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Wstęp
Raport o stanie miasta został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ) w związku z wprowadzeniem ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 130, 1349). Za coroczne przedstawienie raportu radzie miasta, w terminie do 31 maja,
odpowiada burmistrz, a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi, dlatego też przeprowadza się je w terminie do
30 czerwca. W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać głos radni, a także
mieszkańcy miasta. Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie, najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany
raport o stanie miasta, składa do przewodniczącego pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50
podpisami. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada
postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum
zaufania. Uchwałę o udzieleniu prezydentowi wotum zaufania rada miasta podejmuje
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady miasta. Niepodjęcie uchwały o
udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu
burmistrzowi wotum zaufania.
Raport podsumowuje działalność samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego
dokumentu obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, przede
wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego.
Raport o stanie miasta jest opracowany na podstawie materiałów przygotowanych przez
poszczególne komórki organizacyjne funkcjonujące w strukturze Urzędu Miasta Ostrów
Mazowiecka, miejskie jednostki organizacyjne, w tym instytucje kultury oraz spółki miejskie.
Raport zawiera roczne dane z poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta, dokumentując
tym samym jego rozwój oraz działalność samorządu. To kompleksowe i miarodajne źródło
wiedzy o Ostrowi Mazowieckiej oraz zmianach zachodzących we wszystkich obszarach
aktywności jej mieszkańców. Zebrano w nim wszelkie informacje, dane statystyczne i
zestawienia. Lektura raportu pozwala w maksymalnie zobiektywizowany sposób przyjrzeć się
głównym tendencjom rozwojowym i zmianom, jakie zachodzą w różnych sferach życia miasta.
Dzięki temu możliwe stanie się sformułowanie trafnych wniosków dotyczących obecnej sytuacji
w mieście, ale też szans i działań, które mogą zostać zrealizowane w przyszłości.
Szczegółowy opis działań władz miasta podejmowanych i realizowanych w 2018 roku zawiera
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka za 2019 r.
Sprawozdanie jest podzielone na cztery obszary:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 r.,
2) Informacja o stanie mienia,
3) Sprawozdanie finansowo – rzeczowe z działalności Urzędu Miasta za 2018 r.,
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4) Sprawozdanie z wykonania budżetu przez miejskie jednostki organizacyjne za 2018 r.

Każdy z wyodrębnionych dokumentów stanowi załącznik do raportu oznaczony odpowiednio
numerem od 1 do 4.
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1. Realizacja polityk, programów i strategii
W mieście w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne, plany i programy:
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1) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ostrów Mazowiecka do 2030 roku przyjęta
uchwałą nr XVI/105/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu 27 stycznia 2016 r.,
2) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka przyjęty uchwałą nr
XXI/151/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu 29 czerwca 2016 r.,
3) Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań
przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka przyjęty uchwałą nr
XIX/134/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu 27 kwietnia 2016 r.,
4) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostrów Mazowiecka na lata
2016-2022 przyjęta uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka nr XVI/112/2016 w dniu
27 stycznia 2016 r.,
5) Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 przyjęty uchwałą Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka nr XVI/113/2016 w dniu 27 stycznia 2016 r.,
6) Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2016-2020 przyjęty uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka nr
XVI/111/2016 w dniu 27 stycznia 2016 r.,
7) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata
2018-2020 przyjęty uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka nr XLII/303/2017 w dniu
20 grudnia 2017 r.,
8) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Ostrów Mazowiecka na rok 2018 przyjęty uchwałą nr XLII/302/2017 Rady Miasta Ostrów
Mazowiecka w dniu 20 grudnia 2017 r.,
9) Wieloletni Program Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2020 przyjęty uchwała nr XL/285/2017
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu 8 listopada 2017 r.,
10) Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018
rok przyjęty uchwałą nr XL/289/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu 8
listopada 2017 r.
11) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka
przyjęte uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka nr XXXVII/159/2012 w dniu 28
grudnia 2012 roku. Trwają pracę nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka, dla którego wszczęto procedurę planistyczną
uchwałą Nr XXX/215/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2017 r.,
12) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów
Mazowiecka przyjętego uchwałą nr XXXI/197/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w
dniu 18 grudnia 2009 r. oraz aktualną zmianę Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka przyjętą Uchwałą Nr
XXIX/202/16 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2016 r.,
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13) Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 stanowiący
załącznik do uchwały nr XXXVI/256/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka przyjętej w
dniu 28 czerwca 2017 r.
W trakcie roku 2018 władze miasta przygotowywały do realizacji, podejmowały i realizowały
szereg działań mających na celu realizację wyżej wymienionych strategii, planów i programów.
Działania te zostały szczegółowo opisane w treści i załącznikach do raportu.
2. Mieszkańcy miasta
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkańców zwiększyła się o 614 osób, przez co
na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 21944 osób, w tym 11498 kobiet i 10446 mężczyzn.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
1) liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1714 osób, a liczba
mężczyzn – 1714,
2) liczba kobiet w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 6493 osoby, a liczba mężczyzn
w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 7274 osoby,
3) liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2239 osób, a liczba mężczyzn 1458.
W roku 2018 sporządzono 528 aktów urodzenia, 197 aktów małżeństwa (w tym 60 par zawarło
cywilny związek małżeński w USC w Ostrowi Mazowieckiej) oraz 495 aktów zgonu.
Zorganizowano uroczystość ZŁOTYCH GODÓW dla 60 par małżeńskich z terenu miasta i
gminy.
3. Finanse miasta
Budżet miasta w 2018 r. wykonany został następująco:
1) wykonane dochody wyniosły – 94 406 220,59 zł
2) wykonane wydatki wyniosły – 100 372 904,54 zł
3) wynik budżetu: (-) 5 966 683,95 zł
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4302,14 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu
na 1 mieszkańca wynosiły 4574,05 zł.
Zadłużenie na koniec 2018 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło: 660,22 zł.
W mieście zrealizowano następujące projekty z udziałem środków zewnętrznych:
3.1 Wydatki bieżące
1) „Od bierności do aktywności”-aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych-okres
realizacji zadania lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 208 722,00 zł
Wykonanie w 2018 r. – 185 374,20 zł
- kwota dofinansowania w 2018 r. – 143 614,20 zł
- wkład własny w 2018 r. – 41 760,00 zł
2) Projekt „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”ułatwienie dostępu do usług społecznych - okres realizacji lata 2018-2020. Łączne nakłady
finansowe – 1 986 600,00 zł
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Wykonanie w 2018 roku - 25 610,69 zł
- kwota dofinansowania w 2018 r. – 17 584,00 zł
- wkład własny w 2018 r. – 8 026,69 zł
3.2 Wydatki majątkowe
1) „Ochrona Zabytkowego Budynku Jatek”-ochrona dziedzictwa-okres realizacji 2016-2018
rok. Łączne nakłady finansowe 5 173 622,98 zł.
Wykonanie w 2018 roku – 2 736 620,29 zł
- kwota dofinansowania w 2018 r. – 1 850 998,32 zł,
- wkład własny w 2018 r. - 885 621,97 zł.
2) „Kultura Pod Napięciem”-poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz
ochrona dziedzictwa okres realizacji 2016-2018 rok. Łączne nakłady finansowe 5 389 325,42 zł
Wykonanie w 2018 roku – 4 494 686,80 zł
- kwota dofinansowania w 2018 r. – 1 527 730,52 zł
- wkład własny w 2018 r. – 2 966 956,28 zł
Na promocję miasta w 2018 roku wydano 350 412,42 złotych, które przeznaczono na: obchody
uroczystości państwowych i świąt narodowych, blok informacji w telewizji lokalnej, promocję
miasta w prasie i telewizji. Ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu,
zlecone przez miasto, wiązały się z kosztami w kwocie 105 301,98 złotych. W 2018 roku miasto
prowadziło następujące tytuły prasowe: Biuletyn Miasta Ostrów Mazowiecka - ostrowmaz.plzarejestrowany pod numerem ISSN:2449-8157, którego wydawanie wiązało się z wydatkami w
wysokości 13 489,20 złotych w 2018 r. Biuletyn udostępniany jest mieszkańcom nieodpłatnie.
4. Spółki komunalne i jednostki organizacyjne miasta
W mieście funkcjonują następujące spółki komunalne:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej,
2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
3. Zakład Energetyki Cieplnej.
4.1 Zakład Gospodarki Komunalnej
Na 2018 r. w spółce przewidziano przychody w wysokości 20 860 tys. zł, w tym przychody z
działalności podstawowej w wysokości 20 180 tys. zł. Przewidziano koszty w wysokości 20 280
tys. zł, w tym zwłaszcza z działalności podstawowej w kwocie 19 850 tys. zł. Wskazane założenia
zostały wykonane. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
dane te przedstawiały się następująco:
1) łączne przychody za rok 2018 – 23 997 tys. zł, w tym
przychody z działalności podstawowej – 22 737 zł
2) łączne koszty za rok 2018 – 23 361 tys. zł, w tym
Strona 9 z 42

Raport o stanie miasta Ostrów Mazowiecka za 2018 r.

koszty działalności podstawowej – 22 755 tys. zł
4.1.1 Działalność inwestycyjna
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 94,394 km, a na koniec 95,440
km. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 67,970 km na początku
oraz 69,590 km na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w Ostrowi Mazowieckiej posiada
100 % mieszkańców natomiast w przypadku sieci kanalizacyjnej 98% mieszkańców .
Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 2650 szt. przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31
grudnia 2018 r. 2779 szt. przyłączy.
W 2018 r. doszło do 12 awarii sieci wodociągowej, których powodem były pęknięcia – przecieki
spowodowane różnicą temperatur w okresie zimowym (drgania rur spowodowane ruchami ziemi).
W związku z awariami podjęto decyzje o sukcesywnej przebudowie istniejących sieci
wodociągowych z chwilą przebudowy dróg miejskich.
4.1.2 Transport
W 2018 r. z transportu zbiorowego skorzystało 180480 mieszkańców. Ceny biletów w tychże
środkach transportu wynosiły w 2018 r:
1) 90zł - bilet miesięczny normalny,
2) 45zł - bilet miesięczny ulgowy,
3) 45zł - bilet miesięczny normalny na Kartę Rodzinną,
4) 22,50zł - bilet miesięczny ulgowy na Kartę Rodzinną,
5) 2,60zł - bilet jednorazowy,
6) 2,40zł - bilet jednorazowy,
7) 1,40zł - bilet jednorazowy ulgowy,
8) 1,30zł - bilet jednorazowy ulgowy,
9) 1,30zł - bilet jednorazowy na Kartę Rodzinną,
10) 0,70gr - bilet jednorazowy na Kartę Rodzinną.
Ceny biletów utrzymują się na tym samym poziomie od 2011 r.
Średni wiek taboru transportu zbiorowego w 2018 r. wynosił 12 lat.
4.1.3 Ochrona środowiska
W 2018 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia wynosił 100 %.
Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2018 r. 96,95 % mieszkań, zaś pod
koniec – 97,18 %.
4.2 Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Na 2018 r. w spółce TBS w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. przewidziano wpływy w wysokości
1 832 840,36 zł, w tym zwłaszcza wpływy związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym.
Przewidziano wydatki w wysokości 1 807 860,45, w tym zwłaszcza wydatki związane z
zarządzaniem zasobem mieszkaniowym. Wskazane założenia zostały wykonane. TBS w Ostrowi
Mazowieckiej Sp. z o.o. zarządzał lokalami mieszkalnymi wspólnot oraz lokalami użytkowymi
należącymi do Miasta Ostrów Mazowiecka.
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4.2.1 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy obejmował następujące mieszkania administrowane
przez TBS w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.:
1) początek 2018 r.
- mieszkania zlokalizowane w budynkach komunalnych – 191 lokali o łącznej powierzchni
5.999,66 m2
- mieszkania zlokalizowane w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 177 lokali o łącznej
powierzchni 7.819,43 m2
2) koniec 2018 r.
- mieszkania zlokalizowane w budynkach komunalnych – 182 lokale o łącznej
powierzchni 5.736,56 m2
- mieszkania zlokalizowane w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 154 lokale o
łącznej powierzchni 6.863,65 m2
Łącznie w zasobie miasta znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r., 368 mieszkań, a na dzień
31 grudnia 2018 r. – 336 mieszkań. Zmniejszenie się liczby mieszkań związane było z
przekazaniem jednego budynku spółdzielni mieszkaniowej, rozbiórką jednego budynku oraz
sprzedażą mieszkań znajdujących się we wspólnotach Mieszkaniowych na rzecz najemców.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 37,50 m2.
W 2018 r. nie oddano do użytkowania nowych mieszkań znajdujących się w zasobie
miasta.
Niewykorzystanych było 21 mieszkań (początek roku) i 16 mieszkań (koniec roku). Przyczyną
niewykorzystania tych mieszkań był przede wszystkim zły stan techniczny.
W 2018 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach miasta. W tymże roku nie zakończyły się takie postępowania,
nie wyeksmitowano żadnej osoby. Wypowiedzianych zostało 26 umów z najemcami, w tym 6
zasądzonych wyroków eksmisyjnych nie skierowanych do egzekucji. Sprawy dotyczące eksmisji
nie są realizowane z uwagi na brak lokali mieszkalnych do wskazania najemcom, którzy zgodnie z
wyrokiem sądu obowiązani są opuścić lokal, a przyznano im lokale socjalne.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie miasta
wynosiły łącznie 318.437 zł, i dotyczyły 78 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dane te
przedstawiały się następująco: zaległości wynosiły 361.895 zł i dotyczyły 82 osób, w tym 28
osób stale zalegających na łączną kwotę 208.055,46 zł
W 2018 r. dokonano remontu w 25 mieszkaniach, znajdujących się w zasobie
mieszkaniowym miasta. Przedmiotem remontów było: instalacja elektryczna, wodnokanalizacyjna, c.o., gazowa, teletechniczna, stolarka okienna i drzwiowa, podłogi, ściany,
sufity, piece, kuchnie kaflowe. Wyremontowano instalacje elektryczną, wod-kan i c.o. w
częściach wspólnych 7 budynków wspólnot mieszkaniowych, w których zlokalizowane są lokale
należące do miasta (w ramach wnoszonego funduszu remontowego).
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4.3 Zakład Energetyki Cieplnej
4.3.1 Przedmiot działalności Spółki
Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie energetyki cieplnej na rzecz
osób fizycznych i prawnych na podstawie koncesji:
- produkcja energii cieplnej – decyzja URE Nr WCC/2865/367/W/OŁO/2018/KK z dnia 28
września 2018 r. na okres do dnia 31 grudnia 2030 r.,
- przesyłanie i dystrybucja - decyzja URE Nr PCC/1266/367/W/OŁO/2018/KK z dnia 28 września
2018 r. na okres do dnia 31 grudnia 2030 r.,
- obsługa urządzeń cieplnych,
- prowadzenie inwestycji własnych jako inwestor bezpośredni lub zastępczy ze środków własnych
oraz innych podmiotów,
- prowadzenie innej działalności wytwórczej, usługowej, handlowej nie wymagającej koncesji,
a także działalności koncesyjnej po jej uzyskaniu.
4.3.2 Działalność Spółki w 2018 roku
Działalność jest zawarta w opracowaniu:
1) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018.
2) Inwestycje w roku 2018 zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym przez Zgromadzenie
Wspólników planem inwestycji.
3) Spółka posiadała aktualną Taryfę Dla Ciepła zatwierdzoną przez Prezesa URE Decyzją
DRE.WRC.4210.27.10.2017.367.XI.ESZ z dnia 19 grudnia 2017 r. ważną do dnia 31 lipca 2019 r.
wraz z późniejszymi zmianami Nr DRE.WRC.4210.18.8.2018.367.XIZM.ARY z dnia 25
września 2018 r. oraz Nr DRE.WRC.4210.35.5.2018.367.XIZM2.ARY z dnia 17 grudnia 2018 r.
4.3.3 Finanse spółki w 2018 r.
Plan

Wykonanie

Przychody

9 105 000 zł

8 616 957,11 zł

Koszty

-9 085 080 zł

-8 552 102,30 zł

Dochód

19 920 zł

64 854,81 zł

4.4 Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)
4.4.1 Wydarzenia w 2018 r.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Warsztaty genealogiczne przy współpracy z ŁTN im. Wagów.
Lekcje historii – w ramach projektu edukacyjnego „Naprzeciw historii”.
II Święto rtm. Pileckiego – udział 1500 osób.
Polowe lekcje historii przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wizna 1939” – 50 osób.
Projekt „Wakacje ze średniowieczem” – 10 osób.
Wystawa czasowa przy współpracy z IPN w Warszawie „Kwatera Ł”.
Projekt „Poznajemy Polskie Muzea” – ok. 300 osób.
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8) Wielki piknik średniowieczny – 1000 osób.
9) Projekt „Historia Mówiona. Spotkanie Pokoleń.” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
– 60 osób.
10) Wystawa plakatów pt. „Rotmistrz Pilecki. Bohater Niezwyciężony – Raport z Auschwitz”.
11) Wystawa czasowa „Ojcowie Niepodległości” przy współpracy z IPN.
12) Projekt Lekcje Muzealne – 250 osób.
13) Projekt „Przystanek Historia” przy współpracy z IPN – 200 osób.
14) Konferencja „Drogi do Niepodległości” – 150 osób.
4.4.2 Działalność wydawnicza
1) „Śpiewniki patriotyczne” – 1000 szt.
2) Informator dla Oświaty – 7000 szt.
3) Broszura o Marii Pileckiej – 1000 szt.

4.4.3 Wydatki
Pozycje książkowe do zasobu biblioteki fachowej – 566,72 zł.
4.4.4 Działania inwestycyjne
W ramach prac inwestycyjnych, zrealizowano w I półroczu 2018 r. prace budowlane związane
z renowacją i odtworzeniem istniejącego budynku przy ul. Warszawskiej 4, będącego częścią
całego kompleksu muzealnego. Przeprowadzono również szereg postępowań przetargowych
i konkursowych umożliwiających wyłonienie wykonawców, których zadaniem jest realizacja
kolejnych etapów projektu. Wyłoniono wykonawcę koncepcji wystawy stałej Muzeum. 7
listopada została zawarta umowa z wykonawcą ZKM – ASIS Sp. z o.o. na realizację inwestycji
polegającej na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku
jednorodzinnego położonego przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej na Muzeum –
Dom Rodziny Pileckich wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na koniec roku 2018
przeprowadzono częściowy odbiór prac związanych ze stanem surowym inwestycji.
Przewidywany umowny koszt realizacji tego zadania opiewa na kwotę 6.073.000 zł. Koszty
związane z inwestycją oraz wystawą stałą w całości finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
4.5 Miejski Dom Kultury
W mieście Ostrów Mazowiecka funkcjonuje Miejski Dom Kultury, na który składało się w 2018
roku 5 obiektów: Mały MDK ul. 3 Maja 50, Kino „Ostrovia” ul. 11 listopada 5, Galeria Jatki
ul. Pocztowa 12, Klub MDKulturalnie ul. Warchalskiego 3 i Centrum Dialogu ul. Partyzantów 7a.
W 2018 r. w Miejskim Domu Kultury działało 8 sekcji (artystyczna, muzyczna, plastyczna,
filmowa, taneczna, seniorów, postaw na przyszłość, teatralna), które w sumie tworzą 37 grup.
Wśród sekcji działają zajęcia dla zróżnicowanych grup wiekowych, z których możemy wyróżnić:
Dziecięcą Akademię Artystyczną, Wolontariat, Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2 Kluby Seniora,
Ceramikę, Zajęcia plastyczne, Rysunek Architektoniczny, Lektora Języka Angielskiego, Orkiestrę
Młodych, Młodzieżowy Zespół Instrumentalny, BezWianka, Dziecięcy Zespół Ludowy,
Energetyki, Streeciaki, Urwisy – zespoły Hip Hop, Balet i wiele innych. Ilość osób
uczestniczących w roku szkolnym na zajęcia to: 8 944, czyli średnio 993 uczestników zajęć w
miesiącu.
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W 2018 r. MDK zrealizował 81 wydarzeń, w tym: 23 imprezy masowe i koncerty, 58 konkursów,
wernisaży i spektakli, w których udział wzięło ok. 28 772 osób. Najważniejsze wydarzenia to:
Moda na folklor (1 edycja festiwalu ludowego), Ostrowski Styl (dwudniowe ogólnopolskie
zawody taneczne, XXVIII spotkanie z Mikołajem, koncerty: Jamal, Sound’n’Grace, Video,
Kasyno, Wysokie Stężenie Bluesa, Chrząszcze, Bubliczki, Super Duo i wiele innych.
Kino „Ostrovia” zrealizowało 1 120 seansów, na które wykupiono 44 882 bilety. Na 1 Sali
kinowej udało nam się umieścić 119 tytułów.
W połowie września 2018 r. otworzyliśmy nowy obiekt - Galerię Jatki, którą w ciągu 3,5 miesiąca
odwiedziło 6067 osób. W galerii swoje wystawy mieli już Jan Kanty Pawluśkiewicz, Stanisław
Baj, Pracownia studentów ASP i wiele innych.
Ogółem wydatki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zamknęły się kwotą 2 566
479,09 zł, z czego dotacja podmiotowa wyniosła 1 500 000 zł. Na organizację wydarzeń, seansów
filmów i kosztów dystrybutorów, wystaw i konkursów wydaliśmy ponad 1 100 000 zł, w czym
zawarte są również wynagrodzenia artystów.
4.6 Miejska Biblioteka Publiczna
W mieście w 2018 roku funkcjonowały 3 biblioteki. W 2018 r. Filia Nr 1 i Filia Nr 2
funkcjonowały bez zmian. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowana jest Filia Nr 1
zlokalizowana w Szpitalu Powiatowym.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 100 729 woluminów, zaś na koniec roku – 103
786 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 454 na
dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 474 na dzień 31 grudnia 2018 r. W 2018 r. Czytelnia dla Młodzieży i
Dorosłych oraz Oddział dla Dzieci zapewniły możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD, z czego
skorzystało 76 mieszkańców. Zbiory audiowizualne w 2018 r. zostały wzbogacone o 31 pozycji.
Od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zarejestrowano 4651 czytelników, którzy skorzystali łącznie ze
101.106 woluminów. W ciągu roku odnotowano 45.406 odwiedzin w Bibliotece.
Biblioteka Główna i Oddział dla Dzieci zatrudniały 10 osób na stanowiskach bibliotekarskich,
w tym 2 osoby cały rok przebywały na zwolnieniach lekarskich i urlopach rodzicielskich i 1 osoba
obsługi porządkowej, Filia Nr 1 – 1 osoba, Filia Nr 2 – 1 osoba. W ciągu roku struktura
zatrudnienia nie uległa zmianie.
W poszczególnych bibliotekach użytkowano 21 komputerów, w tym 21 komputerów z dostępem
do szerokopasmowego Internetu. Katalogi on-line zapewniały: Wypożyczalnia i Czytelnia dla
Młodzieży i Dorosłych oraz Oddział dla Dzieci.
W 2018 r. biblioteki miejskie zorganizowały następujące wydarzenia: Ferie w bibliotece,
I Ostrowskie Dyktando, Czytanie dla Niepodległej, Spacerkiem po Ostrowi – 3 spotkania, Noc
bibliotek, Noc detektywów, VIII Piknik z Książką, VI Festiwal Piosenki Odczarowanej,
Narodowe Czytanie, 8 spotkań autorskich, warsztaty papiernicze i drukarskie, warsztaty
malarskie, świąteczne warsztaty rękodzielnicze, warsztaty Mirabelka – kiełkująca historia w
100licy, 2 wystawy książek, 7 spektakli dla dzieci, program animacyjny, koncert Standardy
jazzowe, recital Katarzyny Żak, koncert Barbary Kurdej-Szatan, Tydzień dla Polski (w tym
konkurs recytatorski A to Polska właśnie, konkurs literacki Niepodległość… ocalić od
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zapomnienia, konkurs plastyczny Krajobraz Ojczyzny, Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej,
Koncert Galowy Powróćmy jak za dawnych lat), konkurs literacki Tu jest moje miejsce, tu jest mój
dom, konkurs fotograficzny, konkurs na imię maskotki, konkurs Zaczytane dzieciaki, konkurs
Superczytelnik, mające na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 7116
mieszkańców. Biblioteki poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 28 000 zł.
W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa miasto wydało 770 000 zł.
4.7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ze świadczeń pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku
skorzystało 760 rodzin liczących 1740 osób, które stanowią 7,83% mieszkańców miasta. Dla
porównania w 2017 r. osoby korzystające z pomocy społecznej stanowiły 7,77 % mieszkańców
miasta. Ponadto 80 rodzin liczących 109 osób objęto wyłącznie pracą socjalną. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej realizował w tym zakresie zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez
administrację rządową z zakresu pomocy społecznej.
4.7.1 Środowiskowa pomoc społeczna:
W ramach zadań własnych udzielano pomocy m.in. w formie schronienia, zasiłków celowych,
specjalnych zasiłków celowych i zasiłków okresowych, pracy socjalnej, usług opiekuńczych, w
tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług osób
z zaburzeniami psychicznymi, kierowano osoby do domów pomocy społecznej, prowadzono
współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy
oraz prowadzenia prac społecznie użytecznych.
W ramach zadań zleconych realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, kierowano osoby do ŚDS, mieszkań
chronionych. Poza tym:
1) utworzony został Ostrowski Klub Senior+ ze środków Wieloletniego Programu „Senior +”
na lata 2015-2020 – edycja 2018 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 187 523,03 zł, z czego z dotacji zostało pokryte
150 000,00 zł, a ze środków własnych 37 523,03 zł.

2) realizowano wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Całkowity koszt programu w 2018 r. wyniósł
140 517,38 zł, w tym: 60 517,38 zł środki własne, dotacja 80 000,00 zł. W ramach Programu
opłacono obiady dla 179 dzieci na łączną kwotę 133 711,00 zł , w tym: 12 dzieci korzystało z
posiłków w przedszkolach na kwotę 5491,00 zł. i 167 uczniów w szkołach na kwotę 128
220,00 zł. Ponadto wsparcie w formie dożywiania 6 osób uczestników ŚDS na kwotę 1056,00
zł, zasiłki celowe wypłacono 39 osobom na kwotę 5750,00 zł.
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3) wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
wypłacono 1 osobie w łącznej kwocie 4200,00 zł.
4) Program „Dobry Start” - świadczenie w wysokości 300,00 zł przysługuje raz w roku na
rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne
uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. W sumie
przyjęto 1951 wniosków. Bez rozpatrzenia pozostał 1 wniosek, ze względu na brak
uzupełnienia wymaganych dokumentów. Wydano 4 odmowy z powodu pobytu dzieci w
placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Ogółem świadczenie „Dobry Start” przyznano
2636 dzieciom na kwotę 790 800,00 zł. Na obsługę Programu „Dobry Start” wydano 26
430,00 zł. Łączne wydatki 817 230,00 zł.

4.7.2 Wsparcie rodzin, w tym rodzin wielodzietnych oraz rodzin w kryzysie i z problemami
opiekuńczo - wychowawczymi.
1. Program „Ostrowska Karta Rodzinka” i Karta Dużej Rodziny

W 2018 roku rodziny korzystały z Kart Rodzinnych 3+ uprawniających członków rodzin do
korzystania z uprawnień, określonych w uchwale Rady Miasta z 2013 r., która 19 grudnia 2018 r.
została zmieniona i wprowadzony został Program „Ostrowska Karta Rodzinka”. Zgodnie
z nową uchwałą uprawnione osoby mogą korzystać z:
1) zniżki w wysokości 50% w zakupie biletów wstępu na pływalnię Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej,
2) zniżki w wysokości 50% w zakupie biletów wstępu na boisko-lodowisko Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej (ul. Trębickiego) oraz za wypożyczenie łyżew,
3) zniżki w wysokości 50% na zajęcia organizowane przez Miejski Dom Kultury w Ostrowi
Mazowieckiej,
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4) zakupu, dla osób dorosłych- członków rodzin wielodzietnych posiadających aktywną Kartę,
biletów na seanse filmowe w kinie Ostrovia w Ostrowi Mazowieckiej w cenie
indywidualnych biletów ulgowych,
5) zniżki w wysokości 50% na zakup biletów komunikacji miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej,
6) zniżki w wysokości określonej przez podmioty, które przystąpią do Programu na podstawie
umowy zawartej z Miastem Ostrów Mazowiecka.
Program ma charakter otwarty, co oznacza możliwość jego rozbudowy, w tym poprzez
rozszerzanie zakresu ulg i preferencji oferowanych przez Partnerów Programu. Karty Dużej
Rodziny w 2018 roku wydano 38 rodzinom, dla 179 osób w tych rodzinach (obecnie może z kart
korzystać 1393 osoby).
2. Program Asystent Rodziny
W mieście Ostrów Mazowiecka w 2018 r. asystent rodziny udzielał wsparcia 16 rodzinom
przeżywającym trudności wychowawcze. Na wynagrodzenie asystenta rodziny pozyskaliśmy
dofinansowanie ze środków rządowego Programu „Asystent Rodziny i Koordynator pieczy
zastępczej”.
3. Piecza zastępcza
Miasto Ostrów Mazowiecka ponosiło wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających
w pieczy zastępczej, które w 2018 roku wyniosły 158.934,49 zł. W 2018 roku, narastająco w
pieczy zastępczej przebywało 22 dzieci z 14 rodzin. Na dzień 31.12.2018 r. w pieczy zastępczej
przebywało 17 dzieci z 10 rodzin.
4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta
Ostrów Mazowiecka (stypendium szkolne i zasiłek szkolny)
W 2018 roku MOPS przyznawał i wypłacał świadczenia materialne o charakterze socjalnym
(stypendia i zasiłki szkolne). Najniższe stypendium miesięczne wynosiło 99,20 zł, najwyższe
stypendium to kwota 248,00 zł. Kwota wypłaconych stypendiów szkolnych w 2018 r. wyniosła
42 449,59 zł, w tym ze środków dotacji 27 510,00 zł oraz 14 939,59 zł ze środków własnych.
5. Poradnia społeczna
MOPS w Ostrowi Mazowieckiej, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej, świadczy
dodatkowo w ramach swoich zadań ustawowych i statutowych specjalistyczne poradnictwo:
rodzinne, socjalne, prawne i psychologiczne realizowane jest w komórce organizacyjnej MOPS –
Poradni Społecznej.
6. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie
Obsługę organizacyjno-techniczną działań Zespołu Interdyscyplinarnego zapewniał MOPS. Dla
osób dotkniętych przemocą w rodzinie dostępni byli specjaliści - psycholog oraz terapeuta
uzależnień, którzy przyjmują w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Chopina 2B w Ostrowi
Mazowieckiej. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku do ZI wpłynęło ogółem 69
Niebieskich Kart A, z czego 10 NK dotyczyło już prowadzonych postępowań. Powołano 59 grup
roboczych, które odbyły 232 spotkania. Zamknięto procedury 66 Niebieskich Kart (24 NK z 2017
r. i 42 NK z 2018 r.). Zespół w tym czasie współpracował z KPP Policji w Ostrowi Mazowieckiej,
PCPR, Sądem Rejonowym, prokuraturą, kuratorami i pracownikami oświaty.
7. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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MOPS prowadzi sprawy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz sprawy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. W 2018 roku MKRPA w Ostrowi
Mazowieckiej kierowała wnioski w celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,
wspólnie z Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejską przeprowadzano kontrole w punktach
sprzedaży napojów alkoholowych, udzielano poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz w zakresie problemu uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz
pomocy socjalnej.
Działania powyższe wpisują się w realizację wymienionych w rozdziale 1. niniejszego raportu,
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2022,
Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018, Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20162020 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na
lata 2018-2020 .
4.7.3 Świadczenia.
MOPS realizował w 2018 r. zadania zlecone miastu z zakresu administracji rządowej dotyczące
przyznawania i wypłaty świadczeń.
1. Świadczenia wychowawcze (500+)
Ze świadczeń wychowawczych w 2018 roku skorzystało 1517 rodzin, którym wypłacono łącznie
świadczenia na kwotę 13 385.003,75 zł. Wpłynęło 1758 wniosków. W ramach przepisów o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE przekazano 9 wniosków do
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

2. Świadczenia rodzinne
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1755
rodzin, którym wypłacono świadczenia na kwotę 6 800 305,50 zł. Ponadto wypłacono
również zasiłek dla opiekunów 25 osobom na kwotę 145 658,90 zł oraz jednorazowe świadczenia
3 osobom w łącznej kwocie 12 000,00zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego
zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenia
rodzicielskie w 2018 r. wypłacono 110 osobom.
3. Wydatki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne
Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne opłacane są za osoby pobierające
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. W okresie od 1
stycznia do 31 grudnia 2018 r. opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 111
osób na kwotę 329 661,39 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za 62 osoby na sumę 59
402,52 zł.
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4. Fundusz alimentacyjny
W 2018 roku wypłacono 265 osobom uprawnionym 2828 świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na kwotę 1 206 487,96 zł.
W 2018 roku odzyskano od dłużników
alimentacyjnych, należności z tytułu wypłat środków pieniężnych z FA, w kwocie 409 613,05 zł,
(spłacalność ok. 34%). MOPS prowadząc postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
przekazał komornikowi sądowemu 88 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń,
pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego.
5. Dodatki mieszkaniowe
Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
spełniających wymogi ustawowe. W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. rozpatrzono
razem 489 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 434 decyzje
przyznające dodatek mieszkaniowy na kwotę
433 532,17 zł. Wydano 55 decyzji
odmawiających przyznania dodatku.
6. Dodatek energetyczny
Dodatek energetyczny przysługuje na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, a
więc osoby, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy. Ogółem w okresie od stycznia do
grudnia 2018 r. rozpatrzono 38 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Wydano 38
decyzji przyznających dodatek energetyczny na kwotę 2923,54 zł.
4.7.4 Projekty realizowane z dofinansowania ze środków zewnętrznych
1) „Od bierności do aktywności”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. MOPS w Ostrowi Mazowieckiej dnia 30 listopada
2018 r. zakończył jego realizację. W wyniku realizacji projektu 24 osoby ukończyły kursy
zawodowe i 20 uczestników odbyło 1 miesięczny staż zawodowy oraz 6 osób podjęło
zatrudnienie. Wartość projektu: 208.722,00 zł, w tym dofinansowanie: 166.962,00 zł, wkład
własny (20%) wynosi: 41 760,00 zł.
2) „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” w ramach
RPO WM 2014-2020. Realizację projektu rozpoczęto 1 listopada 2018 r. Obejmuje on działania
na rzecz ułatwienia dostępu do usług opiekuńczych dla 60 osób niesamodzielnych z terenu miasta
Ostrów Mazowiecka poprzez zwiększenie zakresu i ilości usług społecznych. Projekt realizowany
jest w partnerstwie z OR PCK w Ostrowi Mazowieckiej. Okres realizacji projektu 01.11.2018 r.
– 31.10.2020 r. Wartość projektu: 1 986 600,00 zł, w tym dofinansowanie: 1 846 900,00 zł,
wkład własny (7%) wynosi: 139 700,00 zł.
3) Program „System Obsługi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
MOPS podjął współpracę z PFRON i otrzymał 5 tabletów z dostępem do Internetu dla
pracowników socjalnych. Ułatwia on aplikowanie o pomoc dla Klientów w ramach środków
PFRON.
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4.8 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej powołany został na podstawie
Uchwały Nr XII/70/99 Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 2 grudnia 1999 r. Statut
stanowi załącznik do ww. Uchwały.
Zgodnie ze statutem naczelnym zadaniem MOSiR jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb miasta
w zakresie kultury fizycznej tj.:
4.8.1 Utrzymanie i funkcjonowanie obiektów i urządzeń sportowych oraz terenów
rekreacyjnych.
MOSiR udostępnia swoje obiekty codzienne w godzinach 6.00 – 22.00 (zgodnie
harmonogramami). Administruje niżej wymienionymi obiektami: krytą pływalnią, halą sportowowidowiskową przy ul. Trębickiego, halą sportową przy ul. Warchalskiego, kortami tenisowymi,
lodowiskiem, boiskiem wielofunkcyjnym Omega, Ogródkiem Jordanowskim, placem zabaw przy
ul. Szkolnej, stadionem.
Korzystanie z obiektów zgodnie z cennikiem usług ośrodka.
4.8.2 Programowanie i realizacja współzawodnictwa sportowego szkół i zakładów pracy.
1) organizacja rywalizacji pomiędzy miejskimi Przedszkolami, Szkołami Podstawowymi i
Gimnazjami na poziomie miasta,
2) organizacja amatorskich lig w piłce nożnej, siatkówce, kręglach,
3) organizacja Mistrzostw miasta w szachach i pływaniu dla wszystkich kategorii
wiekowych,
4) organizacja cyklu turniejów w tenisie, tenisie ziemnym, brydżu sportowym,
5) Ostrowskie Igrzyska Firm.
4.8.3 Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta na zlecenie podmiotów
prawnych oraz z inicjatywy własnej.
1) bieg Wolności i Solidarności, bieg Tropem Wilczym, bieg Konstytucji,
2) WOR War 3 – ostrowska gala sporów walki.
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4.8.4 Organizacja zawodów sportowych na zlecenie stowarzyszeń kultury fizycznej.
1)
2)
3)
4)

eliminacje do Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 – organizator PZKosz,
ogólnopolskie zawody pływackie inżynierów budownictwa – organizator MOIIB,
turnieje między powiatowe w koszykówce szkół podstawowych – organizator SZS,
współorganizacja rozgrywek ligowych w koszykówce i piłce nożnej.

4.8.5 Programowanie rozwoju bazy sportowej i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.
1) Power challenger – wykorzystanie siłowni zewnętrznej do rywalizacji sportowej
Rozwój bazy sportowej ujęty został w prognozie wieloletniej rozwoju miasta. W bieżącym roku
rozpocznie się modernizacja stadionu. W planach na kolejne lata jest budowa bazy noclegowej
wraz siłownią.
4.8.6 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku działania.
1) codzienne, całoroczne zajęcia fitness dla wszystkich grup wiekowych,
2) festiwal Zdrowia i Urody „Miasto Kobiet”,
3) organizacja półkolonii i ferii zimowych,
4) ostrowska stref KIBICA, aktywne Mikołajki.
Dla efektywniejszego korzystania z obiektów i zajęć wprowadzono możliwość korzystania
z karnetów pracowniczych.
Realizacje innych zadań zleconych przez Urząd Miasta związanych z zapewnieniem
aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców.
Współorganizacja imprez, których inicjatorami są: miasto: „Dni Ostrowi”, jednostki miejskie:
MDK, Biblioteka, Muzeum - festiwal taneczny „Ostrowski styl”, „Moda na folklor” itp.
4.9 Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej jest jednostką dziennego pobytu dla
40 uczestników: osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych, które
wymagają wsparcia i postępowania rehabilitacyjnego. Celem Domu jest osiągnięcie przez
uczestników poprawy jakości życia, prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie,
powstrzymywanie wykluczenia społecznego oraz marginalizacji.
Liczba miejsc statutowych: 40
Liczba osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi: 14
Ilość osób korzystających w 2018 roku: 47
4.9.1 Najważniejsze Wydarzenia w 2018 r.
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w 2018 roku brali udział
w następujących wydarzeniach:
1) spotkanie noworoczne w MBP,
2) 20-lecie ŚDS w Przasnyszu,
3) spotkanie Integracyjne z okazji „Tłustego Czwartku”,
4) spotkanie z wolontariuszami MDK z okazji Walentynek,
5) Bieg Wilczym Tropem,
6) dzień Kobiet pn. – „Miasto dla Kobiet” – Festiwal Zdrowia i Urody,
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7) śniadanie Wielkanocne,
8) amatorski turniej tenisa stołowego w Wyszkowie,
9) „Czytamy dla Niepodległej”,
10) Bieg 3 Majowy,
11) turniej tenisa stołowego w Ostrowi Mazowieckiej,
12) Dzień Matki,
13) Dzień Dziecka z Polskim Związkiem Wędkarskim Koło nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej,
14) warsztaty etnograficzne w Kadzidle – „Dawne zawody”,
15) Dni Ostrowi- Jarmark Księżnej Anny Mazowieckiej,
16) turnus leczniczy w Darłówku,
17) Festiwal Piosenki Dla Osób Niepełnosprawnych,
18) Pożegnanie Lata w DPS Ostrołęce,
19) przegląd twórczości osób niepełnosprawnych w Wyszkowie,
20) pielgrzymka do Kodnia,
21) Przegląd Religijny w Starym Lubiejewie,
22) obchody Święta Niepodległości w Broku i Feliksowie,
23) Turniej Warcabowy w Mławie,
24) wycieczka do Teatru Rampa,
25) Mikołajki z Fundacją AMF „Nasza Droga”,
26) otwarcie pracowni „Zatrzymać czas” – Budżet Obywatelski,
27) wystawienie sztuki pt. „Opowieść wigilijna”.
4.9.2 Realizacja budżetu w 2018 roku:
1. ośrodki wsparcia ŚDS – wydatki zlecone – 885 851,69 zł,
2. mieszkanie chronione – wydatki własne – 69 836,43 zł.
Wykonano następujące prace związane z osiągnięciem standardów zgodnych z rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów
samopomocy: malowanie korytarzy i klatki schodowej, zabezpieczenie tarasu, wymiana drzwi
wewnętrznych, wykonanie barierki metalowej, zakup wyposażenia pracowni ceramicznej (szafy,
regały, krzesła, biurko z kontenerami i fotelem, pomoce dydaktyczne).
5. OŚWIATA
W mieście w 2018 r. funkcjonowało 10 jednostek oświatowych – 4 miejskie szkoły podstawowe,
3 miejskie przedszkola oraz 3 przedszkola niepubliczne.
5.1 Szkoły
W czerwcu 2018 r. szkołę ukończyło 231 absolwentów, zaś we wrześniu przyjętych zostało 251
uczniów. Łącznie rok szkolny 2018/2019 rozpoczęło 2153 uczniów (1110 chłopców i 1043
dziewczęta) w 93 oddziałach. Średnia uczniów w oddziale wynosiła 23 osoby.
Oddziały integracyjne działały w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3, zaś w
Szkole Podstawowej nr 2 funkcjonowały 2 oddziały sportowe.
25 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego, 1 z indywidualnej ścieżki kształcenia, 6
z dodatkowych godzin języka polskiego przeznaczonych na opanowanie umiejętności
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posługiwania się językiem polskim w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych
zajęciach edukacyjnych.
Wszyscy uczniowie brali udział w obowiązkowych zajęciach z języka angielskiego. Od VII klasy
szkoły podstawowej uczniowie uczyli się drugiego języka obcego (język niemiecki – 620
uczniów, język rosyjski – 76 uczniów).
W etapie wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty tytuł finalisty bądź laureata uzyskało 4 uczniów: SP1 laureat Konkursu
Biologicznego, SP2 finalista Konkursu Polonistycznego, SP3 finalista Konkursu Polonistycznego,
SP4 finalista Konkursu Języka Angielskiego i laureat Konkursu Polonistycznego. Ponadto 2
uczniów uzyskało tytuł laureata XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora
Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” (SP1 i SP4), 1 uczeń – tytuł
laureata III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Edukujemy – Pomagamy” (SP1), 2 uczniów - tytuł
finalisty VIII Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im. o. O. Kopczyńskiego (SP3), 1 uczeń
– tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu z języka angielskiego „Olimp”, 3 uczniów wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny (SP3), 1 uczeń - II miejsce
w konkursie Wojewody Mazowieckiego „Ku Niepodległości” (SP2).

Wynik w %

GHH

GHP

GMM

GMP

GAP

GAR

GNP

GNR

W kwietniu, do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 232 uczniów, uzyskując następujące wyniki:

GP1
GP2
GP3
GP4

55
52
56
64

67
69
67
69

48
46
49
56

53
54
51
59

60
68
71
70

44
50
50
57

54
33
38

32

Średnia ze
wszystkich testów
51,63
53,14
54,57
62,50

GHH – część humanistyczna – historia i wiedza o społeczeństwie, GHP –część humanistyczna –
język polski, GMM – część matematyczno-przyrodnicza – matematyka, GMP – część
matematyczno-przyrodnicza – przedmioty przyrodnicze, GAP – język obcy nowożytny – język
angielski podstawa, GAR – język obcy nowożytny – język angielski rozszerzenie, GNP – język
obcy nowożytny – język niemiecki podstawa, GNR – język obcy nowożytny – język niemiecki
rozszerzenie.
We wrześniu pracę rozpoczęło 195 nauczycieli, w tym 144 dyplomowanych, 29 mianowanych, 18
kontraktowych, 2 stażystów i 2 bez stopnia awansu zawodowego.
W ujęciu średniorocznym, tygodniowo na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno –
pedagogicznej przeznaczono: 97 godzin na zajęcia rewalidacyjne, 39 godzin na zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia oraz umiejętności uczenia się, korekcyjnokompensacyjne itp., 130 godzin na zajęcia pedagoga, 55 godzin na zajęcia psychologa, 54 godziny
na zajęcia logopedy. Ze względu na wzrost liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
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kształcenia specjalnego, w ciągu 2018 r. zwiększono o ponad 6 etatów zatrudnienie nauczycieli
współorganizujących proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych (liczba godzin zmieniła się z
221,5 na 350,5).
W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich nauczyciele w szkołach podstawowych
organizowali otwarte zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów - różnego rodzaju gry i zabawy lub
zajęcia, których zadaniem było atrakcyjne i ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.
Łącznie na akcję feryjną i wakacyjną wydatkowano 10 857,85 zł, z tego 4 719,20 zł na akcję
zimową, a 6 138,65 zł na wakacje w mieście.
W 2018 r. Miasto pozyskało dodatkowe środki dla jednostek, aplikując w różnego rodzaju
programach rządowych:
1) Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe,
2) Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –
„Aktywna tablica”,
3) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
4) Program wieloletni „Niepodległa”,
5) Lokalny Animator Sportu,
6) Rządowy programy pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.
5.2 Przedszkola miejskie
W czerwcu 2018 r. przedszkola opuściło 223 sześciolatków, zaś we wrześniu przyjętych zostało
221 dzieci. Łącznie rok szkolny 2018/2019 rozpoczęło 702 przedszkolaków (352 chłopców i 350
dziewcząt) w 28 oddziałach. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 25 osób. W Miejskim
Przedszkolu nr 3 działały 4 oddziały integracyjne.
W miejskich przedszkolach, w każdej grupie wiekowej, prowadzone były zajęcia z języka
angielskiego. Obok realizacji zadań edukacyjnych i opiekuńczych, miejskie jednostki wspierają
rozwój dziecka, wszechstronnie rozwijają i wzbudzają zainteresowania, stwarzają podstawy do
osiągania sukcesów, uczą empatii oraz odpowiedzialności, wychowują w tradycji i miłości do
Ojczyzny.
We wrześniu pracę rozpoczęło 59 nauczycieli, w tym 28 dyplomowanych, 14 mianowanych, 16
kontraktowych, 1 stażysta. W każdym przedszkolu uczniowie korzystają z pomocy psychologa
oraz logopedy, w MP3 zatrudnionych jest 4 nauczycieli współorganizujących proces kształcenia
uczniów niepełnosprawnych.
5.3 Przedszkola niepubliczne
Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w roku 2018 działały 3 niepubliczne przedszkola. W
Systemie Informacji Oświatowej, według stanu na 30 września 2017 r. (dane do naliczenia
subwencji i dotacji), zgłoszonych było łącznie 119 uczniów. Liczba ta w ciągu 2018 r. znacznie
się zwiększyła. Średniomiesięczna liczba uczniów wyniosła ogółem 157,83, w tym:
1) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KiDS&Co. – 88,16;
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2) Przedszkole Niepubliczne Szczęśliwe Aniołki – 22;
3) Przedszkole Planeta Fantazji – 47,67.
Niepubliczne przedszkola otrzymywały co miesiąc dotację z budżetu Miasta obliczoną na
podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z wykazaną liczbą
dzieci. Ogólna wartość dotacji przekazanej przez Miasto przedszkolom niepublicznym w 2018 r.
wyniosła 1 329 985,64 zł.
Przy Niepublicznym Dwujęzycznym Przedszkolu KIDS & Co. w 2018 r. funkcjonował
przyzakładowy żłobek dla pracowników Fabryk Mebli „Forte”. W grudniu do Rejestru Żłobków
i Klubów Dziecięcych wpisano Żłobek Planeta Fantazji, który rozpoczął funkcjonowanie w 2019
r.
5.4 Dochody i wydatki w oświacie
Dochody
Subwencja oświatowa (wg metryczki subwencji oświatowej 2018) wyniosła 15 566 180 zł.
Subwencja oświatowa naliczona została na 2162,4582 uczniów przeliczeniowych w szkołach
podstawowych oraz na 226 uczniów oddziałów zerowych (6-latki), w tym 216 z przedszkoli
miejskich oraz 10 z przedszkoli niepublicznych, przy uwzględnieniu zwiększonych kwot dla
uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – wg
danych SIO na 30 września 2017 r.
Z powyższej kwoty, 1 880 483,21 zł naliczone było na uczniów wszystkich przedszkoli (w tym na
uczniów z niepełnosprawnościami), 13 685 696,79 zł naliczone było na uczniów miejskich szkół
podstawowych.
Oprócz wyżej wskazanej kwoty, Miasto pozyskało dodatkowe środki z 0,4% rezerwy subwencji
oświatowej z tytułu wzrostu zadań szkolnych, tj.: 201 865 zł w I turze (lipiec) oraz 70 989 zł w II
turze (grudzień), w dużej części naliczone na uczniów miejskich szkół – razem: 272 854 zł.
Łącznie wartość subwencji w 2018 roku wyniosła: 15 839 034 zł.
Dotacja na wychowanie przedszkolne wyniosła 825 205,81 zł – dotacja naliczona była na 605
uczniów w wieku 3-5 lat uczęszczających do przedszkoli (w tym 496 do przedszkoli miejskich
oraz 109 do przedszkoli niepublicznych), na podstawie danych SIO wg stanu na 30 września 2017
r. Na przedszkola miejskie przypadało 675 875,81 zł, a na niepubliczne 149 330 zł.
Programy rządowe realizowane w szkołach – łącznie 319 972,67 zł, w tym:
1) Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe – 220 926,13 zł + 1% na obsługę – 2 268 zł (CUW).
2) Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019
„Aktywna tablica” – 28 000 zł;
3) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 48 000 zł;
4) Program wieloletni „Niepodległa” – 6 622,70 zł;
5) Lokalny Animator Sportu – 9 900 zł.
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6) Rządowy programy pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.– 4 255,84 zł
(realizowane przez CUW – szkoły ponadgimnazjalne);
Łączne dochody Miasta pozyskane z budżetu państwa w 2018 roku stanowiły wartość
16 984 212,48 zł.
Wydatki
Ogólny koszt utrzymania publicznej oświaty w 2018 roku (miejskie szkoły, miejskie przedszkola,
CUW) opiewał na wartość 25 645 963 zł, w tym:
1) Koszt utrzymania miejskich przedszkoli (zadanie własne miasta) stanowił wartość
6 338 229,94 zł, z tego:
 dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło: subwencja 1 759 311,33 zł, dotacja na
wychowanie przedszkolne 675 875,81 zł – razem 2 435 187,14 zł
 środki własne miasta stanowiły wartość 3 903 042,28 zł
2) Koszt utrzymania miejskich szkół podstawowych to wartość 18 143 735,59 zł, z tego:
 dofinansowanie z budżetu wyniosło: subwencja 13 685 696,79 zł, programy rządowe
313 448,83 zł – razem 13 999 145,62 zł
 środki własne miasta stanowiły wartość 4 142 321,97 zł
3) Koszt utrzymania Centrum Usług Wspólnych – 848 280,64 zł, z tego:
 środki z budżetu państwa na program Wyprawka szkolna – 4 255,84 zł oraz 1% dotacji
podręcznikowej z tytułu obsługi programu – 2 268 zł – razem 6 523,84 zł;
 środki własne miasta stanowiły wartość – 841 756,80 zł;
4) Na obsługę jednostek oświatowych przypadało w 2018 roku 73,15 % kosztów ogólnych
CUW, czyli 620 517,29 zł. Pozostała część kosztów związana była z obsługą miejskich
instytucji kultury.
5.5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia nauczycieli wyniosła
71 335,95 zł, w tym w szkołach 60 167,33 zł, a w przedszkolach – 11 168,62 zł.
W ramach dopłat do studiów podyplomowych z dofinansowania skorzystało 10 nauczycieli
kształcąc się na kierunkach: filologia, zajęcia techniczne, biologia, kształcenie uczniów z
niepełnosprawnością, bibliotekoznawstwo z informatyką naukową i edukacją czytelniczo –
medialną, edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera, wiedza o
społeczeństwie, pedagogika specjalna i oligofrenopedagogika. Z dofinansowania korzystali
również nauczyciele uczestniczący w kursach kwalifikacyjnych, warsztatach metodycznych,
szkoleniach rad pedagogicznych.
5.6 Remonty
W roku 2018 przeprowadzonych zostało szereg prac remontowych mających duży wpływ na
poprawę warunków bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także na estetykę pomieszczeń do
nauki i pracy, budynków i otoczenia. Przeprowadzone prace remontowe opiewały na łączną kwotę
753 012,65 zł.
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6. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
W Rocznym i Wieloletnim Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w 2018 r.
przewidziano współpracę o charakterze finansowym oraz pozafinansowym.
6.1 Formy współpracy o charakterze finansowym
1. Powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
jego realizacji.
W ramach otwartych konkursów ofert, powierzono wykonanie następujących zadań publicznych:
a) w obszarze pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównanie szans tych rodzin „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta
Ostrów Mazowiecka 2018 r.”: wpłynęła 1 oferta organizacji Polski Czerwony Krzyż
Oddział Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej - kwota 336 000,00 zł zwiększona o 120
000,00 zł decyzją Rady Miasta, co dało łączną kwotę 446 000,00 zł – zadanie zostało
wykonane, pozostało – 12 474,00 zł;
b) w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: wpłynęły 2 oferty, z których
wybrano ofertę organizacji Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “ISKIERKA”- kwota
9 575,00 zł - zadanie zostało wykonane;
c) w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wpłynęły 3
oferty, z których wybrano ofertę organizacji Ostrowskie Stowarzyszenie Ludzie z Pasją kwota 7 000,00 zł – zadanie zostało wykonane.
2. Wspieranie wykonania zadania
dofinansowanie jego realizacji.

publicznego

wraz

z

udzieleniem

dotacji

na

W ramach otwartych konkursów ofert, zlecono wsparcie wykonania następujących zadań
publicznych:
a) w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wpłynęły 3
oferty, z których wybrano ofertę organizacji Chorągiew Mazowiecka ZHP - kwota 5 900,00
zł – zadanie zostało wykonane;
b) w obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: wpłynęło 12 ofert, w tym:
 7 ofert (dotacje jednoroczne): oferta UKS Akademia Piłkarska – kwota 8 000,00 zł, oferta
Uczniowski Ostrowski Ludowy Klub Atletyczny – kwota 50 000,00 zł, oferta Ostrowski
Klub Karate Kyokushinkai - kwota 30 000,00 zł, oferta Pływacki Uczniowski Klub
Sportowy „ORKA”- kwota 20 000,00 zł, oferta Uczniowski Klub Sportowy „Akademia
Gorila Ostrów Mazowiecka”- kwota 15 000,00 zł, oferta Stowarzyszenie Tenisowe „GEM”
im. Zenona Kacpury – kwota 6 000,00 zł, oferta Uczniowski Klub Sportowy „Neptun” kwota 4 000,00 zł. Wszystkie zadania wykonano.
 5 ofert (dotacje wieloletnie 2018-2020): oferta „SOKÓŁ” Ostrów Mazowiecka corocznie 150 000,00 zł , oferta Klub Sportowy „Ostrovia” Ostrów Mazowiecka - corocznie
150 000,00 zł, oferta Ludowy Klub Sportowy „Ostrowianka” - corocznie 85 000,00 zł,
oferta Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Ostrów Mazowiecka - corocznie 60
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000,00 zł, oferta „SOKOŁY” Ostrów Mazowiecka - corocznie 5 000,00 zł. Wszystkie
zadania są w trakcie realizacji.
3. Przekazanie środków na podstawie innych przepisów.
W ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) - tryb małych dotacji, wsparto wykonanie
następujących zadań:
a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
“Przystań” – 4 500,00zł – zadanie zostało wykonane
b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
“Przystań” – 5 000,00zł - zadanie zostało wykonane
Łącznie w 2018 r. organizacjom pozarządowym przekazano kwotę 1 048 501,00 zł.
6.2 Formy współpracy o charakterze pozafinansowym
1.
2.
3.
4.
5.

Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.
Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych.
Działania na rzecz instytucjonalnego wzmocnienia organizacji w formie organizowania
szkoleń, konferencji, konsultacji, doradztwa.
Udostępnianie organizacjom pomieszczeń będących w dyspozycji Urzędu, na organizację
konferencji, szkoleń i spotkań.
Udzielanie patronatów.

Cele i założenia Rocznego i Wieloletniego Programu Współpracy zostały osiągnięte,
przeprowadzono otwarte konkursy ofert, udzielono dotacji w trybie małych dotacji,
przeprowadzono 4 szkolenia i 2 spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,
udzielano doradztwa i konsultacji, udostępniano pomieszczenia, zapraszano do udziału w
konsultacjach społecznych miejskich programów, zapraszano na uroczystości i wydarzenia.
7. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrów
Mazowiecka za rok 2018 określał lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji
szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z używania alkoholu.
Zadania realizowane w 2018 r. wynikały z zadań własnych miasta wymienionych w ustawie o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i obejmowały:
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działania na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo
wychowawczych i socjoterapeutycznych.
WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU:
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1) w szkolnych i rekomendowanych programach profilaktycznych uczestniczyło 2084
uczniów,
2) w różnorodnych formach aktywności połączonych z realizacją programów
profilaktycznych (prelekcje, pogadanki, warsztaty, spektakle, itp.) uczestniczyło 1702
uczniów,
3) zorganizowano 14 konkursów i wystaw w zakresie promocji zdrowia,
4) w ramach działań edukacyjno – informacyjnych zakupiono i rozpropagowano 2733
broszur, ulotek, publikacji i materiałów,
5) w pozalekcyjnych zajęciach lub imprezach sportowych organizowanych przez szkoły
uczestniczyło 896 uczniów,
6) w pozaszkolnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych uczestniczyło 172 dzieci i młodzieży
w ramach dofinansowania udzielonego klubom sportowym,
7) zrealizowano 35 programów edukacyjnych i profilaktycznych,
8) odbyło się 11 szkoleń dla nauczycieli,
9) przeszkolono 191 nauczycieli.
2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzależnień, pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU:
1) do Zespołu Interdyscyplinarnego skierowano 69 Niebieskich Kart,
2) przeszkolono 20 członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania
przemocy,
3) wydano 30 wniosków o poddanie obowiązkowi leczenia odwykowego skierowanych do
Sądu,
4) w zajęciach prowadzonych w Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej uczestniczyło 20
dzieci,
5) na terenie miasta funkcjonowało jedno stowarzyszenie abstynenckie i jeden klub
abstynenta, w ich ramach działało 5 grup samopomocowych AA, w tym 1 grupa wsparcia
dla ofiar przemocy.
3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu.
WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU:
1) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła z 73 osobami
rozmowy motywujące do leczenia,
2) przeszkolono 124 osoby z różnych grup zawodowych,
3) udzielono 423 porady prawne i psychologiczne.
4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU:
1) przeprowadzono 48 kontroli w punktach sprzedaży alkoholu,
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2) przeszkolono 60 sprzedawców napojów alkoholowych i właścicieli sklepów z alkoholami,
3) wydano 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży oraz wydano 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
4) podjęto 4 interwencje policji i straży miejskiej wobec naruszania warunków sprzedaży
alkoholu oraz wobec osób spożywających alkohol w miejscach publicznych.
Osiągnięcie wyżej wymienionych wskaźników wskazuje realizację celów Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok
2018.
Na dzień 1 stycznia 2018 roku 63 podmioty posiadały zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 roku – 61 podmiotów, przyczyną spadku jest
zamknięcie lokali przez właścicieli. Ze środków uzyskanych przez miasto z tytułu udzielonych
zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2018 r. zrealizowano zadania na kwotę 420 913,54 zł.
8. STRATEGIA WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU
Rozwój kultury fizycznej w Ostrowi Mazowieckiej w 2018 roku realizowany był w oparciu o
przyjętą przez Radę Miasta Strategię Wspierania Rozwoju Sportu w Ostrowi Mazowieckiej w
latach 2016-2022. Program strategii określa priorytetowe cele wspierania rozwoju sportu w
mieście:
8.1 Podniesienie na wyższy poziom zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego z
równoczesnym doskonaleniem systemu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo.
a) W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 został utworzony oddział sportowy w klasach IV
Szkoły Podstawowej nr 2. W oddziałach sportowych realizowany jest program szkolenia
sportowego w piłce koszykowej i lekkoatletyce. Dzięki temu zwiększyła się efektywność
szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo. Uczniowie zostali wyposażeni w niezbędny sprzęt,
wzięli udział w obozach sportowych. Szkoła podpisała porozumienie z LKS Ostrowianka w
zakresie realizacji programu szkolenia sportowego. Uczniowie reprezentują szkołę w systemie
rozgrywek szkolnych, a klub w systemie współzawodnictwa szkolnego.
b) Szkoły przystąpiły do programu Szkolny Klub Sportowy, finansowanego przez Ministerstwo
Sportu. SKS to program pozalekcyjnych zajęć sportowych. To dla uczniów możliwość spędzenia
czasu wolnego w atrakcyjny sposób. Łącznie w szkołach realizowano 18 godz. zajęć tygodniowo.
Ponadto SP2, w ramach umowy z Polskim Związkiem Koszykówki, realizowała program pn.
Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki SMOK. Program współfinansowany przez PZKosz
obejmował 72 zajęcia pozalekcyjne prowadzone w 3 grupach szkoleniowych.
c) W roku szkolnym 2017/2018 szkoły zakupiły niezbędny sprzęt sportowy oraz umożliwiły
kadrze pedagogicznej doskonalenie umiejętności. Nauczyciele wzięli udział w następujących
szkoleniach: Ogólnopolska konferencja „Polubić ruch”, Konferencja szkoleniowa „Nowoczesne
zajęcia SKS”, kurs Licencja C (trener koszykówki) Polish Basket Clinic, kurs trenerski UEFA B
organizowany przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, Ogólnopolska Konferencja Licencyjna
dla trenerów koszykówki organizowana przez PZKosz, szkolenie „Żywienie i Suplementacja”.
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d) Uczniowie ostrowskich szkół z sukcesami reprezentowali miasto na zawodach rangi
powiatowej i wojewódzkiej: SP1 – VII miejsce w zawodach wojewódzkich w pływaniu (chłopcy),
III miejsce w zawodach wojewódzkich w pchnięciu kulą, II miejsce dziewczęta, II miejsce
chłopcy w rozgrywkach między powiatowych w pływaniu, III miejsce w mistrzostwach powiatu
w piłce halowej, IV miejsce w rozgrywkach między powiatowych w piłce siatkowej; SP2 - III
miejsce w rzucie piłeczką palantową w mistrzostwach Mazowsza; III miejsce Mistrzostwa
Mazowsza w lekkoatletyce, VI miejsce w kwalifikacjach Mistrzostw Polski (bieg na 2km) w
Lublinie, indywidualne osiągnięcia w piłce nożnej: Odkrycie Turnieju na Mistrzostwach UKS Cup
2018, Najlepszy Strzelec Turnieju (Igrzyska FDP 2018) i Najlepszy Zawodnik Multicco Cup
2018; SP3 - III miejsce w powiatowym turnieju piłki nożnej, III miejsce w powiatowym turnieju
koszykówki chłopców, V miejsce w między powiatowym turnieju koszykówki chłopców.
8.2 Wdrożenie systemu szkolenia sportowego, gwarantującego wychowanie zawodników na
poziomie ligowym.
W 2018 roku zostały podpisane umowy wieloletnie z klubami sportowymi realizującymi szkolenie
sportowe z zakresu dyscyplin kluczowych (piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka). Wsparcie
finansowe charakteryzujące się długofalową perspektywą zapewnia klubom sportowym
stabilizację finansową oraz możliwość zaplanowania szkolenia na wyższym poziomie.
Miasto Ostrów Mazowiecka współfinansowało realizację zadań w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w postaci udzielenia dotacji lokalnym klubom sportowym
w kwocie 575 000 zł w tym 450 000 zł stanowiły dotacje wieloletnie.
8.3 Wykorzystanie bazy sportowej dla stworzenia możliwie najlepszych warunków
do uprawiania sportu dla wszystkich (rekreacja) w tym osób niepełnosprawnych.
Bazę sportową w mieście tworzą obiekty sportowo-rekreacyjne będące w większości w zarządzie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Z miejskich obiektów korzystają:
a) Kluby sportowe - MOSiR w 2018 roku udostępniał bezpłatnie, w celu realizacji szkolenia
sportowego na poziomie ligowym, obiekty sportowo-rekreacyjne klubom sportowym, m.in.
„SOKÓŁ” Ostrów Mazowiecka, Ludowy Klub Sportowy „Ostrowianka”, Klub Sportowy
„Ostrovia” Ostrów Mazowiecka, Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Ostrów
Mazowiecka, Uczniowski Ostrowski Ludowy Klub Atletyczny, Ostrowski Klub Karate
Kyokushinkai, Pływacki Uczniowski Klub Sportowy „ORKA”, Uczniowski Klub Sportowy
„Akademia Gorila Ostrów Mazowiecka”, Stowarzyszenie Tenisowe „GEM” im. Zenona
Kacpury, Uczniowski Klub Sportowy „Neptun”.
b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - MOSiR przygotował szeroki wachlarz zajęć,
dostosowany do różnorodnych potrzeb mieszkańców miasta. Zaczynając od zajęć
dynamicznych, poprzez wzmacniające dla osób z problemami kręgosłupa, kończąc na zajęciach
relaksacyjnych, wyciszających. Grupy liczyły od 10 do 35 osób. Oferta fitness obejmowała
następujące zajęcia przygotowane i prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów: joga,
step, TMT, szczupła sylwetka, zumba, pilates, jumping frog, salsation, cross – fit, aqua fitness,
zajęcia na pływalni dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, z zajęć fitness i basenu korzystały
dzieci i młodzież ze szkoły Specjalnej w Lubiejewie.
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c) Mieszkańcy miasta, indywidualnie - do dyspozycji mieszkańców były: obiekt Omega lodowisko w sezonie zimowym, wielofunkcyjne boisko w sezonie letnim, pływalnia, korty
tenisowe, boisko Orlik przy SP3, stadion miejski, hala sportowa przy ul. Trębickiego oraz hala
sportowa przy ul. Warchalskiego, siłownie na świeżym powietrzu. Wszystkie wymienione
obiekty funkcjonują w przystępnych godzinach oraz przystosowane są do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Miejska baza sportowa była wykorzystywana na potrzeby organizacji różnorodnych imprez
sportowych, promujących aktywność fizyczną i kształtujących prozdrowotny styl życia.
9. OCHRONA ZDROWIA
Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w 2018 roku funkcjonowały następujące podmioty
wykonujące działalność leczniczą:
1)
2)
3)
4)
5)

1
21
8
40
1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
Indywidualnych praktyk lekarskich,
Indywidualnych Specjalistycznych Praktyk Lekarskich,
Grupowa Praktyka Lekarska.

W ciągu roku, na terenie miasta, 8 podmiotów leczniczych zakończyło, zaś 2 rozpoczęły swoją
działalność.
Z 71 podmiotów wykonujących działalność leczniczą 3 placówki udzielały świadczeń
zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:
1) Powiatowa Przychodnia Zdrowia wchodząca w strukturę organizacyjną SPZZOZ,
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Serducho”,
3) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Zdrowie”.
W roku 2018 liczba pacjentów korzystających z podmiotów leczniczych podstawowej opieki
zdrowotnej wynosiła 27 988, natomiast liczba udzielanych świadczeń zdrowotnych wyniosła 115
545.
Najczęstszymi przyczynami udzielanych porad lekarskich w 2018 roku były: nadciśnienie
samoistne (pierwotne), zaburzenia metabolizmu lipoprotein i inne lipidemie, ostre zapalenie nosa i
gardła (przeziębienie), ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim
nieokreślonym, cukrzyca insulinoniezależna, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa.
Zabezpieczenie całodobowej dostępności do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej pełnił
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Udzielał on świadczeń od
poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne
dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 8.00-8.00 dnia następnego w warunkach
ambulatoryjnych w budynku szpitala przy ul. Duboisa 68, lub w miejscu zamieszkania pacjenta w
przypadkach medycznie uzasadnionych.
W Szpitalu Powiatowym wchodzącym w strukturę organizacyjną SPZZOZ w roku 2018 liczba
łóżek wynosiła 231. W ciągu roku z usług Szpitala skorzystało 20 376 osób, z czego 2 232 to
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mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej. Średni czas hospitalizacji wynosił 2,63 dnia. Liczba zgonów
w 2018 roku w szpitalu wynosiła 316, z czego 69 zgonów to mieszkańcy Ostrowi. Najczęstszą
przyczyną zgonów w Szpitalu w roku 2018 były: uogólniona i nieokreślona miażdżyca – 48,
niewydolność serca – 48, nieokreślone zapalenie płuc – 17, nowotwór złośliwy – 14, udar – 8,
przewlekła zaporowa choroba płuc – 7.
Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w 2018 roku funkcjonowało 13 aptek, zapewniając
mieszkańcom całodobowy dostęp do leków i środków medycznych.
10. Biuro Rady
W 2018 roku odbyło się 17 sesji Rady Miasta i 62 posiedzenia Komisji. Rada Miasta podjęła 100
uchwał. Poza bieżącą pracą Biura Rady związaną z prowadzeniem spraw organizacyjnoadministracyjnych oraz obsługą kancelaryjną Rady, jej Komisji, Przewodniczącego Rady i
Radnych istotnym zadaniem w 2018 r. była obsługa techniczno-materialna Miejskiej Komisji
Wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych, a także wykonywanie zadań związanych z
organizacją i przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, które
odbyły się 21 października 2018 r. (II tura 4 listopada 2018 r.).
Rozpoczęcie nowej kadencji Rady Miasta powiązane było z wdrożeniem elektronicznego systemu
ds. obsługi posiedzeń i głosowań wraz z systemem konferencyjnym i transmisją obrad oraz
elektroniczną dystrybucją dokumentów. Zakup systemu i niezbędnych urządzeń m.in. tabletów,
laptopa, kamery, systemu konferencyjnego, szkoleń pracowników Biura, administratorów
oraz radnych, udostępnienie w sieci Internet systemu o nazwie eSesja, udostępnienie i utrzymanie
aplikacji, zabezpieczenia dostępów do systemu i do aplikacji oraz inne zawarte w umowie usługi
w zakresie sprawnego funkcjonowania systemu to koszt łącznie 85 071,72 zł.
11. Bezpieczeństwo w mieście
Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie miasta Ostrów Mazowiecka złożono przy
pomocy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 207 zawiadomień o możliwości popełnienia
przestępstwa/wykroczenia. Najczęściej popełnianym wykroczeniem było przekraczanie
dozwolonej prędkości (57 zgłoszeń), kolejnym z wykroczeń było spożywanie alkoholu w
miejscach niedozwolonych (43 zgłoszenia), niewłaściwa infrastruktura drogowa (34 zgłoszenia),
nieprawidłowe parkowanie (32 zgłoszenia), zła organizacja ruchu drogowego (15 zgłoszeń), akty
wandalizmu (10 zgłoszeń), grupowanie się małoletnich (7 zgłoszeń), wałęsające się bezpańskie
psy (5 zgłoszeń), dzikie wysypiska śmieci (3 zgłoszenia), oraz niszczenie zieleni (1 zgłoszenie).
11.1 Czyny zabronione
Przestępczość ogólna na terenie miasta w 2018 roku oscylowała na poziomie 839 przestępstw.
Dynamika postępowań stwierdzonych przestępczości ogólnej ukształtowała się na poziomie
116,36%.
Przestępczość kryminalna w roku 2018 wynosiła 486 stwierdzonych przestępstw. Dynamika
przestępstw kryminalnych ukształtowała się na poziomie 105,65%.
Przestępstwa w 7 kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie na terenie miasta Ostrów
Mazowiecka w 2018 roku to:
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1) kradzież cudzej rzeczy - 80 przestępstw, dynamika 93,02%,
2) kradzież z włamaniem - 89 przestępstw, dynamika 112,65%,
3) uszkodzenie rzeczy - 31 przestępstw, dynamika 67,39%,
4) uszczerbek na zdrowiu - 6 przestępstw, dynamika 50%,
5) bójki lub pobicie - 4 przestępstwa, dynamika 44,44%,
6) kradzież pojazdu - 8 przestępstw, dynamika 133,33%,
7) przestępstwa rozbójnicze - 0 przestępstw.
Ogólna liczba stwierdzonych przestępstw w wyżej wymienionych kategoriach wyniosła 2018
czynników. Dynamika przestępstw stwierdzonych ukształtowała się na poziomie 88,97%.
Przestępstwa gospodarcze w 2018 roku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka oscylowały na
poziomie 216 czynów. Dynamika postępowań stwierdzonych przestępstw ukształtowała się na
poziomie 2019,07%.
Przestępstwa korupcyjne na terenie miasta Ostrów Mazowiecka oscylowały na poziomie 1 czynu
stwierdzonego. Dynamika postępowań stwierdzonych przestępczości korupcyjnej ukształtowała
się na poziomie 25%.
11.2 Przestępstwa z ustawy o narkomanii
W 2018 roku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka oscylowały na poziomie 45 czynów
stwierdzonych, dynamika postępowań stwierdzonych ukształtowała się na poziomie 88,23%. W
2018 roku na terenie powiatu ostrowskiego ujawniono 8236,9 gramów narkotyków, w tym:
1) Amfetamina 3072,2 g,
2) Mefedron 143,8 g,
3) Marihuana 3128,9 g,
4) Rośliny konopi indyjskich 1892 g.
11.3 Czyny karalne nieletnich
W 2018 roku ujawniono 6 sprawców, którzy dokonali 14 czynów karalnych na terenie miasta
Ostrów Mazowiecka.
Wykroczeń na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w 2018 roku odnotowano 1324. Z czego 510
wkroczeń dotyczących ruchu drogowego, 840 wykroczeń prewencyjnych. Dynamika wykroczeń
kształtuje się na poziomie 101,30%.
Wkroczenie szczególnie uciążliwe na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w 2018 roku to:
1) zakłócenia spokoju i porządku publicznego - 328 wykroczeń,
2) zakłócenia spokoju i porządku publicznego, jeżeli czyn ma charakter chuligański, bądź
sprawca jest pod wpływem alkoholu - 3 wykroczenia,
3) kradzież lub przywłaszczenie - 250 wykroczeń,
4) niszczenie lub uszkodzenia mienia - 45 wykroczeń,
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5) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej - 100 wykroczeń,
6) wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości - 94 wykroczenia.
11.4 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w 2018 roku
Na terenie miasta w 2019 roku wystąpiło 338 zdarzeń drogowych, 330 z nich to kolizje, 8
to wypadki drogowe.
12. Rozwój gospodarczy miasta
12.1 Infrastruktura drogowa
Infrastruktura drogowa w mieście obejmowała na dzień 1 stycznia 2018 r. 121.095 km dróg. Na
dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w mieście wynosiła już 122.900 km. Drogi utwardzone w
poprzednim roku stanowiły, odpowiednio na dzień 1 stycznia 2018 r. 40,60 % i 40,72% na dzień
31 grudnia 2018 r. Na terenie miasta według rodzaju nawierzchni sprawa dróg przedstawia się
następująco na dzień 1 stycznia 2018 r. dróg bitumicznych było 47,700 km, dróg brukowych
0,012 km, dróg z kostki 24,213 km, dróg gruntowych wzmocnionych żwirem lub żużlem 13,049
km, a z naturalnego rodzimego gruntu 36,121 km.
W 2018 roku zlecone zostały do przygotowania kompletne dokumentacje projektowe
i kosztorysowe na 18 ulic. Zmiana rodzaju nawierzchni nastąpiła na 12 ulicach. W ramach 50 %
dofinansowania z rządowego program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
została zmodernizowana ulica Podstoczysko.
Wykonano odnowę nawierzchni ulicy Kolejowej realizowaną wspólnie z Gminą Ostrów
Mazowiecka. Inwestycja realizowana wraz z Gminą Ostrów Mazowiecka dotycząca budowy
ul. Żale została z powodu przedłużających się uzgodnień dokumentacji projektowej przesunięta
z lat 2018-2019 na lata 2019-2020.
W 2018 roku zakończona została rozbudowa drogi powiatowej nr 2638 W na odcinku Ostrów
Mazowiecka – Stara Grabownica realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym.
Dofinansowanie Miasta dotyczyło części przebudowy ulicy 63-go Roku.
W 2018 roku na roboty drogowe związane z utrzymaniem ulic wydatkowana została kwota
1.066.324,68 zł. W ramach tej kwoty wykonywane były następujące prace:
1) cząstkowe remonty nawierzchni bitumicznych ulic (wartość 89 553,68 zł) wykonywane
były przez ZGK w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. w technologii masy bitumicznej „na
zimno”, oraz masy z recyklera „na gorąco”,
2) bieżące naprawy oznakowania pionowego i poziomego na ulicach utwardzonych oraz
wymianę zniszczonych znaków pionowych (wartość 145 055,35 zł),
3) żwirowanie oraz naprawy żużlem – uzupełnienie nawierzchni gruntowych i żwirowych
kruszywem naturalnym i kruszonym oraz lokalne naprawy żużlem w miejscach
o niewystarczającej nośności i zdeformowanym profilu drogi (wartość 149 281,50 zł),
4) wzmocnienia i lokalne naprawy nawierzchni nieutwardzonych wykonano między innymi
na ulicach: Kalinowa, Wołodyjowskiego, Ks. Brzózki, Wiśniowa, Lazurowa, Cyprysowa,
Fiołkowa, Jesionowa, Słonimskiego, Głowackiego, Zaciszna, Sudoła, Bagińska, Bema,
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Łamana, Kiemliczów, Ketlinga, Złota, Broniewskiego, Błękitna, Spokojna, Strzelecka,
Sielska, Reja, Torowa, Diamentowa, pobocze na ul. Różańskiej,
5) odnowy nawierzchni bitumicznych (wartość 294 556,26 zł),
6) w ramach tej kwoty wykonano odnowę (remont) nawierzchni bitumicznych na odcinkach
ulic: Warszawskiej, 3 Maja, E. Orzeszkowej, St. Batorego, Placu L. Waryńskiego
i skrzyżowaniu ulic K. Warchalskiego i T. Kościuszki - wykonano remonty i wymianę
nawierzchni chodników (wartość 241 986,20 zł),
7) w ramach tej kwoty wykonana była wymiana nawierzchni chodnika na odcinku ulicy
Widnichowskiej, wykonanie remontu chodnika na Placu Waryńskiego. Ponadto wykonano
utwardzenie terenu przy ul. Piłsudskiego,
8) inne wydatki na utrzymanie dróg (wartość 81 591,69 zł).
Na inne wydatki złożyły się między innymi kwoty przeznaczone na lokalne naprawy jezdni,
chodników i innych elementów pasów drogowych na ulicach miasta oraz wykonano ustawienie
ławek parkowych, naprawa uszkodzonych barierek na wiadukcie kolejowym ul. Armii Krajowej,
wykonanie progu zwalniającego na ul. Widnichowskiej, ponadto w ramach tej kwoty dokonano
zakupu i montażu tabliczek z nazwami ulic.
Prace zimowego utrzymania chodników, dróg i ulic miejskich polegające na usuwaniu śniegu oraz
likwidowaniu śliskości przy pomocy piasku i soli prowadził Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. Rozstawienie na okres zimowy pojemników na piasek
do posypywania chodników umożliwiło poprawienie bezpieczeństwa na terenie miasta. Koszty
prowadzenia ,,Akcji Zima” w 2018 roku wyniosły 405 867,89 złotych.
W 2018 roku na oświetlenie uliczne poniesiono wydatki w wysokości – 934 847,83 zł.
Kwota ta obejmuje wydatki za: zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 657 440,11
zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 91 666,63 zł, koszt naprawy oświetlenia ulicznego – 27
354,91 zł, modernizację oświetlenia ulicznego – 2 515,28 zł, przechowanie oświetlenia
świątecznego – 25 181,37 zł, montaż lamp na przejściach dla pieszych na ulicy 3 Maja,
Pocztowej, Różańskiej, budowę oświetlenia ulicznego na ulicach: Sezamkowej, Strzeleckiej,
Traugutta i Orzeszkowej. Montaż pojedynczych nowych opraw oświetlenia ulicznego
uzupełniających oświetlenie na ulicach: Petroneli Pawłowskiej, Ptasiej, Północnej i Sikorskiego –
130 689,53 zł.
W 2018 roku Miasto wydatkowało kwotę 230 768,97 zł na usługi polegające na mechanicznym
omiataniu ulic miejskich, placów i parkingów oraz ręcznym omiataniu chodników na terenie
miasta.
12.2 Obiekty kubaturowe, Regionalne Inwestycje Terytorialne - RIT
W 2018 roku w ramach RIT zakończone zostały między innymi inwestycje związane z
przebudową i remontem zabytkowego budynku usługowego „Jatki” wraz ze zmianą sposobu
użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze wystawienniczo-wernisażowym.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Miasto
pozyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości 70 % wartości całego projektu.
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Od 2017 roku trwa realizacja projektu „Kultura pod Napięciem” składająca się z remontu
poprzemysłowego budynku Starej Elektrowni oraz remontu budynku Domu Rodziny Pileckich.
Dofinansowanie projektu „Kultura pod napięciem” zostało uzyskane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe –
typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne
wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014 – 2020. Wysokość dofinansowania 70 % wartości całego projektu. Budynek Starej
Elektrowni został już oddany do użytku. Zadanie obejmujące również remont Dom Rodziny
Pileckich przewidziany jest do ukończenia w 2019 r.
12.3 Zamówienia publiczne
W ramach przeprowadzonych postępowań w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych 48
dotyczyło postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, 1 postępowanie konkursowe oraz 1
postępowanie w trybie z wolnej ręki.
12.4 Nieruchomości,
W okresie 2018 roku sprzedano w trybie przetargowym 4 nieruchomości o łącznej powierzchni
5284 m2 o wartości 744 715,46 zł. Na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich
nieruchomości sprzedano 3.274 m2 gruntu za łączną wartość 214 400 zł. Na rzecz użytkownika
wieczystego na kwotę 168 000 zł sprzedano powierzchnię 523 m2. W 2018 roku sprzedano 27
lokali mieszkalnych za ogólną kwotę 463.324,50 zł.
Przeprowadzone zostały 3 postępowania rozgraniczeniowe, z których dwa zostały zakończone
ugodą zawartą pomiędzy stronami, a jedno nadal jest w toku.
Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości ok. 710 tys. zł związaną z nabyciem gruntów
do zasobów komunalnych oraz wypłatę odszkodowań.
W roku 2018 wydano:
1) 39 postanowień opiniujących zgodność podziału nieruchomości z planem
zagospodarowania przestrzennego miasta,
2) 44 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,
3) 15 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nieruchomości,
4) 1 opinię dotyczącą koncepcji architektonicznej planowanej zabudowy w centrum miasta,
5) 5 zaświadczeń o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
6) 255 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym,
7) 77 wypisów i wyrysów z planu miejscowego,
8) 48 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości budynkowej.
Dokonano na wniosek inwestora 1 zmiany prawomocnej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
nieruchomości.
Przeprowadzono 5 postępowań ustalających
ogrodzenia działki od strony dróg publicznych,

linie rozgraniczające na potrzeby budowy

Z 19 toczących się postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej 11 z nich zakończyło się
wydaniem ostatecznych decyzji na łączną kwotę 53 675,00 zł.
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12.5 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
W 2017 roku został wyłoniony wykonawca na realizację nowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka. Prace zostały podzielone na trzy główne zadania.
Każde zadanie składa się z trzech wyznaczonych obszarów. W 2018 roku kontynuowano prace
projektowe nad wszystkimi zadaniami. Pierwsze obszary A,C,D zostały przekazane do
zaopiniowania i uzgodnienia z początkiem 2019roku. Pierwsze z zadań wg harmonogramu mają
zakończyć się 2019roku.
12.6 Gminny Program Rewitalizacji
Rok 2018 to również projekt i realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2025.
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego, przyjęcie projektów rewitalizacyjnych oraz konsultacje
społeczne realizowane przy programie rewitalizacji. Program został uchwalony w 2019roku.
12.7 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ostrów Mazowiecka
Miasto w 2018 roku realizuje założenia przyjęte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju (uchwała
przyjęta w 2016 roku na lata 2016-2030). Do końca 2018roku zrealizowano lub rozpoczęto
działania między innymi nad:
- budową i rozbudową układu drogowego i ciągów pieszo-rowerowych,
- modernizacji miejskiego stadionu – wykonanie projektu technicznego,
- opracowanie programu rewitalizacji obszarów miejskich we współpracy z lokalną społecznością,
- rozpoczęto prace nad miejskim planem zagospodarowania przestrzennego
- stale doskonalono prace urzędu miasta
12.8 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej firmie Atelier „ZETTA” Zenon Zabagło
ul. Suraska 2/11, 15-442 Białystok na budowę dwóch wielorodzinnych budynków socjalnych przy
ulicy Wołodyjowskiego.
Na zasoby komunalne Miasta Ostrowi Mazowieckiej składa się ogółem 58 budynków.
Komunalne w 100% zarządzane przez TBS - 27 budynków, w których znajduje się 182
lokali mieszkalnych.
Wspólnoty - 30 budynków (plus 1 budynek Wspólnoty przy Pl. Waryńskiego 20,
zarządzany przez zarząd mieszkańców tego bloku) - razem 31 budynków.
TBS zarządza 29 Wspólnotami z czego 1 wspólnota składa się z dwóch budynków mieszkalnych
tzn. B. Prusa 28 i B. Prusa 30.
W tych wspólnotach znajduje się:
Lokali mieszkalnych lokatorskich - 150 ( + 4 lokale w bud. przy Pl. Waryńskiego 20) = 154 (w
tym 6 lokali mieszkalnych Miasta przy ul. 3 Maja 58 wycofanych z eksploatacji decyzją NB),
Lokali własnościowych – 509 (w tym 503 lokali mieszkalnych własnościowych, plus 6 lokali
użytkowych własnościowych),
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Lokali własnościowych we Wspólnocie Pl. Waryńskiego 20, zarządzanej przez zarząd
mieszkańców tego bloku - 20 lokali własnościowych mieszkalnych,
W 2018 r wykupiono 23 lokale mieszkalne.
Lokali użytkowych w budynkach wspólnotowych - 14 (6 lokali własnościowych, 8 lokali Miasta).
Większością budynków komunalnych zarządza TBS.
Budynki komunalne mają różny standard i wyposażenie techniczne. W większości budynków
dochody nie pokrywają wydatków, różnica jest pokrywana z budżetowej dotacji do utrzymania
budynków komunalnych.
W 2018 roku do zawarcia umów najmu lokali komunalnych i socjalnych wskazano 43 rodziny.
Z powyżej przygotowanych wskazań:
- 30 zostało przyjętych,
- 11 zostało nieprzyjętych,
- 1 zostało przyjęte ze względu na eksmisję,
- 1 zostało nieprzyjęte ze względu na eksmisję.
Ponadto:
- złożono 22 nowe wnioski w sprawie przydziału mieszkań,
- złożono 8 wniosków/podań w sprawie zamiany mieszkań,
- 73 rodziny zostały zakwalifikowane na listę do przydziału lokalu komunalnego na 2019
r.,
- 3 rodziny oczekuje na zamianę mieszkania.
12.9 Gospodarka odpadami
W ramach realizacji programu gospodarowania odpadami komunalnymi Zakład Gospodarki
Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy ulicy Łąkowej w Ostrowi Mazowieckiej, do którego mieszkańcy miasta mogą
bezpłatnie dostarczać odpady segregowane. Miasto w 2018 roku na prowadzenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wydatkowało kwotę 227 520,00 zł. Na terenie
miasta ustawionych jest 19 słupów, za oczyszczenie których miasto zapłaciło 6 811,80 zł.
Przyjęło 44 zgłoszenia o wyrobach zawierających azbest od właścicieli nieruchomości na
łączną ilość 81,540 ton eternitu.
12.10 Zieleń
Na konserwację zieleni miejskiej w 2018 roku wydatkowano kwotę 323 328,00 zł. W ramach
utrzymania terenów zielonych dokonano konserwacji żywopłotów, koszenia trawników, sadzenia
i utrzymania kwiatów jednorocznych, utrzymania rabat kwiatowych. Powyższe prace wykonane
były na terenie miasta, w parku nad Stawem, na skwerze przy ul. Partyzantów, na skwerze
Księżnej Anny Mazowieckiej, na skwerze zieleni przy Ratuszu oraz w pasach drogowych ulic
miejskich. Prace pielęgnacyjne zieleni miejskiej prowadzone były przez Firmę HandlowoUsługową „ARBORYSTA Artur Pasztor”.
Nasadzono 47 drzew na terenach miejskich przy ul. 11 Listopada, przy ul. Widnichowskiej,
w pasie drogowym ul. Parkowej, w pasie drogowym ul. Trębickiego oraz w pasie drogowym
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ul. Sportowej. Nasadzono również 600 szt. szałwii oraz 600 szt. aksamitki na rondzie im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Prace pielęgnacyjne na terenie Parku nad Stawem prowadzone były również przez Firmę
Handlowo-Usługową „ARBORYSTA Artur Pasztor”. W 2018 roku rozpatrzono 20 wniosków
od osób fizycznych i firm prowadzących działalność gospodarczą oraz od instytucji, wydano 18
zezwoleń na usunięcie drzew. Zezwolenia dotyczyły 125 drzew. W przypadku 1 wniosku
umorzono postępowanie z powodu braku podstawy materialnoprawnej do rozpatrzenia żądania w
trybie administracyjnym. 1 wniosek odesłano zgodnie z właściwością do Starostwa Powiatowego.
Do końca 2018 roku wpłynęło 83 zgłoszenia od osób fizycznych, chcących usunąć drzewa
z powodów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgłoszenia dotyczyły 1481
drzew i 345 m2 krzewów. Zgłoszenia nie wymagają decyzji zezwalającej na usunięcie drzew,
na prośbę strony wydaję się zaświadczenia. W przypadku 3 zgłoszeń wniesiono sprzeciw z
powodu braku podpisów wszystkich współwłaścicieli działki. Na prośbę stron wydano 11
zaświadczeń o braku sprzeciwu odnośnie wycinki drzew.
12 złożonych pism dotyczyło zabiegów pielęgnacyjnych lub wycinki drzew z działek
miejskich. Wydano 8 decyzji umarzających opłatę za usunięcie drzew zgodnie z wcześniej
wydanymi decyzjami.
Na wniosek stron wygaszono w całości dwie decyzje wydane w 2017 roku z powodu
nieusunięcia wszystkich drzew, na które uzyskano zezwolenie.
Na wniosek stron zmieniono 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzew.
W tym okresie złożono do Starostwa 5 wniosków na usunięcie 28 drzew z działek miejskich,
pasów drogowych ulic i terenów zieleni. Wnioski dotyczyły drzew będących w złym stanie
sanitarnym, stanowiących zagrożenie dla otoczenia oraz usuwanych w związku z planowanymi
inwestycjami. Zezwolenie otrzymano na usunięcie 26 drzew, na usunięcie 2 drzew nie otrzymano
zezwolenia.
Spraw dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2018 roku prowadzono 4.
1 sprawa nadal jest w toku, natomiast 3 zostały zakończone.
12.11 Ochrona bezdomnych zwierząt
W 2018 roku Rada Miasta Ostrów Mazowiecka odmówiła procedowania przedstawionego przez
Burmistrza Miasta projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2018 roku. Pomimo tego miasto realizowała
zadania związane z ochroną zwierząt i zapobieganiem ich bezdomności.
W 2018 roku na terenie miasta trwale oznakowano 177 psów za pomocą mikroprocesorów.
Zabiegi trwałego oznakowania psów finansowane są przez Miasto. Prowadzona przez Miasto baza
danych o zwierzętach pozwala na szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia. Miasto refundowało
zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt w wysokości 100% kosztów wykonania zabiegu. Zabiegom
sterylizacji i kastracji poddanych zostało 498 zwierząt (psy i koty) oraz zostało uśpionych 10
ślepych miotów. Koszt wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz trwałego znakowania
psów w 2018 roku wyniósł 55 069,87 zł.
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Odławianie psów z terenu miasta w 2018 roku prowadziła firma Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Radysach s.c. Odłowionych zostało 10 psów.
12.12 Transport
W 2018 roku wydano 5 licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, dokonano 3
zmian licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz wydano 33 zezwolenia
na korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej.
Pozytywnie zaopiniowano 24 postanowienia dotyczące wydania zezwolenia na wykonywanie
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz 12 postanowień
dotyczących zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym.
12.13 Zezwolenia
W 2018 roku wydano 45 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 14 przedsiębiorców
w tym:
1)
26 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu
oraz piwa, w tym 14 zezwoleń na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych
zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
2)
12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do
18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), w tym 4 zezwolenia na sprzedaż jednorazową napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3)
7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
13. Budżet obywatelski 2018, promocja miasta
13.1 Budżet obywatelski
Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku
wyniosła 200 000,00 zł. Mieszkańcy miasta zgłosili 8 propozycji projektów.
W głosowaniu nad nimi wzięło udział 1642 osoby.
W pierwszej kolejności został zrealizowany projekt pn. ,,Plac pełen radości”, przy
ul. Widnichowskiej 4, który uzyskał największą ilość głosów: 433, koszt projektu 133 380,20 zł.
Po wykonaniu zwycięskiego projektu zostały zrealizowane dwa kolejne projekty, które zmieściły
się w zakładanym budżecie i zyskały min. 3% ogólnej liczby oddanych głosów:
1) Pracownia poligraficzna ,,Zatrzymać czas”, przy ul. Warchalskiego 3, liczba głosów: 145,
koszt projektu: 17822,11 zł
2) „Biblioteka pod chmurką”, liczba głosów: 132, koszt projektu: 18200,00 zł. Lokalizacja:
plac przy Starej Elektrowni; skwer przy pomniku Ks. Anny Mazowieckiej; Ogródek
Jordanowski; Miejskie Przedszkole nr 2 przy ul. Zwycięstwa; plac zabaw przy ul. Szkolnej
,,Topolowy Zakątek”.
13.2 Promocja miasta
W ramach promocji miasta w 2018 r. zorganizowano następujące wydarzenia:
1) Koncert fortepianowy,
2) Konferencja regionalistyczna,
3) Ostrowskie forum Rozwoju,
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4) Spotkanie Noworoczne,
5) Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
6) Konferencja ministra infrastruktury,
7) Dni Ostrowi Mazowieckiej,
8) Podsumowanie 3 lat kadencji burmistrza,
9) Sylwester przed ratuszem,
10) Święta Narodowe: 3 Maja i 11 Listopada.
We wskazanych wydarzeniach wzięło udział 6590 osób. Wydarzenia te wiązały się z
poniesieniem kosztów w wysokości 177 993,18 złotych.

14. Ilość wydanych decyzji w 2018 roku, rozpatrzonych skarg, wniosków i petycji
1) Wydział Realizacji Budżetu
7863 wydane decyzje, 2 odwołania, 2 decyzje utrzymane w mocy (podatki).
2) Wydział Rozwoju Gospodarczego
663 wydane decyzje, 3 odwołania, 3 decyzje utrzymane w mocy.
3) Wydział Organizacji, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
33 wydane decyzje, 1 odwołanie.
4) USC
15 wydanych decyzji, 0 odwołań.
5) Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej
90 wydanych decyzji.
6) Biuro Rady
Rozpatrzono 2 skargi, z czego jedna została uznana za zasadną i 1 za bezzasadną.
7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6359 wydanych decyzji, 9 odwołań, 8 decyzji utrzymanych w mocy.
Reasumując, w 2018 roku z upoważnienia burmistrza, jako organu administracji publicznej,
przeprowadzono łącznie 15.023 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach. Z tego w 15 przypadkach strony niezadowolone z rozstrzygnięcia
odwołały się do II instancji, przy czym organy odwoławcze 14 decyzji utrzymało w mocy.
Powyższe świadczy o tym, że aparat administracyjny miasta utworzony w celu realizacji zadań
publicznych działa sprawnie i skutecznie, zaspakajając zbiorowe i indywidualne potrzeby
społeczności Ostrowi Mazowieckiej.
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