drogi zbiorcze o długości łącznej ok.169 km 

 Drogi lokalne o długości łącznej ok. 102 km 

W ciągu tych dróg znajduje się szesnaście obiektów mostowych o dopuszczalnych nośnościach od 8 

do 40 ton. 

Drogi na terenie powiatu żuromińskiego są w przeważającej większości w średnim stanie 

technicznym. Niepokoić może pogarszający się stan dróg, niedostosowanych do wzrostu natężenia 

ruchu samochodowego. Głównym mankamentem sieci tych dróg jest także brak wymaganych 

parametrów technicznych na niektórych drogach powiatowych i wojewódzkich.  

Przez teren Powiatu Żuromińskiego nie biegną żadne połączenia kolejowe, jak również nie 

przebiega żadna droga krajowa ani autostrada. Wobec tego faktu głównymi szlakami 

komunikacyjnymi w zakresie komunikacji i połączeń między miejscowościami oraz przejazdów 
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tranzytowych są drogi wojewódzkie oraz powiatowe. Spełniają one podstawową rolę, zarówno w 

ruchu lokalnym, a także w coraz większym stopniu stanowią alternatywne trasy połączeń w relacji 

Północ – Południe – dla drogi krajowej Nr 7, położonej w powiatach płońskim oraz mławskim, a także 

Wschód – Zachód – dla drogi krajowej Nr 10, położonej w powiatach płońskim, płockim oraz 

sierpeckim. 

Mając na uwadze powyższe, niezwykle istotnym zadaniem jest dbałość o stan dróg 

powiatowych, ich przebudowa, zwłaszcza na newralgicznych ciągach, stanowiących podstawowy 

szkielet połączeń między miejscowościami. 

Na obszarze powiatu żuromińskiego przebiegają 32 linie komunikacyjne, w tym aż 31 

obsługuje jeden przewoźnik Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A. Tylko linia 

relacji Syberia-Lubowidz-Żuromin obsługiwana jest przez innego przewoźnika. Wszystkie obecne linie 

w wystarczającym stopniu zaspakajają potrzeby mieszkańców powiatu w tym zakresie oraz 

przyczyniają się do poprawy ich sytuacji komunikacyjnej. Przewoźnicy jak dotąd odpowiednio 

wywiązują się z realizacji wykonywanych przewozów oraz stosowanych taryf, gdyż dotychczas nie 

było żadnych skarg lub sygnałów od pasażerów w tym obszarze. 
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Wykres 10. Mapa dróg w powiecie żuromińskim 
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Tabela 24. Analiza SWOT obszaru KOMUNIKACJA i TRANSPORT 

KOMUNIKACJA I TRANSPORT 

Mocne strony Słabe strony 

 Dobrze rozwinięta sieć komunikacji 
drogowej na terenie powiatu 
żuromińskiego; 

 Niewielka odległość od głównych tras 
transportowych; 

 Korzystna sieć dróg wojewódzkich, 
powiatowych, gminnych oraz dogodne 
połączenie we wszystkich kierunkach 

 Dobrze utrzymane drogi lokalne; 
 

 Pogarszający się stan dróg 
niedostosowanych do wzrostu natężenia 
ruchu samochodowego 

 Postępująca degradacja nawierzchni 
drogowych 

 Brak dostępu do komunikacji lotniczej i 
kolejowej  

 Słabe położenie względem głównych 
szlaków komunikacyjnych na Mazowszu, 

 Duża odległość od stolicy kraju i 
województwa – Warszawy  

Szanse Zagrożenia 

 Rozbudowa dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych – jako 
podstawowych szlaków komunikacyjnych w 
powiecie 

 Konsolidacja działań gmin i Powiatu w 
zakresie rozwoju komunikacji rowerowej, 

 Rozbudowa ścieżek rowerowych biegnących 
zwłaszcza wzdłuż dróg powiatowych i 
gminnych 

 Aktywizacja gospodarcza terenów wzdłuż 
głównych szlaków komunikacyjnych 

 Wykorzystanie głównych ciągów 
komunikacyjnych jako alternatywę dla dróg 
krajowych w ościennych powiatach, 
zwłaszcza w zakresie rozwoju turystyki 
(przejazd na Mazury i nad morze w kierunku 
Elbląga i Gdańska) 

 Brak dostępu do środków zewnętrznych na 
przebudowę dróg lokalnych – objęcie 
dofinansowaniem tylko tych dróg lokalnych, 
które mają styk z drogami krajowymi, 
autostradami itp. 
 

2.13 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Bezpieczeństwa to stan braku zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa drogowego, innych lokalnych zagrożeń oraz mających 

postać chorób – bezpieczeństwo sanitarne. Samorząd powiatowy, realizując zadania w oparciu o 

ustawowe uregulowania, dąży do uzyskania takiego stanu. 

Rada Powiatu Żuromińskiego do określenia zadań w zakresie bezpieczeństwa powołuje ze 

swojego grona Komisję Bezpieczeństwa Publicznego. Również Starosta Żuromiński powołał Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, w której skład wchodzą: Starosta, który pełni obowiązki 
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przewodniczącego, dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu Żuromińskiego, 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 samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, 

pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i 

zapobieganiu bezrobociu, dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego 

Policji. W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego prokuratora 

okręgowego oraz przedstawiciele innych powiatowych służb, straży i inspekcji. 

Powiat Żuromiński ściśle współpracuje z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo 

publiczne, w tym z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, 

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną, 

Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim Zarządem Melioracji. 

Na podstawie aktualnej wiedzy o stanie i poczuciu bezpieczeństwa obywateli opartej na analizie 

ankiety „Bezpieczeństwo publiczne i jego stan w opinii mieszkańców”, diagnozach oraz wniosków z 

posiedzeń komisji bezpieczeństwa i porządku, określono obszary działania strategii i kierunki dalszych 

przedsięwzięć. Do najważniejszych obszarów wymagających podjęcia i kontynuowania dalszych 

działań należy zaliczyć: 

 Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania 

 Przemoc w rodzinie 

 Bezpieczeństwo w szkole 

 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

Ideą strategii bezpieczeństwa dla powiatu żuromińskiego na lata 2014-2020 jest obiektywna 

poprawa stanu bezpieczeństwa, ale do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewne płaszczyzny. Tak więc niezbędne jest: zmniejszenie liczby zagrożeń, 

ograniczenie przestępczości, wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.  

W trakcie realizacji założeń strategii proponowane jest: 

 rozpoznawanie i zbieranie we wspólnej bazie danych informacji o miejscach i okolicznościach 

sprzyjających popełnianiu przestępstw, 

 podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych w zakresie szeroko rozumianej 

prewencji społecznej, 
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 organizacja zintegrowanego systemu powiadamiania ludności o zagrożeniach życia, zdrowia i 

mienia przy użyciu sieci telefonii komórkowej za pomocą wiadomości SMS zorganizowanego 

na bazie funkcjonującego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

 podejmowanie działań organizacyjnych i prawnych mających na celu wzmocnienie, 

techniczne i infrastrukturalne KP PSP w Żurominie oraz KPP Żurominie (zakup nowoczesnego 

sprzętu specjalistycznego, poprawa bazy lokalowej itp.), 

 proponowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w 

pracy służb oraz ochrony miejsc publicznych, obiektów użyteczności publicznej, w tym 

również banków, stacji paliw, sklepów, zakładów pracy, obiektów sakralnych itp., 

 budowanie zaufania społecznego do organów zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców 

powiatu; 

 objęcie systematyczną opieką ofiar przestępstw - zapewnienie wszechstronnej pomocy 

psychologicznej, prawnej, pedagogicznej itp. Powołanie do życia organizacji pomocowej dla 

ofiar przestępstw – tworzenie profesjonalnych punktów przyjęć dla osób poszkodowanych w 

wyniku szczególnie okrutnych przestępstw, 

 oddziaływanie ośrodków kultury i sportu na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i 

młodzieży, szeroka współpraca z organizacjami prowadzącymi działania zapobiegające 

patologiom (kluby AA, poradnie, stowarzyszenia itp.), 

 prowadzenie w prasie lokalnej akcji edukacyjno – informacyjnej w celu kształtowania 

świadomości prawnej i właściwie rozumianej odpowiedzialności każdego obywatela, 

 prowadzenie szkoleń wśród młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej w stanach zagrożenia życia oraz nauki zachowania się w sytuacjach stresu, 

paniki, szczególnego ryzyka w oparciu o kadrę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

innych specjalistów, 

 przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony awarii przemysłowych i związanych z tym 

transportem materiałów niebezpiecznych. 

 Wykorzystanie potencjału planowanej budowy sieci transmisji danych obejmującej teren 

powiatu 

3 POTENCJAŁY ROZWOJOWE POWIATU  

3.1 POTENCJAŁ ROZWOJOWY ROLNICTWA  

Potencjał rozwojowy rolnictwa przedstawia czynniki wpływające na efektywność rolnictwa, 

tak by przyczyniło się ono do rozwoju regionu. Gminy powiatu żuromińskiego wskazują na wysoki i 
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średni potencjał rozwoju rolnictwa, szczególnie pracy i ziemi, bezpieczeństwa żywnościowego . 

Rolnictwo wymaga szczególnego wsparcia poprzez aktywizację przemysłu przetwórstwa rolno-

spożywczego w celu pełnego wykorzystania naturalnych predyspozycji obszaru. Zarysowała się 

wyraźnie specjalizacja rolnictwa -dominuje produkcja mleczna i mięsna. Na terenie powiatu 

żuromińskiego funkcjonuje 6 Grup Producentów Rolnych – stan na 15.06.2013 r. dane Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  

3.2 POTENCJAŁ ROZWOJOWY PRZEMYSŁU ROLNO SPOŻYWCZEGO  

Powiat żuromiński charakteryzuje się korzystnymi warunkami do rozwoju branży rolno- 

spożywczej . Podstawę surowcową przetwórstwa rolno- spożywczego stanowi rolnictwo o wysokim 

stopniu towarowości, co wynika z rozwiniętych specjalizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej . Na 

terenie powiatu żuromińskiego istnieje wyraźna specjalizacja przemysłu rolno spożywczego 

(produkcja mleczna). 

3.3 POTENCJAŁ ROZWOJOWY USŁUG  

 Sektor usług jest ściśle powiązany z przemysłem i rolnictwem. Na terenie powiatu 

żuromińskiego szanse rozwoju ma rynek usług dla rolnictwa. W tej kategorii zarówno firmy oferujące 

tradycyjne usługi, związane z doradztwem lub inżynierią, jak i te bardziej nowatorskie, w zakresie 

logistyki lub oprogramowania.  

3.4 POTENCJAŁ TURYSTYCZNY  

Potencjał turystyczny ma znaczenie nie tylko dla rozwoju powiatu. Przyciąganie turystów z 

województwa mazowieckiego, jak też zachęcanie mieszkańców Powiatu do spędzania wolnego czasu 

w swoim powiecie wpływa na bilans turystyczny. Czynniki przyrodnicze powodują ze na terenie 

powiatu żuromińskiego mamy bardzo duży potencjał turystyczny, który jednak wymaga dużych 

nakładów na stworzenie bazy turystycznej.  

3.5 POTENCJAŁ KAPITAŁU LUDZKIEGO  

Kapitał ludzki jest, więc nieodłącznie związany z człowiekiem, jego umiejętnościami, wiedzą, 

doświadczeniem i działaniem. W poszerzeniu wiedzy główny nacisk powinien być położony na 

efektywne wykorzystanie wiedzy jednostki oraz odpowiednie tworzenie systemów pracy, innowacje 

kultury organizacyjnej oraz nastawienie na ciągłe uczenie się. Wymaga to ciągłej inwestycji w kapitał 

ludzki. Potencjał kapitału ludzkiego wynika bezpośrednio z jakości kształcenia. 
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3.6 POTENCJAŁ SIECI TRANSPORTOWEJ 

Na zasadniczy wpływ na gospodarkę powiatu ma dobrze rozwinięta sieć transportowa, 

zarówno pod względem dojazdów do pracy, jak i lokowania przedsiębiorstw. Przez teren Powiatu 

Żuromińskiego nie biegną żadne połączenia kolejowe, jak również nie przebiega żadna droga krajowa 

ani autostrada. Wobec tego faktu głównymi szlakami komunikacyjnymi w zakresie komunikacji i 

połączeń między miejscowościami oraz przejazdów tranzytowych są drogi wojewódzkie oraz 

powiatowe.  

3.7 POTENCJAŁ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO  

Potencjał kapitału społecznego ma kluczowe znaczenie dla rozwoju powiatu - aby działania 

władz były skuteczne potrzebne jest zaangażowanie ze strony obywateli. Kluczowym działaniem jest 

wzmocnienie procesu wyłaniania i kształcenia liderów społecznych, wzmacnianie integracji 

społecznej i solidarności społecznej, wspieranie społecznego uczestnictwa w tworzeniu i 

upowszechnianiu treści, wspieranie niezależnych mediów lokalnych i regionalnych, zapewnienie 

powszechnego dostępu do usług medialnych. Ponadto, wzmacnianie kapitału społecznego pozostaje 

w stałym związku ze spójnością lokalną jest, bowiem niezbędne do pobudzenia Polski lokalnej, która 

stanowi tkankę łączną między napędzającymi rozwój obszarami miejskimi a społecznościami małych 

miasteczek i wsi. Na terenie powiatu żuromińskiego potencjał kapitału społecznego w głównej mierze 

stanowią stowarzyszenia i ochotnicze straże pożarne. 

3.8 POTENCJAŁ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ  

Sprzyjające warunki dla rozwoju mikroelektrowni wiatrowych na terenie powiatu 

żuromińskiego . Także tutaj korzyścią płynącą z rozwoju małej energetyki wiatrowej jest przede 

wszystkim podniesienie bezpieczeństwa energetycznego i pewności zasilania w obszarach wiejskich o 

słabo rozwiniętej sieci elektroenergetycznej. 

Warunki rozwoju energetyki solarnej są zbliżone na terenie całego województwa. Zwiększony 

poziom zanieczyszczenia powietrza w dużych aglomeracjach miejskich stawia je w nieznacznie gorszej 

sytuacji, natomiast stopień wykorzystania energii z urządzeń słonecznych jest w nich bardziej 

uzasadniony z uwagi na znacznie większe zapotrzebowanie na energię cieplną. 

Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie energii geotermalnej, to teren powiatu żuromińskiego 

należy do grupy powiatów województwa mazowieckiego o najkorzystniejszych warunkach.  
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Największy potencjał wykorzystania biogazu. Ze względu na dużą koncentrację hodowli 

zwierzęcej, w powiecie żuromińskim posiada on największy potencjał do rozwoju biogazowni, lecz 

barierą są tu wysokie koszty instalacji.  

3.9 POTENCJAŁ SIECI OSADNICZEJ  

 Zrównoważony system osadniczy polega na spójnej sieci miast, dobrze powiązanych ze sobą 

i z własnym zapleczem. Kluczowym dla osiągnięcia takiego stanu rzeczy jest zapewnienie dobrej 

dostępności przestrzennej w obrębie systemu, a także w stosunku do głównych węzłów osadniczych 

sąsiednich regionów. Sieć osadnicza stanowi potencjał do rozwoju powiązań funkcjonalnych i 

komunikacyjnych . 

4 STRATEGIA ROZWOJU  

Rozwój powiatu jest wypadkową wszystkich działań i przedsięwzięć, inicjatyw i innowacji 

pojawiających się w powiecie i poza nim. Źródłem rozwoju jest lepsze wykorzystanie ludzkich, 

rzeczowych i przyrodniczych zasobów powiatu. Strategia rozwoju ma przyczynić się do tworzenia 

nowych miejsc pracy, zwiększenia kwalifikacji, rozwijania postaw przedsiębiorczości i zaradności, 

przyciągania nowych kapitałów i aktywizowania istniejących oraz pozyskiwania środków 

pomocowych z zewnątrz. Strategia rozwoju musi być wielopodmiotowa i będzie wymagać 

zaangażowania i poparcia instytucji, organizacji i znaczących podmiotów biorących udział i mających 

realny wpływ na przebieg procesów gospodarczych.  

4.1 MISJA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO 

Misją Powiatu Żuromińskiego jest zapewnienie wysokiego poziomu infrastruktury 

komunikacyjnej i transportowej dostępnej dla mieszkańców powiatu i przedsiębiorców, dogodnych 

warunków rozwoju dla rolnictwa, przemysłu i usług, odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa mieszkańców oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego przy 

zachowaniu wysokich walorów środowiska. 

4.2 WIZJA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO 

Powiat Żuromiński obszarem zrównoważonego rozwoju otwartym na wiedzę, naukę i 

innowację o wysokim poziomie życia i wielofunkcyjnej gospodarce. 
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4.3 STRATEGICZNE CELE ROZWOJU  

 Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju i zachowanie wysokich walorów 

środowiska  

 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego  

 Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego  

 Podnoszenie standardów funkcjonowania ochrony zdrowia  

 Ponoszenie jakości i efektywności kształcenia  

 Wdrażanie innowacyjnych technologii informacyjno- komunikacyjnych  

 Wykorzystanie potencjału kulturowego dla rozwoju powiatu  

 Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju turystyki w powiecie  

 Podniesienie jakości kapitału ludzkiego w zakresie pozyskiwania środków finansowych na 

rozwój sportu 

 Tworzenie warunków do zwiększenia inwestycji  

 Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury transportowej  

 Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego  

 



5 KIERUNKI DZIAŁAŃ  

Tabela 25. Kierunki działań w każdym z obszarów 

OBSZAR - ŚRODOWISKO 

CEL:  Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju i zachowanie wysokich walorów środowiska 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu   Budowa zbiornika retencyjnego  

Zwiększenie lesistości i ochrona lasów   Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z zasadami proekologicznymi 

 Upowszechnianie funkcji edukacyjnych lasów 

 Prowadzenie zalesiania równolegle z działaniami prowadzącymi do zróżnicowania struktury 
gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej drzewostanów 

Szerzenie świadomości ekologicznej wśród 
mieszkańców  

 Szerzenie wiedzy ekologicznej na wszystkich poziomach edukacji 

 Organizowanie i współorganizowanie konkursów, warsztatów, seminariów z zakresu wiedzy 
ekologicznej 

 Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem  

 Podnoszenie efektywności energetycznej  

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 

 Ograniczenie emisji ze źródeł komunalno- bytowych poprzez zmianę paliw, przyłączenie do 
sieci miejskich 

 Eliminowaniu węgla, jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych 
poprzez wymianę kotłowni węglowych na olejowe i gazowe, 

 Wprowadzenia zmian w inżynierii ruchu drogowego poprzez; budowę obwodnicy, która 
zmniejszy ruch w centrum miasta 

 Eliminowanie z ruchu pojazdów w złym stanie technicznym 

 Dbanie o stan tekstury nawierzchni drogowej 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
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OBSZAR - ŚRODOWISKO 

CEL:  Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju i zachowanie wysokich walorów środowiska 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

Racjonalne planowanie funkcji terenów z 
uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska 

 ograniczenie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 

 rekultywacja terenów zamkniętych składowisk odpadów  

 Kontrola realizacji koncesji na wydobycie kopalin oraz eliminacja ich nielegalnej eksploatacji 

Przeciwdziałanie fragmentaryzacji przestrzeni 
przyrodniczej i Ochrona obszarów cennych 
przyrodniczo 

 Zachowanie drożności korytarzy ekologicznych  

 Poprawa stanu sanitarnego oraz utrzymania czystości na obszarach o wysokich walorach 
przyrodniczych 

 Bieżące egzekwowanie zakazów i ograniczeń na obszarach chronionych 

Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego 
emisjami zanieczyszczeń do wód atmosfery i gleby  

 Porządkowanie gospodarki ściekowej, w tym poprzez likwidacje zrzutu ścieków 
nieoczyszczonych  

 Odpowiedni dobór i właściwe stosowanie nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie 

 Ograniczenie powstawania zanieczyszczeń punktowych z gospodarstw rolnych poprzez 
budowę instalacji i urządzeń służących do odprowadzania zużytych wód nieczystości i 
zanieczyszczeń, które powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed przenikaniem 
szkodliwych substancji do wód i do gruntu  

Zwiększenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej i 
przeciwdziałanie osuwiskom 

 Utworzenie rejestru i inwentaryzacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ruchami ziemi 
oraz terenów na których występują te ruchy  

 Prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ruchami ziemi oraz 
terenów na których występują te ruchy  

 Działania prowadzące do właściwej konserwacji sieci melioracyjnej, 

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii na obszarach wiejskich 

 Promowanie odnawialnych źródeł energii 
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OBSZAR - ŚRODOWISKO 

CEL:  Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju i zachowanie wysokich walorów środowiska 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

Porządkowanie i tworzenie spójnego systemu 
gospodarki odpadami  
 
 

 Rozwój systemu zbiórki odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

 Eliminacja praktyk nielegalnego składowania odpadów 

 Prowadzić edukację ekologiczną społeczeństwa 

 Konsekwentnie wdrożyć system segregacji odpadów komunalnych, zbiórki odpadów 
niebezpiecznych i wielkogabarytowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych 

 Wspieranie działań w zakresie ograniczenia kierowania na składowiska odpadów 
komunalnych niesegregowanych i nieprzetworzonych, doskonalenie systemów zbierania 
odpadów niebezpiecznych i pozostałych odpadów problemowych w celu objęcia nimi źródeł 
rozproszonych, 
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OBSZAR SPOŁECZEŃSTWO 

CEL: Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

Wspieranie grup nieaktywnych zawodowo. 
Aktywizacja rezerw rynku pracy oraz działania na rzecz 
poprawy sytuacji demograficznej 

 Wsparcie skierowane w szczególności do rodziców z dziećmi, niepełnosprawnych, 
bezrobotnych, osób w wieku 50 + 

 Realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na rzecz  samo zatrudnienia  
lub zatrudnienia w produkcji  

Przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków   Ułatwienia w pozostawaniu na rynku pracy osobom w wieku przedemerytalnym 

 Ułatwienie wejścia na rynek pracy młodzieży, w tym absolwentom poprzez wspieranie staży 
absolwentów w przedsiębiorstwach 

 Poradnictwo i informacja zawodowa dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy , 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy  

Wspomaganie zadań mających na celu włączenie 
społeczne  

 Wsparcie programów przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, patologii społecznej oraz 
ich negatywnym skutkom 

 Tworzenie i rozwój  placówek wsparcia  dziennego dla dzieci i młodzieży 

 Wspieranie  tworzenia  rodzinnych domów  dziecka  

Pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców   Tworzenie bazy rekreacyjno-sportowej sprzyjającej aktywności ruchowej mieszkańców 
powiatu 

 Budowa, rozbudowa remont oraz wyposażenie obiektów  sportowych przy placówkach 
edukacyjnych ( sale gimnastyczne, boiska, basen) 

 Promowanie tworzenia oraz wspieranie działalności lokalnych klubów sportowych i ośrodka  
sportu  

Budowa społeczeństwa obywatelskiego   Wspieranie działań organizacji pozarządowych oraz Lokalnych Grup Działania 

  Zwiększenie partycypacji społecznej poprzez upowszechnienie mechanizmów dialogu 
obywatelskiego i społecznego  
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OBSZAR SPOŁECZEŃSTWO 

CEL: 
Podnoszenie standardów funkcjonowania ochrony zdrowia 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia 
mieszkańców powiatu żuromińskiego  

 Modernizacja i rozbudowa istniejących podmiotów leczniczych  

  Rozwój elektronicznych procesów zarządzania w podmiotach leczniczych  

 Promocja zdrowia oraz prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia  

  Rozwój psychiatrycznej opieki środowiskowej w szczególności dostosowanie istniejącej 
infrastruktury  

 Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego  

Zapewnienie wysokiego poziomu usług zakresu opieki 
społecznej 

 świadczenie usług bytowych opiekuńczych, specjalistycznych 

 zapewnienie integracji społecznej oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób 
niepełnosprawnych 
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OBSZAR - OŚWIATA 

CEL:  Podniesienie efektywności i jakości kształcenia 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

Wspieranie jakości kształcenia  Nabywanie i doskonalenie przez uczniów kompetencji kluczowych i społecznych 
potrzebnych na rynku pracy, w tym w zakresie matematyki, informatyki i nauk 
przyrodniczych. 

 Współpraca szkół i placówek z pracodawcami, instytucjami rynku pracy, instytucjami 
patronackimi  oraz uczelniami wyższymi.  

 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania. 

 Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych uczniów. 

 Wspieranie uzdolnionej młodzieży. 

 Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli. 
 

Dostosowanie oferty kształcenia i szkoleń do potrzeb 
rynku pracy. 

 

 Doskonalenie systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w dziedzinie 
doradztwa zawodowego. 

 Wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz centrum kształcenia praktycznego.  

 Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu i szkoleniu zawodowym. 

Poprawa infrastruktury oświatowej 
 

 Budowa astrobazy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalanych im. J. Pawła II w Żurominie.   

 Budowa i wyposażenie obiektu dydaktyki budowlanej przy Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Żurominie.  

 Budowa boisk sportowych przy: Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie, 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Pawła II w Żurominie, Zespole Szkół Specjalnych  
w Żurominie. 

 Zagospodarowanie poddasza Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie. 
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OBSZAR - OŚWIATA 

CEL:  Podniesienie efektywności i jakości kształcenia 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

 Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie. 

 Remonty i modernizacje w szkołach i placówkach, w tym: 

 wymiana instalacji c.o. w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie,  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Pawła II w Żurominie oraz w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w Zielonej.    

 wymiana kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Orkana w Bieżuniu. 

 Zwiększenie, unowocześnienie i doposażenie bazy technodydaktycznej szkół i placówek, w 
tym: doposażenie laboratoriów szkolnych, pracowni praktycznej nauki zawodu,  pracowni 
przedmiotowych, gabinetów terapeutycznych i rehabilitacyjnych 

 Doposażenie hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie. 

 
 
 
 
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

 Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym: 

  poszerzenie obszaru działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie w zakresie 
terapii integracji sensorycznej, wczesnej interwencji oraz wydawania orzeczeń  
i opinii dzieciom niewidomym i słabo widzącym, niesłyszącym i słabo słyszącym oraz dzieciom z 
autyzmem i zespołem aspergera   

 wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia 
i dyskalkulia), ogólnymi trudnościami w nauce oraz dzieci  
z niepełnosprawnościami, 

 Utworzenie specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego oraz przedszkola specjalnego. 

 Poprawa dostępności komunikacyjnej szkół. 
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OBSZAR SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

CEL: Wdrożenie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

Wsparcie informatyzacji sektora usług społecznych   Wspieranie stosowania technik satelitarnych i GIS w sektorze publicznym, szczególnie w 
zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, rolnictwa i ochrony środowiska  

 Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w opiece zdrowotnej, edukacji 
administracji  

 Rozwój technik geoinformacyjnych, rozbudowa infrastruktury informacji przestrzennej  

Poprawa dostępności teleinformatycznej    Budowa sieci punktów publicznego dostępu do Internetu  

  Upowszechnienie e- usług w rozwoju opieki zdrowotnej i administracji publicznej  

 Rozwój elektronicznej administracji na poziomie lokalnym  

 Rozbudowa infrastruktury przewodowej i bezprzewodowej zwiększającej dostęp do 
szerokopasmowego Internetu  

Społeczeństwo informacyjne na obszarach wiejskich    Doposażenie szkół i placówek oświatowych i administracji publicznej w sprzęt komputerowy 
i dostępność łączy internetowych  
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OBSZAR TURYSTYKA 

CEL: Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju turystyki w powiecie 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

Wykorzystanie pogranicza historycznego powiatu  Organizowanie imprez i wydarzeń o zasięgu powiatowym, regionalnym, krajowym  
i międzynarodowym (np. wykorzystanie szlaku grunwaldzkiego, rekonstrukcja bitew 
powstania styczniowego). 

 Tworzenie skansenów historycznych i parków kulturowych (np. rekonstrukcja osady z I wieku 
naszej ery oraz skansenu Indian Ameryki Północnej).  

Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu  
w oparciu o walory przyrodnicze 

 

 Realizacja projektów budujących atrakcyjny wizerunek turystyczny powiatu  

 Wspieranie działań umożliwiających budowanie oferty turystycznej powiatu, w tym 
tworzenie i promocja produktów turystycznych powiatu. 

 Rozwój dotychczasowego oraz tworzenie nowego zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju 
turystyki. 

 Tworzenie szlaków turystycznych, w tym sieci ścieżek rowerowych. 

 Podnoszenie jakości świadczonych usług w zakresie turystyki. 
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OBSZAR KULTURA 

CEL: Wykorzystanie potencjału kulturowego dla rozwoju powiatu 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

Ochrona dziedzictwa kulturowego powiatu.  Konserwacja, renowacja i adaptacja historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z 
otoczeniem, w tym na cele użyteczności publicznej.  

 Wspieranie prac archeologicznych prowadzonych na terenie powiatu przez Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego 

 Podtrzymywanie ginących zawodów.  

Większe zaangażowanie mieszkańców  w działania na 
rzecz kultury  

 Edukacja kulturalna na różnych poziomach kształcenia, w tym rozwijanie twórczych uzdolnień 
w ramach edukacji szkolnej i zajęć pozalekcyjnych. 

 Wspieranie różnych projektów badawczych dotyczących powiatowego potencjału 
kulturowego.  

 Inicjowanie działań wielopokoleniowych, łączące uczestnictwo różnych grup wiekowych. 

 Wspieranie współpracy między instytucjami kultury, oświaty, nauki i organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prywatnymi, w tym realizowanych w formie partnerstw 
publiczno-prywatnych i publiczno-społecznych. 

  Wspieranie i promowanie działalności artystycznej, w tym amatorskiej m. in. poprzez 
konkursy i wystawy. 

 

Rozwój zaplecza instytucjonalnego kultury  Wspieranie działań na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury kultury, w tym filmowej. 

 Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego powiatu. 

Kultura narzędziem promocji powiatu.  Promocja i kultywowanie lokalnych i regionalnych tradycji. 

 Realizacja projektów promocyjnych budujących atrakcyjny wizerunek powiatu. 

 Podtrzymywanie warunków sprzyjających wytwarzaniu tradycyjnych wyrobów kulinarnych. 
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OBSZAR SPORT 

CEL: Podniesienie jakości kapitału ludzkiego w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój sportu. 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

 Rozwoju sportu w powiecie.  Dalsza rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy sportowej na terenie powiatu. 

 Utworzenie  wspólnie z Gminą Żuromin Powiatowo-Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
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OBSZAR GOSPODARKA I PRZEMYSŁ 

CEL: Tworzenie warunków do zwiększania inwestycji  

DZIAŁANIA  ZADANIA 

Wsparcie rozwoju stref produkcyjnych i terenów 
inwestycyjnych  

  Wyznaczenie w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin 
oraz przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych  

 Utworzenie strefy ekonomicznej 

 Pomoc w adaptacji terenów przemysłowych dla nowej działalności gospodarczej  

  Tworzenie przez gminy systemu ulg i zachęt dla przedsiębiorców jako kreatorów miejsc pracy 

 Wspieranie projektów rozwojowych lokalnych przedsiębiorców przetwórstwa rolno-
spożywczego wytwarzających wyroby tradycyjne i regionalne 

 Promowanie grup producenckich (producent – przetwórca – odbiorca)  

 Wsparcie kompleksowych inicjatyw gospodarczych zawierających łącznie działania 
produkcyjne marketingowe sprzedażowe, dystrybucyjne, edukacyjne 

 Wspieranie działań prowadzących do poprawy infrastruktury na terenie powiatu w tym 
budowy gazociągu  
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OBSZAR TRANSPORT I KOMUNIKACJA 

CEL: Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury transportowej 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

Podniesienie standardów technicznych dróg do 
zwiększenia zapotrzebowania ruchu komunikacyjnego i 
oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 Dostosowanie dróg lokalnych do obsługi ruchu lokalnego 

 Budowa tras rowerowych w tym niezależnych od układu dróg dla samochodów 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
dostosowanej do ruchu tranzytowego  

 Budowa południowo -wschodniej  obwodnicy  Żuromina , Zielonej , Kuczborka oraz 
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 
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OBSZAR BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

CEL: Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

Poprawa bezpieczeństwa publicznego w miejscach 
publicznych i miejscu zamieszkania 

 Organizacja zintegrowanego systemu powiadamiania ludności o zagrożeniach życia, zdrowia i 
mienia przy użyciu sieci telefonii komórkowej za pomocą wiadomości SMS zorganizowanego na 
bazie funkcjonującego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

 Stała analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności lokalnych pod względem 
bezpieczeństwa; 

 Kontynuowanie współpracy Policji ze Strażą Miejską i innymi podmiotami ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

 Zintegrowana organizacja i dyslokacja służby: - oparta na analizach, uwzględniających dane i 
doświadczenia różnych komórek organizacyjnych Policji, oraz na mapach zagrożeń, 
opracowanych wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi, a zawierających informacje m.in. 
uzyskane w wyniku konsultacji społecznych, badań potrzeb oraz problemów społeczeństwa, 
zapewniająca koordynację działań poszczególnych komórek organizacyjnych Policji, 
zapewniająca komunikację między różnymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 
bezpieczeństwa w celu wspólnego planowania i koordynacji działań oraz oceny osiągniętych 
efektów; 

 Rozbudowa już istniejącego monitoringu wizyjnego miasta Żuromina oraz inicjowanie tej formy 
zabezpieczenia technicznego w pozostałych gminach powiatu, 

 Wzmocnienie roli dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji, położenie szczególnego nacisku 
na profesjonalne przyjmowanie zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach, w tym 
naruszeniach porządku publicznego, zachowaniach i czynach patologicznych; 

 Uaktywnienie dzielnicowych, jako policjantów pierwszego kontaktu z obywatelami, którzy 
identyfikują lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawicieli 
instytucji pomocowych i społecznych; 

 Budowa lokalnych systemów powiadamiania o zagrożeniach, patologiach z wykorzystaniem: 
rad osiedli, sołtysów na obszarach wiejskich, PSP, OSP, ZHP, wolontariuszy, itp.; 
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OBSZAR BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

CEL: Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

 Kontynuowanie systematycznej kontroli lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu 
pod względem: posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, spełniania norm sanitarno-
epidemiologicznych, przeciwpożarowych i budowlanych (współpraca wszystkich służb); 

 Przygotowanie i promowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni 
publicznych, a zmniejszających anonimowość, takich jak: promowanie tzw. bezpiecznej 
architektury, oświetlenia, oznakowania informacyjnego, monitoringu itp.; 

 Szersze korzystanie z inicjatyw Banku Dobrych Praktyk; 

 Organizacja konferencji i seminariów promocyjnych i edukacyjnych na temat bezpieczeństwa; 

 Prowadzenie edukacji na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród lokalnych 
społeczności; 

 Ścisła współpraca służb z podmiotami odpowiedzialnymi za organizację i bezpieczeństwo w 
trakcie imprez masowych, 

 Prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu poszerzenie w następujących obszarach: 
bezpieczeństwa pożarowego w domu i miejscu publicznym, lasach oraz pomocy innym w 
sytuacji wystąpienia zagrożenia. 

Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania 
demoralizacji i przestępczości nieletnich – 
bezpieczeństwo w szkole 
 

 Tworzenie grup problemowych szkolnych – łączących dyrekcje szkół, nauczycieli, rodziców, 
Policję: 

 dokonujących wspólnych analiz zagrożeń; 
 wypracowujących szkolne programy bezpieczeństwa; 
 oceniających stan bezpieczeństwa szkoły i okolicy. 

 Inicjowanie i prowadzenie badań dotyczących bezpieczeństwa szkolnego; 

 Promowanie skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa szkolnego; 

 Kontynuowanie programu „Bezpieczna Droga Do Szkoły”; 

 Propagowanie idei spędzania wolnego czasu w sposób wolny od patologii. 
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OBSZAR BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

CEL: Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

 Promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego  

 Edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie procedury prawnej; 

 Zwiększenie skuteczności procedury Niebieskich Kart oraz zacieśnienie współpracy instytucji i 
organizacji społecznych świadczących pomoc prawną, psychologiczną i socjalną dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie; 

 Organizowanie szkoleń tematycznych dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska; 

 Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 Propagowanie wiedzy na temat instytucji pomocowych m.in. o „Niebieskiej Linii” itp.; 

Wspieranie działań w zakresie ograniczenia narkomanii 
 

 Kontynuowanie badań ankietowych pozwalających na określenie rozmiarów i uwarunkowań 
zjawiska narkomanii wśród dzieci i młodzieży oraz obrazu społecznego przyzwolenia dla 
zjawiska; 

 Rygorystyczne przestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przez instytucje 
odpowiedzialne za realizację ustawy; 

 Prowadzenie przez asystentów ds. nieletnich oraz specjalistów w dziedzinie profilaktyki 
narkomanii (lekarzy, pedagogów, psychologów) spotkań z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami, 

 Wprowadzenie monitoringu i identyfikatorów dla uczniów i personelu placówek szkolnych 

 Tworzenie atrakcyjnych ofert spędzania czasu wolnego dla młodzieży. 
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OBSZAR BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

CEL: Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

Wspieranie działań w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
 

 Zwiększenie liczby i aktywności patroli policyjnych na drogach, szczególnie w rejonach 
zagrożonych i o dużym natężeniu ruchu; 

 Kontynuowanie działań z zakresu rygorystycznej kontroli technicznej pojazdów; 

 Intensyfikacja kontroli przewoźników pod względem przestrzegania przepisów ustawy o 
transporcie drogowym (kontynuowanie współpracy Policji z Inspekcją Transportu Drogowego); 

 Edukacja w celu kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, 
respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników tego ruchu; 

 Upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy; 

 Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

 Udział akcjach prewencyjno – restrykcyjnych, m.in. „Trzeźwość”, „Radar”, „Pieszy”, „Bezpieczna 
Droga do Szkoły”, „Znicz” itp.; 

 Dokonanie lustracji elementów infrastruktury drogowej przez przedstawicieli Policji, Zarządów 
Dróg, samorządowców, przedstawicieli administracji terenowej mającej na celu opracowanie 
katalogu miejsc, problemów i sposobów ich rozwiązania dotyczących remontu, budowy lub 
modernizacji dróg objazdowych, obwodnic, parkingów, skrzyżowań i przejść bezkolizyjnych. 

 
Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego 
 

 Stała ocena obszarów chronionych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z uwzględnieniem 
parametru „podjęcia działań ratowniczych w możliwie najkrótszym czasie” niezależnie od 
granic administracyjnych powiatu; 

 Stałe przeprowadzanie odpowiednich szkoleń mających na celu zapoznanie z uzgodnionymi 
zasadami dysponowania do zdarzeń na obszarze chronionym (poza obszarem powiatu); 

 Zwiększenie skuteczności rozpoznawania i analizowania (prognozowania i monitoringu) 
zagrożeń poprzez: 

o prowadzenie jednolitej metodyki analizy i oceny zagrożeń oraz jej powiązanie 
funkcjonalne z zabezpieczeniem operacyjnym obszaru chronionego, w tym z 
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OBSZAR BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

CEL: Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

systemem alarmowania oraz dysponowania sił i środków; 
o rozpoznawanie i analiza zagrożeń naturalnych oraz wynikających z rozwoju 

gospodarczego powiatu ze szczególnym uwzględnieniem: 
 infrastruktury, 
 zakładów zwiększonego i dużego ryzyka (Dyrektywa UE – Saveso II) oraz tzw. 

podprogowych, których zagrożenia występujące podczas awarii mogą 
obejmować tereny poza zakładem obiektów produkcji rolnej (fermy drobiu), 

 obiektów o dużym zagrożeniu pożarowym dla życia i zdrowia ludzi, 
 obszarów leśnych, 
 obszarów zagrożonych podtopieniami i powodziami. 

 Analiza zagrożeń w ramach prowadzonych ćwiczeń na obiektach; 

 Prowadzenie właściwej metodyki szkolenia strażaków PSP i OSP; 

 Dostosowanie nowego programu szkolenia strażaków ratowników OSP do rzeczywistych 
warunków i potrzeb indywidualnych jednostki; 

 Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla strażaków ratowników OSP zgodnie z 
wypracowanymi formami uwzględniając potrzeby szkoleniowe jednostek OSP; 

 Kontynuowanie szkolenia strażaków PSP w ramach doskonalenia zawodowego, jak i w formie 
delegowania strażaków na zewnętrzne kursy specjalistyczne; 

 Podnoszenie kwalifikacji strażaków PSP poprzez udział ich w kursach podoficerskich, szkołach 
aspirantów oraz studiach wyższych pożarniczych; 

 Wyposażenie w cyfrowy sprzęt łączności pozwalający na współdziałanie z innymi służbami; 

 Dążenie do dosprzętowienia JRG biorąc pod uwagę obszar chroniony, jak i występujące 
zagrożenia wynikające z katalogu zagrożeń i analizy operacyjnego zabezpieczenia powiatu 

 Dostosowanie jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (jednostki PSP i OSP) 
przewidzianych do realizacji zadań wynikających z podstawowego zakresu ratownictwa 
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OBSZAR BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

CEL: Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego 

DZIAŁANIA  ZADANIA 

specjalistycznego (wysokościowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego, poszukiwawczo-
ratowniczego i technicznego) 

 Dostosowanie wymagań podmiotów KSRG w zakresie ratownictwa medycznego do 
standardów gotowości operacyjnej (wyposażenia jednostek PSP i OSP, kwalifikacji i ich 
liczebności); 

 Sukcesywne włączanie kolejnych jednostek OSP do KSRG zgodnie z planem sieci jednostek 
OSP przewidzianych do włączenia do KSRG 
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6 WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW STRATEGII  

Wymienione wskaźniki Strategii będą służyć do oceny realizacji skuteczności i stanowią ważny 

element systemu monitorowania rozwoju powiatu.  

Tabela 26. Wskaźniki efektywności programu 

Wskaźnik Jednostka 
Stan na 

31.12. 2011 

Długość sieci wodociągowej  km 756,4 

Korzystający z sieci wodociągowej % ogółu l ludności % 83,8 

Połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

sztuk 8651 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 33857 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam
3
 1684,5 

Długość sieci kanalizacyjnej  km 59,2 

Korzystający z sieci kanalizacyjnej % ogółu ludności % 25,8 

Połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

sztuk 1922 

Ścieki odprowadzone dam
3
 379 

Komunalne oczyszczalnie ścieków mechaniczne sztuk 0 

Komunalne oczyszczalnie ścieków biologiczne sztuk 5 

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków  sztuk 1 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 10444 

Zużycie wody na 1 mieszkańca m
3
/rok 40,4 

Zużycie wody w przemyśle dam
3
/rok 146 

Ścieki oczyszczone komunalne dam
3
 379 

Oczyszczone biologicznie- komunalne dam
3
 379 

Oczyszczone mechanicznie- komunalne dam
3
 0 

Oczyszczone ścieki - przemysłowe dam
3
 99 

Oczyszczone biologicznie ścieki przemysłowe  dam
3
 99 

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie osób 13035 

Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (gazy) Mg 10341 
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Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (pyły) Mg 20 

Zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń 
(pyły) 

Mg 15 

Odpady komunalne zmieszane pochodzące z gos. domowych t 2930,31 

Wskaźnik lesistości % 21,0 

Kubatura budynków ogrzewanych centralnie dam
3
 7682,4 

Długość sieci cieplnej przesyłowej km 3,9 

Powierzchnia użytków rolnych ha 58251 

Powierzchnia gruntów leśnych ha 17090,2 

Użytki ekologiczne ha 6,9 

Parki krajobrazowe ha 5230,1 

Gęstość powiatowej sieci drogowej  Km/km 2 0,40 

Długość sieci dróg powiatowych na 1000 mieszkańców  Km/100 8,06 

Długość dróg ogółem na obszarze powiatu km 1055,60 

Długość dróg wojewódzkich na obszarze powiatu km 75,20 

Długość dróg gminnych na obszarze powiatu km 654,60 

Długość chodników wzdłuż dróg powiatowych  km 37,12 

Wysokość wydatkowanych środków pochodzących z poza budżetu powiatu zł 4 903 845,17 

Wysokość wydatków bieżących  zł 2 409 589,17 

Nakłady na zimowe utrzymanie dróg powiatowych  zł 180 414,74 

Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ogółem (w tym 
ciężarowych) 

szt. 23736 

Liczba zrejestrowanych samochodów ciężarowych ogółem  szt. 2 315 

Liczba wypadków drogowych na obszarze powiatu ogółem szt. 27 

Liczba zabitych w wypadkach drogowych  osoba 3 

Liczba rannych w wypadkach drogowych – ogółem  osoba 30 

Zdawalność egzaminu maturalnego w powiecie w danym roku szkolnym 
(łącznie osoby przystępujące do egzaminu  
w maju, czerwcu i sierpniu) wg typu szkoły: licea ogólnokształcące dla 
młodzieży oraz technika dla młodzieży  

%  

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w powiecie 
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe młodzieży w odniesieniu do 
konkretnych zawodów 

%  
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Liczba osób dorosłych zatrudnionych lub prowadzących działalność 
gospodarczą wg stanu na dzień 31.12. danego roku w stosunku do liczby 
osób dorosłych kończących kształcenie w formach szkolnych lub 
pozaszkolnych np. szkolenia, kursy itp. wg stanu na dzień 31.08.danego roku. 

%  

Liczba kursów i szkoleń zorganizowanych dla osób dorosłych w danym roku 
szkolnym umożliwiających uzupełnienie lub podniesienie/zmianę kwalifikacji 
zawodowych. 

l. sztuk  

Liczba instytucji kultury (biblioteki, domy kultury, muzea). l. sztuk  

Liczba udzielanych świadczeń w oddziałach szpitalnych/liczba ludności Szt. 0,17 

Liczba ludności na 1 lekarza osoba 673,4 

Liczba udzielonych świadczeń w Poradniach Specjalistycznych/liczba ludności Szt. 1,02 

Osoby długotrwale bezrobotne osoba 2454 

Liczba bezrobotnych osób do 25-go roku życia  osoba 977 

Liczba bezrobotnych osób po 50-tym roku życia osoba 752 

Stopa bezrobocia % 23,5 

7 SYSTEM REALIZACJI STRATEGII  

Jakość i efektywność podejmowanych decyzji w procesie zarządzania powiatem zależy w 

dużym stopniu od jakości różnego typu informacji, którymi dysponują jego władze. Właściwej jakości 

informacje (systematyczne, obszerne, najnowsze, uporządkowane) może zapewnić tylko dobrze 

zorganizowany system informacji, przez który należy rozumieć zintegrowany zespół ludzi, środków 

oraz metod (programów) zbierania, przechowywania, przetwarzania, aktualizowania niezbędnych 

danych potrzebnych władzom powiatu do podejmowania decyzji dotyczących planowania, 

modyfikowania i kontroli realizacji ustaleń strategicznych Zmiany struktur organizacyjnych muszą być 

podporządkowane kryterium funkcji, jakie poszczególne wydziały urzędu i jednostki komunalne 

winny wypełniać, a mianowicie: 

 Funkcje strategiczne powinna realizować Rada Powiatu . Do jej zadań należałoby kontrolowanie i 

monitorowanie procesu realizacji strategii rozwoju oraz dokonywanie modyfikacji jej ustaleń, a 

także opracowywanie wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych, jako podstawy do 

opracowywania corocznych budżetów powiatu .  

 Funkcje operacyjne wypełniałyby wszystkie wydziały urzędu i jednostki organizacyjne. Do ich 

zadań należałoby opracowywanie programów wykonawczych konkretnych zadań realizacyjnych 

zapisanych w strategii rozwoju. Sformułowane cele rozwoju oraz przedsięwzięcia i konkretne 

zadania służące ich realizacji, w tym przede wszystkim priorytetowe stanowią podstawę do 

opracowywania Wieloletnich Planów Inwestycyjnych (WPI). Pełnią one bardzo istotną rolę w 
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procesie planowania strategicznego rozwoju powiatu. Umożliwiają one, bowiem władzom 

samorządowym podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z długookresowymi celami rozwoju 

powiatu (swoisty “pomost” pomiędzy celami i zadaniami strategicznymi a rocznymi budżetami 

powiatu), a także stanowią podstawowy instrument koordynacji wszelkich działań związanych z 

przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego. Przystąpienie do jego opracowania musi 

być poprzedzone stosowną uchwałą Rady Powiatu w sprawie założeń, zasad i trybu tworzenia 

Wieloletnich Planów Inwestycyjnych.  

8 SYSTEM MONITOROWANIA STRATEGII  

System monitorowania realizacji Strategii ma na celu weryfikacje działalności Samorządu 

Powiatowego oraz wszystkich jednostek podległych w kontekście przyjętych celów i działań w 

polityce rozwoju powiatu wyrażonych w Strategii Rozwoju Powiatu. System zbierania danych opierać 

się będzie na informacjach z wydziałów i innych jednostek Powiatu Żuromińskiego, natomiast pod 

względem merytorycznym na podstawie sprawozdań dyrektorów jednostek. Monitorowanie jest 

procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania projektu i jego zgodności z 

postawionymi założeniami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało i co nie 

zostało zrobione a także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby efektywnie kojarzyć je 

z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze powiatu. 

Organami powiatu odpowiedzialnymi za monitorowanie i ocenę realizacji strategicznego 

planu są: 

1. Rada Powiatu, 

2. Zarząd Powiatu 

Do zadań Zarządu Powiatu należy: 

a) konsultacje z partnerami społeczno – gospodarczymi powiatu dotyczące wdrażania 

strategicznego planu 

b) składanie propozycji zmian w strategicznym planie, 

c) przygotowanie sprawozdania z realizacji strategicznego planu co 2 lata i przedstawienie 

Radzie Powiatu w celu określenia stopnia realizacji planu. 

Do Rady Powiatu należy okresowa ocena realizacji strategicznego planu a także dokonywanie 

zmian w zakresie priorytetów i realizacji poszczególnych zadań. 

Ocena realizacji strategicznego planu pod względem finansowym odbywać się będzie na 

podstawie sprawozdań rocznych z wykonania planu wydatków 
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9 REGULACJE PRAWNE 

Sformułowane cele są wypadkową celów ustalonych na poziomie krajowym w strategii 

rozwoju regionalnego, uwzględniającej m.in. Dyrektywy Unii Europejskiej; strategicznych celów i 

priorytetów określonych dla regionu mazowieckiego w Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego oraz kontrakcie wojewódzkim; strategii rozwoju oraz lokalnych planów rozwoju gmin 

położonych na obszarze powiatu żuromińskiego oraz wyników analizy uwarunkowań rozwoju 

powiatu. 

Zawarte w Strategii zapisy nie są sprzeczne z zapisami zawartymi w strategiach wyższego 

rzędu. Oznacza to, iż osiąganie celów i realizacja zadań na szczeblu lokalnym nie powoduje efektów 

sprzecznych z założeniami zawartymi w dokumentach programowych wyższego szczebla. 

Spełniony warunek zgodności celów rozwoju powiatu z celami rozwoju województwa 

pozwala na prowadzenie zintegrowanej polityki w regionie. Ponadto umożliwia ścisłą współpracę 

władz lokalnych z władzami wojewódzkimi. 

10 RAMY FINANSOWE  

Główną cechą Wieloletniej Prognozy Finansowej jest odniesienie kosztów programu 

inwestycyjnego do zdolności jego sfinansowania przez Powiat zarówno ze źródeł wewnętrznych 

(budżet Powiatu), jak i zewnętrznych (kredyty bankowe, zagraniczne środki pomocowe, budżet 

państwa). W tej sytuacji należy w sposób ciągły prognozować dochody i wydatki budżetowe, aby 

mieć orientację w przewidywanych możliwościach sfinansowania zadań inwestycyjnych z własnych 

środków. Należy podkreślić, że prognoza dochodów i wydatków budżetowych jest podstawowym 

elementem planowania finansowego na szczeblu lokalnym. Plany finansowe – tak jak i WPF - winny 

być sporządzane na okresy cztero- pięcioletnie w postaci planów kroczących. Trzeba je również 

corocznie aktualizować. Dzięki temu władze Powiatu zawsze dysponują planem na okres czterech- 

pięciu lat.  

Tak więc, Wieloletnia Prognoza Finansowa odzwierciedlać będzie: 

 priorytety inwestycyjne Powiatu wynikające z ustaleń strategicznych, 

 zbiorcze ujęcie kluczowych elementów polityki rozwoju powiatu w odniesieniu do inwestycji 

komunalnych, 

 kluczowe elementy polityki finansowej Powiatu, określającej pożądaną proporcję między 

wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi, łączny poziom i źródła nakładów 

inwestycyjnych niezbędnych do sfinansowania przyjętych zadań. 



PROJEKT - Strategiczny Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020 

 

Powiat Żuromiński  100 

10.1 DOCHODY    

 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa 

źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych 

dochodów . Zasadniczym źródłem finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego są dochody własne i subwencja ogólna, zaś dotacje celowe spełniają rolę 

uzupełniającą. W 2012 roku struktura źródeł przedstawiała się następująco: Najważniejszą cześć 

dochodów budżetowych stanowiły subwencje ogólne (51%), druga pozycja dotacje i środki 

przeznaczone na cele bieżące (20,30%), w następnej kolejności dochody z podatku PIT (7,60%), 

podatki i opłaty(4,36%), z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycji (4,97 %), środki 

europejskie(8,84%) z podatku CIT 0,13% i 0,02% ze sprzedaży majątku.  

10.2 WYDATKI  

Powiat realizuje zadania określone w ustawach, w szczególności na : 

1. zadania własne  

2. zadania zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 

3. zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia  

4. zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  

 W powiecie żuromińskim w 2012 r. ogólna kwota wydatków wynosiła 42.530.307 zł z czego 

najwyższy udział w wydatkach miały wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opieką 

wychowawczą (40,32%), wydatki na drogi powiatowe (13,55%), pomoc społeczną (12,09%), 

administracje publiczna (10,43%), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7,66%), 

kultura fizyczna w tym budowa hali (6,84%), ochrona zdrowia (4,90%),obsługa długu publicznego 

(0,43%) 

10.3 INSTRUMENTY FINANSOWE  

Na dochody budżetu powiatu składają się przede wszystkim : 

1. Dochody własne tj: 

a)  Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i 

prawnych  

b) Wpływy z podatków oraz opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw np. 

opłaty komunikacyjne, za zajecie pasa drogowego 

c) Dochody z majątku np. dochody z najmu dzierżawy 

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania: z zakresu administracji rządowej, własne, 

realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych  
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4. Pozostałe dotacje 

5. Subwencja ogólna z budżetu państwa, która składa się z części: 

a) Oświatowej  

b) Wyrównawczej 

c) Równoważącej 

6. Dochody na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych  

Istotne dla rozwoju Powiatu są instrumenty finansowe wspierające i przyśpieszające procesy 

inwestycyjne. Jako źródło finansowania zadań Strategii należy również wymienić środki z krajowych 

funduszy celowych takich jak; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II, Rezerwa Subwencji Ogólnej Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

Coraz większe znaczenie będzie miało aktywne poszukiwanie innych źródeł finansowania 

rozwoju np. poprzez przyciąganie inwestorów i tworzenie warunków dla rozwoju partnerstwa 

publiczno-prawnego. 

11 ZGODNOŚĆ ROZWOJU STRATEGII POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO Z 

DOKUMENTAMI WYŻSZEGO RZĘDU 

Sformułowane cele są wypadkową celów ustalonych na poziomie krajowym w strategii 

rozwoju regionalnego, uwzględniającej m.in. Dyrektywy Unii Europejskiej; strategicznych celów i 

priorytetów określonych dla regionu mazowieckiego w Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego oraz kontrakcie wojewódzkim; strategii rozwoju oraz lokalnych planów rozwoju gmin 

położonych na obszarze powiatu żuromińskiego oraz wyników analizy uwarunkowań rozwoju 

powiatu. 

Zawarte w Strategii zapisy nie są sprzeczne z zapisami zawartymi w strategiach wyższego 

rzędu. Oznacza to, iż  osiąganie celów i realizacja zadań na szczeblu lokalnym nie powoduje efektów 

sprzecznych z założeniami zawartymi w dokumentach programowych wyższego szczebla. 

Spełniony warunek zgodności celów rozwoju powiatu z celami rozwoju województwa 

pozwala na prowadzenie zintegrowanej polityki w regionie. Ponadto umożliwia ścisłą współprace 

władz lokalnych z władzami wojewódzkimi. 
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12 SPIS WYKORZYSTYWANYCH SKRÓTÓW  

Wyjaśnienia skrótów użytych w opracowaniu  

 ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 BAT - Najlepsze Dostępne Techniki 

 NFOŚiGW - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 GZWP - Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

 KPGO - Krajowy Plan Gospodarki Odpadami  

 KW PSP - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 

 Mg - - megagram =1 tona 

 MKWP - Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji 

 MUW - Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

 WZMiUW - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

 MODR - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 OZE - odnawialne źródła energii  

 PCB - polichlorowane bifenyle 

 PKB - Produkt krajowy brutto 

 PKD - Polska Klasyfikacja Działalności  

 POŚ - Program Ochrony Środowiska 

 RPO - Regionalne Programy Operacyjne 

 RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

 SRWM - Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego  

 SIWRM - Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju  

 UE - Unia Europejska 

 WIOŚ - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  

 WITD - Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 

 WPGO - Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

 ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
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