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Wprowadzenie.
Strategia jest jednym z podstawowych elementów współczesnego zarządzania. Jest głównym
warunkiem sukcesu każdej organizacji funkcjonującej w gospodarce rynkowej. Strategia jest podstawą
sukcesu, wywiera największy wpływ na rozwój i funkcjonowanie organizacji. Dlatego trzeba ją wdrażać
poprzez ustalenie długoterminowych zamierzeń, kierunków działań oraz alokację będących w dyspozycji
zasobów. Strategia jest też określana jako zbiór celów, które określają to, co chce się osiągnąć i czym
chce się stać oraz głównych przedsięwzięć organizacyjnych.
Istota strategii polega na tym, że dotyczy ona przyszłych przedziałów czasu. Jest skierowana
w przyszłość, wyznaczając perspektywę zachowań i rozwiązując przewidywane problemy, które się
jeszcze nie pojawiły. Prawidłowo sformułowana, powinna odpowiadać na pytania Do czego zmierzamy?
Co chcemy osiągnąć? Dlatego musi być bardzo dokładnie opracowana w odniesieniu do terminu
docelowego, zweryfikowana i wdrożona w praktycznym działaniu. Powinna także zapewnić drogę
realizacji głównego celu nadrzędnego powiatu przasnyskiego, tj. wzrostu potencjału gospodarczego
i społecznego powiatu jako podstawy poprawy jakości życia mieszkańców, w tym rozwój produkcji
ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych i średnio-zaawansowanych technologii oraz
w przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym, opartą o hierarchię celów i kierunków działań.
Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008-2020 powstała na podstawie
doświadczeń z wdrażania jej zapisów w latach 2008-2014 oraz uwarunkowań realizacyjnych
perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013. Stanowi odpowiedź na wyzwania, którym musi sprostać
powiat przasnyski, aby podnieść jakość życia mieszkańców, ograniczyć wykluczenie społeczne
i bezrobocie, realizować politykę spójności terytorialnej oraz politykę inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju. Strategia jest komplementarna ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030
roku „Innowacyjne Mazowsze” oraz uwzględnia kierunki rozwoju Polski i Unii Europejskiej. Bezpośrednio
wpisuje się w plany rozwoju Mazowsza zakładające zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie
mazowieckim poprzez dyfuzję procesów innowacyjnych z Obszaru Metropolitarnego Warszawy
w kierunku miast regionalnych i subregionalnych oraz obszarów wiejskich, jak również rozwój produkcji
w przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym ukierunkowanym na eksport. 1
Proces przygotowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 20082020 rozpoczęto w maju 2015 r. Opracowanie dokumentu powierzone zostało Wydziałowi Rozwoju
Gospodarczego, Rynku Pracy, Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.
Projekt Strategii został poddany konsultacjom społecznym i przedstawiony do uchwalenia przez Radę
Powiatu Przasnyskiego.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku „Innowacyjne Mazowsze”, s.2,
Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.

1
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I. Założenia organizacyjno-metodyczne.
Nadrzędnym aktem prawnym zobowiązującym samorządy powiatowe do prowadzenia polityki
rozwoju jest Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwana dalej
uzppr (Dz.U.2014.1649 j.t.). Zgodnie z art. 3 politykę rozwoju prowadzą: Rada Ministrów – w skali kraju;
samorząd województwa – w skali regionu oraz samorząd powiatowy i gminny – w skali lokalnej. Ustawa
definiuje politykę rozwoju, jako zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych
w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej,
regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc
pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.
Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów
programowych (art. 4. ust. 1). Polityka rozwoju może być prowadzona również na podstawie
instrumentów prawnych i finansowych określonych w odrębnych przepisach (art. 4. ust. 3).
Ustawodawca do strategii rozwoju zaliczył dokumenty planistyczne o zasięgu krajowym oraz
o

charakterze

regionalnym

(wojewódzkim),

sektorowym,

funkcjonalnym,

dziedzinowym,

2

przestrzennym. Na szczeblu powiatowym/gminnym nowelizacja ustawy uzppr z dnia 24 stycznia 2014 r.
wprowadziła instytucję „programów rozwoju” gmin i powiatów, które stanowić mają, stosownie do
brzmienia przepisu art. 15 ustawy, dokumenty o charakterze operacyjno-wdrożeniowym - ustanawiane
w celu realizacji celów zawartych w strategiach rozwoju i określające działania przewidziane do realizacji
zgodnie z ustalonym systemem finansowania i realizacji, stanowiącym element programu.
Wyraźna delegacja do uchwalania przez organy gminy i organy powiatu strategii rozwoju
funkcjonowała w uzppr do 20 grudnia 2008 r., kiedy to przepisy ustawy wśród katalogu strategii rozwoju
wyróżniały: „strategie rozwoju lokalnego, w tym strategie rozwoju powiatów oraz strategie rozwoju
gmin”. 3 Po nowelizacji uzppr z 2008 r. wyraźna dyspozycja do przyjmowania strategii rozwoju na
szczeblu lokalnym została wyeliminowana z systemu prawnego.
Stosując jednakże wykładnię przepisów uzppr, zgodnie z którymi politykę rozwoju prowadzi
samorząd powiatu, a polityka ta może być prowadzona również na podstawie instrumentów prawnych
i finansowych, określonych w odrębnych przepisach (zob. art. 4 ust. 3 uzppr), przyjmuje się, że tworzenie
strategii rozwoju powiatu może wynikać z innych niż uzppr aktów normatywnych. W przypadku
powiatów za podstawę prawną dla przyjmowania strategii rozwoju przyjęto art. 12 pkt 4 Ustawy
o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013.595 j.t. z późn. zm.), który przyznaje wyłączną kompetencję do
stanowienia o kierunku działań zarządu powiatu radzie powiatu.
Ustawodawca nie przesądził w przepisach przejściowych nowelizacji uzppr o utracie mocy
obowiązującej dotychczas przyjętych strategii, ani też nie nałożył na organy samorządu lokalnego
2

Patrz art. 9 uzppr.
Na mocy tych przepisów została opracowana pierwotna wersja Strategii Rozwoju Powiatu będąca przedmiotem
niniejszej aktualizacji.
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obowiązku ich dostosowania do przepisów ustawy wprowadzających instytucję programu rozwoju.
Z drugiej strony, z przeprowadzonej analizy istniejącego dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu
Przasnyskiego na lata 2008-2020 wynika, iż nie spełnia ona kryteriów ustawowych programu rozwoju.
Biorąc powyższe pod uwagę aktualizacja niniejszej strategii oraz jej zakres przedmiotowy
powstały w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Zgodnie
z tą ustawą powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.
Z tego względu, strategia dotyczy przede wszystkim zadań własnych powiatu, ze szczególnym
uwzględnieniem celów i działań komplementarnych z zamierzeniami strategicznymi województwa
mazowieckiego. Uwzględnia również obszary możliwe do współdziałania z gminami powiatu
przasnyskiego oraz z sąsiednimi samorządami.
Przyjęcie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008-2020 jako
podstawowego dokumentu strategicznego powiatu daje asumpt do opracowania i wdrożenia
„programu rozwoju powiatu” 4, który będzie miał charakter operacyjno-wdrożeniowy – ustanowiony
w celu realizacji celów zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego. Program ten zostanie
opracowany przy ścisłej współpracy ze wszystkimi samorządami miejskimi i gminnymi powiatu
przasnyskiego, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami i środowiskami przedsiębiorców, a jego
przygotowanie i wdrażanie będzie koordynowało samorządowe Stowarzyszenie Królewiecki Obszar
Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie, którego członkami są wszystkie samorządy miejskie/gminne
oraz samorząd powiatowy.
Prace nad Strategią przebiegały zgodnie z zasadami metodyki planowania strategicznego,
z uwzględnieniem wymogów zawartych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz
przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. Wykonano następujące zadania:
 Dokonano diagnozy sytuacji społecznej i gospodarczej powiatu. Punktem wyjścia było
przeprowadzenie ewaluacji i oceny realizacji celów Strategii w latach 2007-2014. Jej wynikiem było
opracowanie dokumentu pn. Ewaluacja projektów (zadań) realizowanych w latach 2007-2014 oraz
planowanych do realizacji przez podmioty podległe Starostwu Powiatowemu w Przasnyszu.
Uzupełniającymi dokumentami do opracowania diagnozy były: Program Ochrony Środowiska dla
Powiatu Przasnyskiego na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017, Plan Gospodarki Odpadami
dla Powiatu Przasnyskiego na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017, Program Przeciwdziałania
Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Przasnyskiego, Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych Powiatu Przasnyskiego na lata 2014-2020. Analiza tych dokumentów,
szczególnie w zakresie realizacji celów i zadań, potwierdza potrzebę częściowej weryfikacji
priorytetów powiatu pod względem przedmiotowym oraz czasu ich realizacji.

4

Zgodnie z art. art. 15 ustawy uzppr.
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 Opracowano założenia Strategii, ze szczególnym uwzględnieniem spójności z celami i priorytetami
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku oraz Regionalnym Planem
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 Na podstawie założeń oraz wyniku konsultacji społecznych opracowano projekt Strategii Rozwoju
Powiatu Przasnyskiego i przedstawiono do uchwalenia Radzie Powiatu. Założono, że Strategia
Rozwoju Powiatu Przasnyskiego wyznacza perspektywę rozwoju powiatu do 2020 r. Uwzględniono
w niej działania, które będą współfinansowane ze środków powiatu, województwa, kraju oraz
funduszy strukturalnych UE, w okresie programowania 2014-2020. Analiza SWOT, wykonana na
podstawie diagnozy stanu powiatu, pozwoliła określić główne obszary działań, cele długookresowe
(rozwojowe) i kierunki działań.
Zakres przedmiotowy Strategii obejmuje następujące problemowe obszary działań:
 gospodarka, w tym przemysł i produkcja.
 przestrzeń i transport,
 społeczeństwo (kapitał ludzki),
 środowisko naturalne i energetyka,
 kultura, dziedzictwo i turystyka.
Opracowany dokument w zasadniczej części zawiera:
 diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu
 bilans strategiczny (analiza SWOT) w poszczególnych obszarach problemowych,
 zamierzenia strategiczne – scenariusze rozwoju,
 skonkretyzowaną wizję i misję powiatu,
 cele długookresowe (rozwojowe) i kierunki działań,
 uwarunkowania realizacyjne,
 system monitorowania.
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II. Diagnoza społeczno-gospodarcza powiatu przasnyskiego.
1. Terytorium.
Powiat przasnyski położony jest w północnej części województwa mazowieckiego. Jego obszar
obejmuje 1219 km2, co stanowi około 0,4% powierzchni Polski i 3,4% powierzchni województwa
mazowieckiego. Na wschodzie graniczy z powiatem ostrołęckim, na południowym wschodzie
z powiatem makowskim, na południowym zachodzie z powiatem ciechanowskim, na zachodzie
z powiatem mławskim, na północnym zachodzie z powiatem nidzickim, a na północy z powiatem
szczycieńskim. Obszar administracyjny powiatu przasnyskiego obejmuje 7 gmin, 2 miasta, 186 sołectw
i 225 miejscowości. W skład powiatu wchodzą następujące gminy: Przasnysz, Chorzele wraz z miastem
Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała oraz gmina miejska Przasnysz.
Według obowiązującego podziału statystycznego (NTS 3), powiat należy do podregionu ostrołęckosiedleckiego. Jego obszar jest tzw. „Bramą na Mazury”.
Teren powiatu przasnyskiego zamieszkuje 53 410 osób. 5 38% ludności mieszka w miastach,
62% na wsi. Od roku 2008 obserwuję się stały wzrost liczby mieszkańców miast oraz analogicznie spadek
liczby mieszkańców wsi. 6 Na 1 km2 przypadają 44 osoby, co sprawia, że powiat zajmuje jedno
z ostatnich miejsc na Mazowszu pod względem gęstości zaludnienia. Obszar powiatu jest terenem
typowo rolniczym, o dosyć słabych bonitacjach gleb. Rozwija się tu przede wszystkim uprawa zbóż
i ziemniaków oraz hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej.
 Miasto Przasnysz.
Przasnysz położony jest na skraju Wysoczyzny Ciechanowskiej, wchodzącej w skład Nizin
Środkowopolskich. Teren jest równinny, mało urozmaicony. Miasto położone jest nad rzeką Węgierką,
w odległości 106 km od Warszawy, 22 km od Ciechanowa i 56 km od Ostrołęki. Miasto posiada
korzystne połączenia komunikacyjne. Zbiegają się tutaj: droga krajowa Nr 57 oraz drogi wojewódzkie
544 i 617, łączące Przasnysz z Warszawą, Olsztynem, Gdańskiem i Białymstokiem. Przasnysz jest jednym
z najstarszych miast w województwie mazowieckim – prawa miejskie uzyskał w 1427 roku. Na jego
terenie lub w bliskim sąsiedztwie znajdują się liczne zabytki kultury materialnej. Jest głównym ośrodkiem
kultu św. Stanisława Kostki, którego relikwie spoczywają w odległym o 5 km Rostkowie.
Przasnysz zajmuje obszar o powierzchni 25 km2. Użytki rolne stanowią 80,2% powierzchni,
grunty leśne - 0,4%. Miasto liczy 17 326 mieszkańców, w tym 8 319 mężczyzn i 9 007 kobiet. Gęstość
zaludnienia wynosi 693 os./km2. Terytorium Przasnysza stanowi 2,07% powierzchni powiatu.

5
6

Dane analityczne w Strategii pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS. Stan na grudzień 2014 r.
Dla porównania: w 2008 r. w miastach mieszkało 37,3% mieszkańców, zaś na wsiach 62,7%.
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 Miasto i Gmina Chorzele.
Siedzibą gminy jest miasto Chorzele. Gmina podzielona jest na 41 sołectw obejmujących 51
miejscowości. Sąsiaduje ona z następującymi gminami: Baranowo, Czarnia, Dzierzgowo, Janowo,
Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Wielbark. Przez miasto i gminę Chorzele przebiega droga krajowa Nr 57
Bartoszyce – Pułtusk oraz szlaki komunikacyjne Warszawa – Olsztyn i Ostrołęka – Ciechanów, a także
linia kolejowa Ostrołęka – Szczytno. W niewielkiej odległości od gminy zlokalizowany jest
międzynarodowy port lotniczy w Szymanach.
Atutem turystycznym gminy jest bliskość jezior mazurskich: Głęboczek, Sasek Mały, Narty, Sasek
Wielki oraz najwyższa (236,3 m. n.p.m.) góra Mazowsza (w kompleksie Gór Dębowych). Obszar doliny
rzeki Omulwi należy do grupy dziesięciu najważniejszych stref ostoi ptaków wodno-błotnych. Omulew
jest ostatnią z kurpiowskich rzek, której do tej pory nie uregulowano oraz nie osuszono jej tarasu
zalewowego.
Miasto i Gmina Chorzele zajmuje obszar o powierzchni 371 km2. Przeważają tutaj użytki rolne –
53,7%, użytki leśne stanowią natomiast 42,5% powierzchni. Gmina i Miasto liczy 10 235 mieszkańców,
w tym 4 991 kobiet i 5 244 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosi 27,6 os./km2. Terytorium Gminy
stanowi 30,5% powierzchni powiatu.
 Gmina Czernice Borowe.
Gmina Czernice Borowe leży w zachodniej części powiatu przasnyskiego. Siedzibą władz
samorządowych jest wieś Czernice Borowe. W granicach administracyjnych gminy znajduje się 24
miejscowości (25 sołectw). Główne szlaki komunikacyjne to linia kolei wąskotorowej Mława – Maków
Mazowiecki, droga wojewódzka Mława – Przasnysz, droga wojewódzka Ciechanów – Przasnysz oraz
droga powiatowa Przasnysz – Dzierzgowo. Gminy sąsiadujące: Dzierzgowo, Grudusk, Krasne,
Krzynowłoga Mała, Opinogóra Górna, Przasnysz, Regimin.
Gmina Czernice Borowe zajmuje obszar o powierzchni 120 km2. W strukturze powierzchniowej
dominują użytki rolne – 88,6%, użytki leśne zajmują 8,5% terytorium. Gmina liczy 3 933 mieszkańców,
w tym 1 909 kobiet i 2 024 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosi 32,8 os/km2. Terytorium gminy
stanowi 9,88% powierzchni powiatu.
Gmina Czernice Borowe usytuowana jest na granicy dwóch mezoregionów: Wzniesień Mławskich
i Wysoczyzny Ciechanowskiej. W zachodniej części gminy znajduje się fragment KrośnickoKosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Cała gmina znajduje się w granicach obszaru
funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”. Teren gminy jest równinny, lekko pofałdowany, tylko
w północno-wschodniej części lekko pagórkowaty. Dominujący składnik krajobrazu stanowią pola
uprawne z roślinnością śródpolną.
Gmina ma charakter typowo rolniczy – prawie 89% powierzchni to użytki rolne wysokich klas
bonitacyjnych z przewagą upraw pszenicy, jęczmienia, pszenżyta, żyta, rzepaku i buraka cukrowego.
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 Gmina Jednorożec.
Gmina Jednorożec leży na obszarze Zielonych Płuc Polski, w regionie Kurpi Zielonych, na
pograniczu Mazowsza i Mazur. Przez terytorium gminy przebiega szlak komunikacyjny z Warszawy, Łodzi
i Płocka na Mazury oraz linia kolejowa Ostrołęka – Szczytno. W granicach administracyjnych gminy
znajduje się 30 miejscowości skupionych w 19 sołectwach.
Jednorożec jest gminą typowo rolniczą – ok. 80 % mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Atutem
gminy jest ekologicznie czysta produkcja rolna, z uwagi na małe zużycie nawozów sztucznych i środków
ochrony roślin. Głównym działem produkcji rolniczej jest hodowla bydła mlecznego. W północnej części
gminny znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków obejmujący doliny rzek Omulwi i Płodownicy,
należący do Obszaru Natura 2000.
Gmina zajmuje obszar o powierzchni 233 km2. Użytki rolne stanowią 51,5% ogólnej powierzchni,
użytki leśne – 45,4%. Gmina liczy 7 309 mieszkańców, w tym 3 614 kobiet i 3 695 mężczyzn. Gęstość
zaludnienia wynosi 31,4 os/km2. Terytorium gminy stanowi 19% powierzchni powiatu.
Gmina Jednorożec sąsiaduje z następującymi gminami: Baranowo, Chorzele, Krasnosielc,
Krzynowłoga Mała, Płoniawy-Bramura, Przasnysz. Na jej terenie znajdują się atrakcyjne przyrodniczo
kompleksy leśne, skoncentrowane głównie w południowej i wschodniej części oraz liczne rzeki
i strumienie.
 Gmina Krasne.
Gmina Krasne leży w południowej części powiatu przasnyskiego w dorzeczu Bugo-Narwi.
Głównym ciekiem wodnym jest rzeka Pełta, płynąca w zachodniej części gminy. Rzeźba terenu jest mało
urozmaicona. W krajobrazie dominują pola uprawne oraz zabudowa zwarta i rozproszona wraz
z towarzyszącą jej zielenią. Niewielkie powierzchnie zajmują zbiorowiska łąkowe. Głównym źródłem
utrzymania większości mieszkańców gminy jest działalność rolnicza. Na terenie gminy brak jest
udokumentowanych oraz zarejestrowanych złóż surowców mineralnych.
W skład gminy wchodzi 26 sołectw i 28 miejscowości. Sąsiaduje ona z gminami: Czernice
Borowe, Gołymin-Ośrodek, Karniewo, Opinogóra Górna, Płoniawy-Bramura i Przasnysz.
Gmina Krasne zajmuje obszar o powierzchni 101 km2. W strukturze powierzchniowej dominują
użytki rolne – 91,7%, użytki leśne zajmują 5% terytorium. Gmina liczy 3 783 mieszkańców, w tym 1 886
kobiet i 1 897 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosi 37,5 os/km2. Terytorium gminy stanowi 8,3%
powierzchni powiatu.
 Gmina Krzynowłoga Mała.
Gmina Krzynowłoga Mała położona jest w północno-zachodniej części powiatu przasnyskiego.
W jej obrębie znajduje się 48 miejscowości, które tworzą 41 sołectw. Centralnym ośrodkiem gminy jest
wieś Krzynowłoga Mała położona w jej środkowo-zachodniej części, gdzie krzyżują się drogi Szczytno –
Chorzele – Mława i Przasnysz – Janowo – Nidzica. Pod względem podziału geologicznego gmina leży
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w obrębie Wyniesienia Mazursko-Suwalskiego. Grunty na terenie gminy są w przewadze gruntami
nośnymi i nie stanowią ograniczeń dla lokalizacji zabudowy. Sieć rzeczna jest słabo rozwinięta – rzeki
Ulatówka i Morawka. W wyniku podpiętrzenia cieku wodnego, w okolicy wsi Łoje powstał zbiornik
wodny.
Część północno-zachodnią oraz część południową gminy pokrywają zwarte kompleksy lasów.
Od północy poprzez centralną część gminy i dalej na zachód – wzdłuż rzeki Ulatówki – rozciąga się pas
terenów bagiennych oraz podmokłych łąk z liczącymi 630 ha złożami torfów. Warunki naturalne
spowodowały, że na terenie gminy wykształciła się duża ilość małych wsi o rozproszonej zabudowie,
zlokalizowanych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych. Na południu gminy, wzdłuż granicy
z gminami Czernice Borowe i Przasnysz znajduje się ciąg złóż kruszywa naturalnego. Sąsiednie gminy:
Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Przasnysz, Dzierzgowo.
Gmina Krzynowłoga Mała zajmuje obszar o powierzchni 185 km2. Przeważają tutaj użytki rolne –
67,2%, użytki leśne stanowią natomiast 29,5% powierzchni. Gmina liczy 3 599 mieszkańców, w tym
1 756 kobiet i 1 843 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosi 19,4 os/km2 (najniższa w powiecie).
Terytorium Gminy stanowi 15% powierzchni powiatu.
 Gmina Przasnysz.
Gmina Przasnysz położona jest w południowo-wschodniej części powiatu przasnyskiego. Sieć
osadniczą tworzą 34 sołectwa, składające się z 44 miejscowości. Siedziba władz samorządowych gminy
położona jest na terenie Miasta Przasnysz.
Obszar gminy zaliczany jest do wschodniej części obszaru Wysoczyzny Ciechanowskiej. Niewielkie
obrzeża północno-zachodniej części gminy leżą w obrębie Wzniesień Mławskich zbudowanych
z utworów moreny czołowej, które w rejonie wsi Osówiec Szlachecki tworzą wzniesienia zwane Górami
Osowieckimi. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 57 Biskupiec - Szczytno - Przasnysz - Pułtusk
oraz główne drogi wojewódzkie: nr 617 Przasnysz - Ciechanów, nr 544 Mława - Przasnysz - Ostrołęka.
Podstawową funkcją gminy jest produkcja rolna. Użytki rolne zajmują 76,6% powierzchni gminy,
w tyk ok. 62% stanowią gleby dobre i bardzo dobre. Gmina należy do obszarów o niskiej lesistości - lasy
zajmują 15,7% powierzchni ogółem. Duże kompleksy leśne znajdują się w północnej części gminy.
Południowa część gminy to rejon bezleśny, stad wielkie znaczenie mają cztery zabytkowe parki
podworskie ze względu na walory klimatyczno-zdrowotne, krajobrazowe i zachowany cenny starodrzew.
Wody powierzchniowe z całej gminy zbiera rzeka Węgierka z dopływami należącymi do zlewni
chronionej rzeki Narwi. Zasoby wód podziemnych są stosunkowo małe. W miejscowości Karwacz
usytuowany jest sztuczny zbiornik wodny (na rzece Morawce) o powierzchni 10,2 ha, przeznaczony do
celów rekreacyjnych i retencyjno-rolniczych.
Gmina Przasnysz nie należy do zasobnych w surowce mineralne. Występują tu jedynie żwiry
i piaski, wykorzystywane w budownictwie i drogownictwie – takie udokumentowane złoże mieści się we
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wsi Smoleń-Trzcianka. Teren gminy włączony jest do obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”,
który obejmuje północno-wschodnie regiony kraju.
Gmina Przasnysz zajmuje obszar o powierzchni 184 km2. Liczba ludności wynosi 7 351
mieszkańców, w tym 3 650 kobiet i 3 701 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosi 40 os/km2. Terytorium
gminy stanowi 15,1 % powierzchni powiatu.
Gmina Przasnysz sąsiaduje z następującymi gminami: Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała,
Jednorożec, Płoniawy Bramura, Miasto Przasnysz.

2. Środowisko przyrodnicze.
Powiat przasnyski zaliczany jest do wschodniej części Wysoczyzny Ciechanowskiej (należącej do
makroregionu Niziny Północnomazowieckiej) usytuowanej na pograniczu z Równiną Kurpiowską,
wchodzącą w skład Nizin Środkowopolskich. Niewielkie obrzeża północno-zachodniej części powiatu leżą
w obrębie Wzniesień Mławskich – najbardziej malowniczego obszaru powiatu. Ze względu na znaczną
wysokość (235 m.n.p.m.) i dominującą szatę roślinną, nazywany jest „Górami Dębowymi”. Na
pozostałych obszarach dominuje mało urozmaicony krajobraz równinny. Geologicznie powiat
zbudowany jest z utworów moreny czołowej. Zaznaczają się tu dwa wały morenowe. Jeden z nich
ciągnie się z rejonu Mchowa w kierunku północno-zachodnim do granic powiatu (w kierunku wsi
Krzynowłoga Mała), drugi z rejonu wsi Osówiec Szlachecki w kierunku zbliżonym do pierwszego.
Powiat należy do obszaru „Zielone Płuca Polski”, którego ideą jest integracja ochrony środowiska
z rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym, czyli zasada zrównoważonego rozwoju. „Zielone
Płuca Polski” objęły tereny najbardziej wartościowe pod względem przyrodniczym i stosunkowo mało
zmienione działalnością człowieka. Do takich obszarów należy powiat przasnyski, którego niewątpliwym
atutem środowiskowym są pozostałości Puszczy Kurpiowskiej wraz z jej różnorodnością biologiczną
i krajobrazową. Ich duża wartość przyrodnicza wiąże się ze stosunkowo małym stopniem ingerencji
antropogenicznej, co pozwoliło zachować naturalne zbiorowiska roślinne i zwierzęce, a także walory
krajobrazowe lasów, rzek i ich dolin. Brak rozwiniętego przemysłu oraz atrakcyjność przyrodnicza tych
terenów mogą stanowić podstawę do rozwoju turystyki.
Sieć hydrograficzną powiatu tworzą następujące rzeki:
 Orzyc - na odcinku 35 km o szerokości 6 m i średniej głębokości ok. 1,2 m.
 Węgierka - na odcinku 27 km o szerokości 4 m i średniej głębokości ok. 0,5 m.
 Omulew - na odcinku 16 km o szerokości 6 m i średniej głębokości ok. 1,2 m.
 Płodownica - na odcinku 19 km o szerokości 4 m i średniej głębokości ok. 0,7 m.
 Morawka - na odcinku 18 km o szerokości 3 m i średniej głębokości ok. 0,5 m.
 Ulatówka - na odcinku 21 km o szerokości 3 m i średniej głębokości ok.0,7 m.
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Uzupełnieniem sieci hydrograficznej są czynne zbiorniki wodne:
 Zbiornik retencyjny w miejscowości Chorzele o powierzchni 4 ha z możliwością powiększenia do
6 ha.
 Zbiornik retencyjny w miejscowości Karwacz, gmina Przasnysz o powierzchni ok. 11 ha. Istnieje
możliwość powiększenia zbiornika o 6 ha.
 Zbiornik retencyjny w miejscowości Łoje, gmina Krzynowłoga Mała, o powierzchni 4,4 ha –
możliwość powiększenia o 2 ha.
 Zbiornik retencyjny w miejscowości Rudno Jeziorowe, gmina Krzynowłoga Mała. Powierzchnia
zbiornika wynosi 11 ha.
 Zbiornik retencyjny w miejscowości Przasnysz na rzece Węgierka.
Dla powiatu przasnyskiego charakterystyczne są średnie zasoby wód podziemnych poziomu
czwartorzędowego. Czystość wód powierzchniowych i podziemnych w powiecie (klasa czystości): wody
powierzchniowe – klasa IV, wody podziemne – klasa III i IV.
Klimat powiatu przasnyskiego podobnie jak całego województwa mazowieckiego, ma charakter
przejściowy, pomiędzy morskim, a kontynentalnym. Wraz z przemieszczaniem się na wschód, coraz
mocniej zaznaczają się wpływy klimatu kontynentalnego, co ma bezpośrednie przełożenie na niższe
średnie temperatury w zimie, większe roczne amplitudy temperatur oraz krótszy okres wegetacyjny.
Przeciętne opady wahają się w granicach 450-600 mm i są niższe od średniej krajowej o około 50 mm.
Maksymalna różnica temperatur wynosi około 700 C. Czystość powietrza (klasa „A”), to jeden z walorów
powiatu. Odnotowuje się tu niską emisję SO2, bardzo niską – NO2, niską – CO i średnią pyłu – PM 10.
Na terenie powiatu przeważają gleby wytworzone na utworach polodowcowych: gleby
bielicowe, powstałe na podłożu piaszczystym, we wschodniej części pochodzenia leśnego,
w południowej i południowo-wschodniej – wytworzone z gliny zwałowej oraz piasków naglinowych
i naiłowych i gleby mułowo-torfowe i glejsowe. Aż 64% jego powierzchni zajmują użytki rolne. Grunty
orne charakteryzują się znacznym, wynoszącym 23,3% udziałem gleb II i III klasy zaliczanych do
najwyższej przydatności rolniczej i gleb chronionych. Łączny udział gleb bardzo dobrych i dobrych (II-IV
kl.) wynosi 69,6% wszystkich gruntów ornych. Pomimo, że gleby w powiecie zaliczane są w skali
województwa do mało zdegradowanych i zdewastowanych działalnością człowieka, to dla utrzymania
takiego stanu konieczne są działania dotyczące głównie rekultywacji wyrobisk po eksploatacji kruszywa
i nieczynnych składowisk odpadów. Wskazane są również zalesienia (gruntów porolnych niskich klas)
i zadrzewienia śródpolne dla poprawy warunków agroklimatycznych.
Na terenie powiatu znajduje się 56 pomników przyrody ożywionej i nieożywionej oraz
Krośnicko–Kosmowski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 3.924 ha. W północnej części
powiatu, pomiędzy rzeką Płodownicą, a Omulwią, na terenie gmin Chorzele i Jednorożec, wyodrębniony
jest obszar chroniony ptaków błotnych i brodzących Natura 2000 o powierzchni 14 420 ha.
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3. Ochrona środowiska naturalnego.
 Ochrona zasobów wodnych.
Aby zachować dziedzictwo przyrodnicze powiatu, prowadzony jest przez służby wojewody
monitoring stanu środowiska naturalnego. Na rzece Orzyc oraz jej dopływie Węgierce umiejscowione są
punkty regionalnego monitoringu stanu ich czystości. Z informacji WIOŚ wynika, że stan czystości Orzyca
i Węgierki w ostatnich latach nie uległ istotnym zmianom. Głównym źródłem punktowym zanieczyszczeń
są miejskie oczyszczalnie ścieków w Przasnyszu, Chorzelach i Makowie Mazowieckim, Zakład
Utylizacyjny ELKUR S.C w Krasnosielcu, nieszczelne szamba oraz spływy powierzchniowe z pól
uprawnych.
Na terenie powiatu przasnyskiego funkcjonuje pięć oczyszczalni komunalnych:
 MZGKiM w Przasnyszu,
 Oczyszczalnia Miejska w Chorzelach,
 Oczyszczalnia Gminna w Jednorożcu.
 Oczyszczalnia Gminna w Czernicach Borowych
 Oczyszczalnia Gminna w Chojnowie.
Najlepsze efekty osiąga MZGKiM w Przasnyszu – oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem
biogenów. W listopadzie 2001 r. zakończono jej rozbudowę i modernizację. Przepustowość oczyszczalni
wzrosła z 3.000 m3/dobę maksymalnie do 6.500 m3/dobę (średnio 4.000 m3/dobę). Oczyszczalnia
w Jednorożcu oczyszcza 300 m3/dobę. W 2012 roku powstały dwie oczyszczalnie ścieków na terenie
gminy Czernice Borowe. Gminna oczyszczalnia ścieków w Czernicach Borowych oczyszcza 44 m3/dobę
natomiast w m. Chojnowo 23 m3/dobę.
Do ochrony wód gruntowych i głębinowych przyczyniają się instalacje komunalne oraz
przedsięwzięcia w dziedzinie poprawy retencji wodnej, w szczególności:
• sieć wodociągowa – jej długość wynosi 1 197,3 km2, korzysta z niej 43 970 (82,3 %) mieszkańców
powiatu. Roczne zużycie wody na jednego mieszkańca wynosi 51,4 m3. Jej jakość poddawana jest
systematycznym kontrolom.
• Sieć kanalizacyjna o długości 190,8 km – obsługuje ona 23 454 (43,9%) mieszkańców. Ilość
odprowadzanych średniorocznie ścieków wynosi około 1 450 dam3. Stosunkowo niski wskaźnik
skanalizowania gmin wiejskich jest jedną z przyczyn zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i podziemnych ściekami socjalno-bytowymi z gospodarstw rolnych. Jednocześnie należy wskazać na
istotny postęp w zakresie kanalizacji gospodarstw domowych w powiecie. W latach 2007-2013
wybudowano w powiecie 110,6 km sieci kanalizacyjnej oraz umożliwiono korzystanie z niej
dodatkowo ok. 5,3 tys. mieszkańcom.
W celu odbudowy retencji wodnej zlewni została opracowana koncepcja programowa
modernizacji koryta rzeki Węgierki. Obejmuje on następujące zagadnienia:

Strategia Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008-2020 – aktualizacja

•

14

regulację koryta rzeki Węgierki na długości około 33,1 km od miejscowości Pawłowo do
miejscowości Szczuki (granica powiatu);

•

budowę 6 zbiorników retencyjnych (Gm. Czernice Borowe i Gm. Przasnysz), w tym:
- „Zamruczek” – przepływowy zbiornik o pow. 8 ha,
- „Sierakowo” – boczny zbiornik o pow. 13 ha,
- „Przasnysz” – przepływowy zbiornik o pow. 16 ha,
- „Obrąb” – przepływowy zbiornik o pow. 16 ha położony głównie na terenie gm. Czernice,
- „Grójec” – przepływowy zbiornik o pow. 6 ha,
- „Pawłowo” – przepływowy zbiornik o pow. 6 ha.
Aby zapewnić jakościową i ilościową poprawę zasobów wodnych w powiecie, istniejący system

urządzeń wodnych powinien być uzupełniony o nowy zbiornik zlokalizowany we wschodniej części
powiatu. Najlepszą lokalizacją dla zbiornika są tereny wokół miejscowości Jednorożec, posiadające
naturalne warunki sprzyjające uzyskaniu efektów ekologicznych i gospodarczych.
Ze względu na rolniczy charakter powiatu większość użytków rolnych została zmeliorowana. Sieć
rowów melioracyjnych liczy 1 349,94 km. Na terenie powiatu działają Spółki Wodne: Przasnysz, Krasne,
Czernice Borowe, Krzynowłoga Wielka, Krzynowłoga Mała, Zaręby. Ww. spółki przekonserwowały
w 2014 roku 267,25 km rowów. Wszystkie gminy powiatu przasnyskiego dysponują także stacjami
uzdatniania wody w ilości od 1 do 6, w zależności od indywidualnych potrzeb samorządu.
 Ochrona gleby.
Aktualnie brak w rejestrze starosty wpisów identyfikujących potencjalne historyczne
zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie powiatu. Na terenie powiatu przasnyskiego brak czynnych
składowisk odpadów. Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowane na
terenie gminy Jednorożec i gminy Chorzele są w trakcie rekultywacji. Zgodnie z Wojewódzkim Planem
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 określono
regiony gospodarki odpadami wraz z instalacjami regionalnymi (RIPOK) do ich obsługi. Powiat przasnyski
należy do Regionu Ciechanowskiego Gospodarki Odpadami.
 Ochrona powietrza.
Na terenie powiatu głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są:
 emisja powierzchniowa – z terenów zabudowy mieszkaniowej ogrzewanej indywidualnie,
 emisja punktowa – zorganizowana z procesów energetycznych i technologicznych,
 emisja liniowa – związana z ruchem kołowym, ze spalaniem paliw w silnikach samochodowych.
Najbardziej odczuwalną presję na najbliższe otoczenie wywierają źródła o stosunkowo niskiej wysokości
emitora, powodujące znaczny wzrost stężeń w najbliższym otoczeniu ze względu na niewielki obszar
oddziaływania. Do takich źródeł należy komunikacja samochodowa i obszary zabudowy mieszkaniowej
ogrzewane paliwem stałym. Samorząd powiatowy sukcesywnie ogranicza emisję powierzchniową
poprzez termomodernizację oraz modernizację instalacji grzewczych obiektów oświatowych
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i medycznych. Znaczące zmniejszenie emisji powierzchniowej osiągnięto w mieście Przasnysz, poprzez
modernizację i zwiększenie mocy cieplnej do 26,6 MWt Zakładu Energetyki Cieplnej. Pozwoliło to na
przyłączenie do miejskiej sieci grzewczej instytucji i firm oraz obiektów oświatowych i całych osiedli
mieszkaniowych oraz wyeliminowanie ponad 15 lokalnych kotłowni. Uzupełnieniem działań w zakresie
ochrony atmosfery jest zalesianie. W latach 2007-2013 zalesiono 587,5 ha gruntów porolnych.
W ostatnich latach na terenie powiatu nie przeprowadzano w ramach państwowego
monitoringu środowiska, badań klimatu akustycznego. Potrzeba taka występuje głównie w odniesieniu
do hałasu komunikacyjnego przy głównych drogach. Hałas przemysłowy nie stanowi istotnego
zagrożenia i ma charakter lokalny. Średnioroczny poziom hałasu w powiecie jest niski, w dzień wynosi wyrażony równoznacznym poziomem dźwięku - ok. 50 dB, w nocy ok. 40 dB. Jednocześnie
zaobserwowano wzrost oddziaływania emisji pól elektromagnetycznych. Ich głównymi źródłami są: linie
i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym (linie napowietrzne wysokiego
napięcia), stacje radiowe i telewizyjne, łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia
komórkowa, stacje radiolokacji i radionawigacji. Wymieniony rozwój źródeł pól elektromagnetycznych
powoduje zarówno ogólny wzrost poziomu tła promieniowania elektromagnetycznego w środowisku,
jak też zwiększenie liczby i powierzchni obszarów o podwyższonym poziomie natężenia promieniowania.
Dotychczasowy wzrost poziomu tła elektromagnetycznego nie zwiększa istotnie zagrożenia środowiska
i ludności. W dalszym ciągu poziom promieniowania w tle pozostaje wielokrotnie niższy od natężeń, przy
których możliwe jest jakiekolwiek szkodliwe oddziaływanie na organizm ludzki.
W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego podstawowymi problemami są:
 niewystarczająca ochrona wód, tj. nadmierne zanieczyszczenie rzek oraz brak komunalnych
oczyszczalni ścieków w gminach Krasne i Krzynowłoga Mała, niski stopień retencjonowania
ścieków wodnych,
 Brak dostępu do sieci kanalizacyjnej dla 56,1% mieszkańców powiatu,
 Brak dostępu do sieci wodociągowej dla 17,7% mieszkańców powiatu,
 Emisja zanieczyszczeń do powietrza.

4. Potencjał ludnościowy.
 Struktura demograficzna
W ciągu ostatnich lat w powiecie przasnyskim można zaobserwować niewielkie zmiany
w zakresie demografii. Z danych statystycznych wynika, iż liczba ludności zamieszkującej obszar powiatu
zmniejszyła się z 54 180 w roku 2010 do 53 410 osób w 2014 roku, to jest o 1,4%.
Teren powiatu przasnyskiego w 2014 roku zamieszkiwało 26 691 mężczyzn oraz 26 719 kobiet.
Sytuacja ta na przestrzeni kilku ostatnich lat nie ulegała znaczącym zmianom, utrzymując relację liczby
kobiet do liczby mężczyzn na poziomie 1:1. W poszczególnych gminach powiatu można zaobserwować
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niewielką przewagę liczby mężczyzn nad liczbą kobiet, za wyjątkiem Miasta Przasnysz, gdzie przeważają
kobiety (52% mieszkańców).
Nadwyżka liczby urodzin nad liczbą zgonów na każde tysiąc osób daje wskaźnik nazywany
przyrostem naturalnym (określany w promilach – ‰). Wskaźnik ten na przestrzeni czterech ostatnich lat
ulegał wyraźnemu spadkowi. W roku 2010 wynosił 1‰, zaś w roku 2013 wynosił -0,4‰. W 2014 r.
tendencja spadkowa wyraźnie się odwróciła, osiągając za III kwartały poziom 1,42‰.
W analizie struktury demograficznej pod względem czynników ekonomicznych za lata 2010-2013
najbardziej charakterystyczne są następujące fakty:
 liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym wyraźnie spadła, od poziomu 11 801 osób w 2010 r., do
11 062 osób w roku 2013;
 spadła liczba ludności w wieku produkcyjnym, od poziomu 33 806 osób w 2010 r. do 33 500 w roku
2013;
 liczba ludności w wieku poprodukcyjnym uległa wyraźnemu wzrostowi, z poziomu 8 573 osób w
2010 r. do 8 974 w roku 2013.
 Współczynnik salda migracji utrzymywał się cały czas na ujemnym poziomie (w 2010r.: -196 osób, w
2013 r.: -174 osoby). 7
Według prognoz GUS, do 2020 r. liczba mieszkańców powiatu zmniejszy się o 1 234 osób
osiągając poziom 52 176 osób. Szczególnie będzie to widoczne wśród mieszkańców obszarów wiejskich.
W dalszej perspektywie przewiduje się postępujące zmniejszanie liczby mieszkańców powiatu aż do
poziomu 48 584 osób w 2035 r. oraz 43 091 osób w roku 2050. 8 Należy w tym miejscu podkreślić,
że prognozy GUS mają tendencję do przedstawiania pesymistycznych wariantów kształtowania się
potencjału demograficznego. Poniższy wykres przedstawia relację rzeczywistej liczbę mieszkańców
powiatu z porównaniu z poprzednią prognozą GUS dla powiatów na lata 2011-2035, opracowaną w
2007 roku. Prognozowana tendencja spadkowa oraz liczba ludności nie znalazła potwierdzenia w
rzeczywistych danych i tendencjach występujących w powiecie przasnyskim.

7
8

Dane demograficzne za GUS, stan na dzień 31.12.2013 r.
Dane za „Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050”. GUS 2014 r.

Liczba ludności w powiecie przasnyskim
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Wykres 1. Liczba ludności w powiecie przasnyskim w relacji do prognoz GUS.

Czynniki, które mogą mieć wpływ na realizację prognozy są następujące:
 zmiana tendencji spadkowej stopy przyrostu naturalnego w 2014 r. – szansa na spowolnienie
spadku liczby ludności w powiecie;
 utrzymujące się ujemne saldo migracji ludności, w tym migracji ekonomicznej;
 koncentracja obszarowa i produkcyjna oraz unowocześnianie wyposażenia technicznego
gospodarstw rolnych;
 Lokalizacja na terenie powiatu strategicznych inwestycji przemysłowych, powodująca napływ
ludności w wieku produkcyjnym oraz ipso facto procentowe zmniejszenie liczby ludności w wieku
poprodukcyjnym.
 Bezrobocie oraz rynek pracy.
Według stanu na koniec 2014 roku liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Przasnyszu wyniosła 3 346 osób i w porównaniu z końcem roku 2013 zmniejszyła się o 451 osób
(11.9%). Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu na koniec lipca 2015 r.
stanowili 14,2% cywilnej ludności aktywnej zawodowo i w porównaniu z końcem 2014 roku stopa
bezrobocia zmniejszyła się o 1,5 punktu procentowego. Analogicznie stopa bezrobocia dla całego
województwa mazowieckiego na koniec 2014 roku wynosiła 9,8% przy średniej dla kraju 11,5%. 9

9

Dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu.
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Wykres 2. Stopa bezrobocia w powiecie przasnyskim.
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Wykres 3. Stopa bezrobocia w latach 2004-2014.

W długookresowej analizie stopy bezrobocia w powiecie przasnyskim widoczne są następujące
trendy:
 wysoki i systematyczny spadek liczby bezrobotnych w latach 2004-2008 związany z okresem
prosperity i wysokiego wzrostu gospodarczego w Polsce;
 postępujący wzrost stopy bezrobocia w latach 2009-2013 spowodowany światowym kryzysem
gospodarczym i wyhamowaniem polskiej gospodarki;
 wyraźny spadek stopy w roku 2014 r. wynik wychodzenia polskiej gospodarki z kryzysu,
aktywności samorządu powiatu w zakresie wspierania przedsiębiorczości i rozwoju
gospodarczego (strefy aktywności gospodarczej) oraz działań PUP w zakresie aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez pracy;
 fluktuacja stopy bezrobocia w powiecie jest ściśle skorelowana ze wskaźnikami wojewódzkimi.
Największy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych powiatu przasnyskiego stanowią osoby
zamieszkujące miasto Przasnysz (31,60%), natomiast najmniejszą liczbę bezrobotnych stanowią
mieszkańcy gminy Krasne (5,29 %). W strukturze bezrobotnych w niewielkim stopniu przeważają kobiety
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– 50,8%. Mężczyźni stanowią 49,2%. Z pośród 3 346 osób bezrobotnych zarejestrowanych, aż 3 083 osób
to bezrobotni nieposiadający prawa do zasiłku, zaś prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadają tylko
263 osoby, w tym 110 kobiet.
Liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w 2014 r. wyniosła 256
osób (7,65 % ogółu bezrobotnych). W odniesieniu do grudnia 2013 roku liczba tej kategorii
bezrobotnych zmalała o 56 osób. Największym udziałem osób zwolnionych z przyczyn dotyczących
zakładu pracy wyróżniało się miasto Przasnysz (112 osób, co stanowi 43,75%), najmniejszym gmina
Krzynowłoga Mała (10 osób, co stanowi 4,8%).
Na koniec grudnia 2014 r. do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 947 ofert pracy (łącznie ze
stażami i pracami społecznie użytecznymi) z czego 426 pochodziło z miasta Przasnysz, 80 z gminy
Przasnysz, 88 z gminy Jednorożec, 84 z miasta i gminy Chorzele, 46 z gminy Krzynowłoga Mała, 25
z gminy Czernice Borowe, a 43 z gminy Krasne. Od pracodawców z poza terenu powiatu, którzy
posiadają zakłady na naszym terenie wpłynęło 157 ofert pracy.
Istotnym faktem mającym wpływ na wysokość bezrobocia na koniec XII 2014 r. jest duża ilość
wykreśleń z ewidencji. Główne przyczyny wyłączenia z rejestru bezrobotnych to podjęcie pracy oraz
niepotwierdzenie gotowości. Z powodu podjęcia pracy wyłączono 1 820 osób. W dużej mierze były to
podjęcia pracy niesubsydiowanej (1 398 osób). Najliczniejszą grupę osób wyłączonych z powodu
podjęcia pracy stanowili bezrobotni z miasta Przasnysza (37,14 %) oraz z gminy Chorzele (14,8%) i gminy
Przasnysz (16,1%), natomiast najmniej podjęć pracy zanotowano wśród bezrobotnych gminy Krasne
(5,4%).
Grupą szczególnie zagrożoną bezrobociem są mieszkańcy wsi, bowiem oprócz bezrobocia
rejestrowanego, występuje na tych obszarach bezrobocie utajone, które jest przede wszystkim
wynikiem braku motywacji do rejestrowania się w celu uzyskania statusu bezrobotnego. Wynika ono
również z faktu, że duża część ludności wiejskiej z racji posiadania gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha
przeliczeniowych nie może nabyć statusu osoby bezrobotnej.

Bezrobocie na wsi i w miastach w powiecie przasnyskim
36,10%

63,90%
bezrobocie na wsi

bezrobocie w mieście

Wykres 4. Bezrobocie na wsi i w miastach w powiecie przasnyskim.

Na koniec grudnia 2014 r., jako osoby bezrobotne zarejestrowanych było 2 139 mieszkańców wsi
powiatu przasnyskiego, w tym 64 osoby posiadające gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych.
Mieszkańcy wsi stanowili 63,9% ogółu bezrobotnych.
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Według stanu na dzień 31.12.2014 r. prawo do zasiłku posiadały 263 osoby tj. 7,9% ogółu
bezrobotnych, w tym 110 kobiet. Należy zwrócić uwagę na tendencję spadkową wskaźnika udziału
bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych w latach 2004-2014,
z poziomu 15% do 7,9%. Wyraźny wzrost wskaźnika wystąpił w latach 2008-2009 i był związany ze
znacznym zwiększeniem liczby ogółu bezrobotnych.
Istnieje znaczna dysproporcja pomiędzy odsetkiem bezrobotnych kobiet i mężczyzn posiadających
prawo do zasiłku. Wśród kobiet 6,5 % posiada prawo do zasiłku zaś wśród mężczyzn 9,3%. Wynika to
z faktu, iż mężczyźni częściej podejmują pracę i tym samym daje im to możliwości uzyskania prawa do
zasiłku.

Bezrobocie wg poziomu wykształcenia w powiecie przasnyskim
wyższe
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30,80%
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gimnazjalne i poniżej

Wykres 5. Bezrobocie wg poziomu wykształcenia w powiecie przasnyskim.

Trudności ze znalezieniem pracy mają przeważnie osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
30,8% to bezrobotni posiadający wykształcenie gimnazjalne i poniżej, a 25,2% zasadnicze zawodowe.
Bezrobotni wg wieku w powiecie przasnyskim

8,55%

3,65%

15,40%
17,80%

23,50%
31,10%

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

Wykres 6. Bezrobocie wg wieku w powiecie przasnyskim.

W strukturze wiekowej bezrobotnych dominują osoby młode. W grupie do 34 lat stanowią oni 56,6%.
Liczba pracujących, łącznie z rolnictwem indywidualnym, w powiecie przasnyskim wynosi
15 511 osób (7 486 kobiet i 8 025 mężczyzn). Analogicznie, wskaźnik zatrudnienia kształtuje się na
niskim poziomie 29%, co świadczy o istnieniu w powiecie dużej rezerwy niewykorzystanych zasobów
pracy.
Zatrudnienie, wg sektorów gospodarki, przedstawiało się następująco:
• pracujący w rolnictwie i leśnictwie

52,7%

• pracujący w przemyśle i budownictwie

15,7%
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31,6%

Zwraca uwagę dominujący odsetek zatrudnionych w rolnictwie, co jest wynikiem rolniczego
charakteru powiatu.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wynosi 3 246,87 zł, co stanowi 83,7% w relacji
do średniej krajowej.
Najważniejszymi problemami rynku pracy w powiecie są:
 wysoki wskaźnik stopy bezrobocia na obszarach wiejskich;
 niekorzystna struktura bezrobotnych, wyrażająca się wysokim udziałem osób bez prawa do
zasiłku (92,1%), długotrwale bezrobotnych (65,2%) oraz młodzieży w wieku do 24 lat (23,5%);
 niska dynamika spadku poziomu bezrobocia wśród kobiet oraz wysoka liczba kobiet, które nigdy
nie pracowały (42,1% zarejestrowanych kobiet);
 niekorzystna struktura zatrudnienia o przewadze pracujących w rolnictwie i zbyt niskim wskaźniku
zatrudnienia w sektorze produkcji i usług, zwłaszcza rynkowych;
 niewystarczające dostosowywanie profili kształcenia w szkołach ponadpodstawowych do potrzeb
rynku pracy.

5. Pomoc społeczna.
Zadania powiatu w zakresie świadczenia pomocy społecznej są określone Ustawą z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.). Pomoc i opiekę społeczną na terenie powiatu
świadczą instytucje publiczne oraz niepubliczne, z których większość podlega pod samorządy lokalne.
Oprócz działających w każdej gminie miejskiej i wiejskiej ośrodków pomocy społecznej (GOPS, MOPS) są
to: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu. Pomoc
świadczą również pedagodzy szkolni, parafie oraz prywatne placówki opiekuńcze.
Podstawowe zadania z zakresu pomocy społecznej są wykonywane przez Ośrodki Pomocy
Społecznej funkcjonujące w miastach i gminach, które udzielają różnorodnego wsparcia ok. 16,5% ogółu
mieszkańców powiatu. Najwyższy wskaźnik osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
występuje w gminach Jednorożec (33,9 %) i Chorzele (20,8 %). Najniższy natomiast w mieście Przasnysz
(9,8%). Głównymi przyczynami udzielania wsparcia są: ubóstwo (81,4%), bezrobocie (45,7%), ciężkie
choroby (22,9%), kwestie opiekuńczo-wychowawcze (21,7%) oraz niepełnosprawność (16,3%).
Większość świadczeń dotyczących bezpośredniej pomocy najbardziej potrzebującym jest
dokonywana przez ośrodki pomocy społecznej jako zadanie własne gmin lub zlecone z zakresu
administracji rządowej. Do tej pierwszej grupy należą świadczenia o charakterze niepieniężnym, a do
drugiej - świadczenia pieniężne. Zaliczają się do nich renty socjalne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki
pielęgnacyjne, zasiłki celowe i w naturze, posiłki, oraz usługi opiekuńcze.
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 Infrastruktura socjalna.
Na infrastrukturę socjalną prowadzoną przez powiat przasnyski lub organizacje pozarządowe
składają się, obok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, następujące jednostki:
 2 domy pomocy społecznej stałego pobytu, dysponujące 282 miejscami, w tym 1 dom
prowadzony na zlecenie Powiatu przez Zgromadzenie Zakonne. Według stanu na 31 grudnia
2014 r. w obu domach przebywały 283 osoby, w tym:
• 189 w Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
w Przasnyszu przy ul. Ruda 1, prowadzonym przez powiat przasnyski;
• 94 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 9, prowadzonym
przez Zgromadzenie S.S. Miłosierdzia, im. Św. Wincentego a’ Paulo.
Rzeczywisty średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca, który obowiązywał w roku
2014 wynosił: 2 899,71 zł w DPS przy ul. Ruda, oraz 2 751,61 zł w DPS przy ul. Świerczewo.
Potrzeby wynikające z umieszczenia osób dorosłych, umysłowo upośledzonych, są na bieżąco
realizowane przez DPS przy ul. Ruda. Placówka ta też przejściowo, w razie potrzeby, przyjmuje
osoby chore psychicznie.
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Przasnyszu – placówka typu dziennego, powołana do opieki
nad osobami upośledzonymi w stopniu lekkim i umiarkowanym. Do placówki uczęszcza ok. 20
osób.
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przasnyszu – w jego skład wchodzą: Szkoła
Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna. Do
ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z różnym stopniem upośledzenia umysłowego. W ośrodku,
w styczniu 2015 r. przebywało 84 uczniów pozostających pod opieką 26 nauczycieli i opiekunów.
 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Przasnyszu – funkcjonują przy DPS ul. Ruda. Finansowany ze
środków PFRON. Uczestnikami terapii są przede wszystkim mieszkańcy DPS, ale także inne osoby
upośledzone umysłowo w stopniu znacznym.
Pozarządowe jednostki wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej:
 Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci „AGA” Filia I w Przasnyszu. Poradnia jest
ośrodkiem rehabilitacji neurologicznej dla dzieci i młodzieży prowadzonym w systemie pobytu
dziennego i realizuje program ciągłej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, zintegrowanej
rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych głównie z powodu uszkodzenia ośrodkowego układu
nerwowego, wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju i edukacji
w grupie rówieśniczej. Przy poradni działa również „Nasza Szkoła” – Niepubliczna Szkoła
z Oddziałami Przedszkolnymi realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu.
 „Monar – Markot” Dom dla Ludzi Niepełnosprawnych i Matek Samotnie Wychowujących Dzieci
przy Mazowieckim Centrum Pomocy Bliźniemu w Turowie – przebywają tu osoby bezdomne,
wśród których duży procent stanowią niepełnosprawni.
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 ZOZ „Caritas” Diecezji Płockiej w Przasnyszu – placówka opieki zdrowotnej świadcząca pomoc
w miejscu zamieszkania osoby chorej i niepełnosprawnej. Dysponuje ambulansem
i wykwalifikowaną kadrą medyczną i opiekuńczą.
 Polski Czerwony Krzyż w Przasnyszu i Polski Komitet Pomocy Społecznej.
 Towarzystwo „Powrót z U” – pomaga dzieciom i młodzieży uzależnionej i wychodzącej z nałogu,
a także ich rodzinom.


„Promyczek Jutrzenki” – projekt prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św.
Wincentego a’Paulo. Jego zadaniem jest pomoc tzw. „dzieciom ulicy”, głównie z obszaru tzw.
„baraków” w Przasnyszu – zapewnienie im ciepłego posiłku, możliwości spędzenia wolnego
czasu na świetlicy i odrobienia lekcji.

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – stowarzyszenie pomaga rodzinom z dziećmi, które znalazły się
w trudnej sytuacji materialnej.
 Przasnyska Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik” z Rostkowa.
 Chorzelska Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Iskierka”.
 Fundacja Pomocy i Wsparcia "Wspólnie Raźniej" w Przasnyszu.
 Fundacja Dom Spokojnej Starości „Cyrenejczyk" w Żelaznej Rządowej.
 Fundacja „Scalam – Prostujemy drogi życia” w Przasnyszu.
 Fundacja „Pelikan” w Sierakowie.
 Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo - Wychowawczych "Nasze Dzieci" w Krasnem.
 Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U" w Przasnyszu.
 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Przasnyszu.
 Koło Parafialne Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym i ich rodzinom
„Filadelfia" w Przasnyszu.
 Przasnyskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach, Niepełnosprawnym oraz
ich Rodzinom „Pomoc".
 Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" w Przasnyszu.
Dzieci i młodzież z terenów powiatu przasnyskiego obejmuje wsparciem Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu. Poradnia wspomaga wszechstronny rozwój dzieci
i młodzieży, efektywność uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego
rozwiązywania konfliktów i problemów. Do innych zadań Poradni należy m.in.: wczesna interwencja
i wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia do 7 roku życia, udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej, profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, terapia zaburzeń
rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia,
zawodu i planowaniu kariery zawodowej, prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów,
rodziców i nauczycieli, pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych
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możliwości oraz mocnych stron uczniów, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji zarówno
rodziny, jak i szkoły.

 Pomoc społeczna oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej
realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie zasad i form
sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków, zadań
administracji publicznej dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz finansowania
pieczy zastępczej.

 Instytucjonalna piecza zastępcza.
Na terenie innych powiatów w 2014 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
przebywało 7 dzieci. Powiat przasnyski zawarł dwa porozumienia w sprawie umieszczenia i ponoszenia
wydatków na utrzymanie trójki dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dwoje wychowanków
opuściło placówki w związku z uzyskaniem pełnoletniości i usamodzielnieniem się. Na dzień 31.12.2014
r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 5 dzieci.
Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki objętych było 4 wychowanków, z czego 2
wychowanków złożyło wnioski o przyznanie ww. pomocy. Łącznie zrealizowano 32 świadczenia. Pomoc
na usamodzielnienie otrzymała jedna osoba. Każdy wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej
realizuje indywidualny program usamodzielnienia, który w miarę potrzeb jest weryfikowany. W 2014
roku Dyrektor PCPR w Przasnyszu zatwierdził cztery indywidualne programy usamodzielnienia.
 Rodzinna piecza zastępcza.
Na terenie powiatu przasnyskiego w 2014 r. funkcjonowały 42 rodziny zastępcze, w których
przebywało 87 dzieci. Największą liczbę spośród rodzin zastępczych powiatu stanowiły rodziny zastępcze
spokrewnione, tj. 20, w dalszej kolejności rodziny niezawodowe, tj. 17 oraz rodziny zastępcze zawodowe
– 5, w tym 2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze oraz 2 rodziny
zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. W rodzinach zastępczych niezawodowych
przebywało 33 dzieci, w rodzinach zawodowych – 33 oraz w rodzinach spokrewnionych – 21. Spośród
dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 18 pochodziło z terenu innych powiatów. Zarówno
w przypadku rodzin niezawodowych, jak i spokrewnionych najwięcej było rodzin opiekujących się
jednym dzieckiem. W 2014 roku rodziny zastępcze opuściło 21 dzieci, z czego 13 powróciło do rodzin
naturalnych, w stosunku do 3 dzieci została zmieniona forma pieczy zastępczej, ponadto 2 dzieci zostało
umieszczonych w rodzinach preadopcyjnych. Pięcioro dzieci postanowieniami Sądu Rejonowego
w Przasnyszu zostało umieszczonych w innych rodzinach zastępczych, z czego 2 zostało umieszczonych
w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu. 4 wychowanków podjęło decyzję o pozostaniu
w dotychczasowych rodzinach zastępczych, pomimo osiągnięcia pełnoletności, do czasu ukończenia
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nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. Wszystkie rodziny zastępcze objęte były opieką
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. PCPR jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej
przeprowadziło również kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze oraz nabór kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w wyniku której 5 osób złożyło wnioski dotyczące odbycia szkolenia
na rodziny zastępcze.
W 2014 r. funkcjonowała grupa wsparcia dla rodzin zastępczych, która rozpoczęła działalność
w październiku 2013 r. Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu przasnyskiego mają
możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego,
a także terapii dla rodziców zastępczych i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w 2014 r. realizowało zadania ujęte
w „Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014”. Celem programu było
rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych, rozumiane poprzez zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom
w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Realizując ten cel
konieczne jest pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy
dziecka. Program określa m.in. limit rodzin zastępczych zawodowych w danym roku. Ponadto w 2014 r.
został opracowany „Program budowy lokalnego systemu wspierania opieki nad dzieckiem i rodziną w
powiecie przasnyskim na lata 2014-2018”. Głównym celem programu jest zintegrowane działanie
wszystkich instytucji i służb zajmujących się wsparciem rodzin mających trudności w prawidłowym
wypełnianiu swoich zadań poprzez profilaktykę i wspieranie ich oraz zapewnienie dzieciom opieki
zastępczej w pieczy rodzinnej bądź instytucjonalnej.
PCPR w Przasnyszu prowadzi specjalistyczne poradnictwo rodzinne. W ramach poradni zostali
zatrudnieni na umowę zlecenie psycholog oraz prawnik. W 2014 roku z jednostki specjalistycznego
poradnictwa ogółem skorzystało 50 osób.
 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Celem działań jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym
uwzględnieniem przemocy wobec dzieci oraz poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych
i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy. Na terenie Powiatu Przasnyskiego nie funkcjonują
ośrodki wsparcia oraz ośrodki interwencji kryzysowej. PCPR w ramach poradnictwa specjalistycznego
świadczy pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w formie porad: psychologa, prawnika
i pedagoga. PCPR podejmuje działania w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą
i zapewnienia im ochrony, poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Współpracuje
również z innymi jednostkami świadczącymi pomoc osobom dotkniętym przemocą na terenie powiatu
przasnyskiego, w tym z ośrodkami pomocy społecznej, Policją, Sądem Rejonowym.
Wzmacniając wiedzę społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy Centrum
rozpowszechnia ulotki i plakaty dotyczące tego zjawiska wśród społeczności lokalnej.
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 Sytuacja osób niepełnosprawnych.
Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych
z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą
niezdolność do pracy. Schorzeniami, które najczęściej przyczyniają się do niepełnosprawności, są
choroby układu krążenia oraz dysfunkcje narządu ruchu.
Z uwagi na to, że nie istnieją oficjalne rejestry osób niepełnosprawnych, jedynymi miarodajnymi
danymi pozwalającymi oszacować ich liczbę w powiecie przasnyskim, są statystyki Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu za lata 2006-2015. Wg stanu na koniec marca 2015 r.
w bazie Zespołu zarejestrowanych jest 5 728 osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
Udział osób dotkniętych niepełnosprawnością w ogóle ludności powiatu wynosi 10,7%.
Osoby niepełnosprawne utrzymują się ze świadczeń wypłacanych przez ZUS i KRUS oraz rent
socjalnych i zasiłków stałych wyrównawczych, wypłacanych przez ośrodki pomocy społecznej. Część
z nich także pracuje. Brakuje szczegółowych danych dotyczących sytuacji zawodowej osób
niepełnosprawnych (nie wszyscy niepełnosprawni są zarejestrowani jako bezrobotni i poszukujący pracy
w Powiatowym Urzędzie Pracy). Orzecznictwem z zakresu niepełnosprawności zajmuje się Powiatowy
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Przasnyszu, który funkcjonuje od 2000 r.
W przypadku osób niepełnosprawnych szczególnych wysiłków wymaga rehabilitacja, w tym
rehabilitacja społeczna. Ma ona na celu umożliwianie osobom dotkniętym niepełnosprawnością
uczestnictwa w życiu społecznym. Jest ona realizowana przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
i polega przede wszystkim na:
•

wyrabianiu zaradności osobistej i pobudzaniu aktywności społecznej,

•

wyrabianiu umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;

•

likwidacji barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych,
technicznych, w komunikowaniu się, transportowych i dostępie do informacji;

•

kształtowaniu w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji
z osobami niepełnosprawnymi.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w latach 2005-2015 dla
powiatu przasnyskiego kwotę 4 827 574 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Najpilniejszymi zadaniami z zakresu opieki społecznej są:
 Utworzenie terenie powiatu ośrodka interwencji kryzysowej.
 Zakończenie standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ruda.
 Budowa nowoczesnej bazy materialnej dla PCPR w celu wzmocnienia dotychczasowej
działalności i umożliwienia świadczenia nowych usług.
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6. Ochrona zdrowia.
Świadczenia medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu
przasnyskiego świadczone są przez 2 publiczne placówki służby zdrowia i 12 placówek niepublicznych.
Wszyscy mieszkańcy powiatu objęci są podstawową opieką lekarską. W każdej z gmin powiatu
funkcjonuje jedna lub dwie niepubliczne placówki medyczne zapewniające równy dostęp do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Ogółem usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla ludności świadczy 30
lekarzy rodzinnych oraz 50 pielęgniarek. Na jednego lekarza rodzinnego przypada średnio około 1 400
pacjentów, natomiast na jedną pielęgniarkę średnio ok. 1 100 pacjentów. Personel medyczny do
wykonywania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dysponuje 48 gabinetami lekarskozabiegowymi, z czego 39 gabinetów należy do NZOZ, natomiast 9 należy do SPZZOZ w Przasnyszu.
Podstawowym podmiotem leczniczym, świadczącym usługi zdrowotne z zakresu lecznictwa
ambulatoryjnego podstawowego i specjalistycznego oraz lecznictwa szpitalnego jest, utworzony przez
samorząd powiatowy, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Przasnyszu. SPZZOZ, w ramach umów z NFZ, realizuje usługi medyczne z zakresu: lecznictwa
stacjonarnego,

rehabilitacji

leczniczej,

psychiatrii

i

uzależnień,

ambulatoryjnego

lecznictwa

specjalistycznego, podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej, nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej oraz transportu sanitarnego, ratownictwa i transportu medycznego, badań diagnostycznych
i programów profilaktycznych. W należącej do struktur zakładu Przychodni Zdrowia w Przasnyszu
zatrudnionych jest 4 lekarzy rodzinnych świadczących usługi zdrowotne z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej dla około 3,5 tys. pacjentów.
Stacjonarną opiekę medyczną nad pacjentami powiatu przasnyskiego świadczy Szpital im. W.
Oczko funkcjonujący w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Przasnyszu przy ulicy Sadowej 9, posiadający 11 oddziałów szpitalnych dysponujących 272 łóżkami. Na
koniec roku 2014 w szpitalu zatrudnionych było 106 lekarzy, 192 pielęgniarki, 33 położne. Zakład dąży
do ustawicznego podnoszenia jakości świadczonych przez szpital usług poprzez czynny udział w różnego
rodzaju projektach i programach. W strukturze SPZZOZ funkcjonuje również sieć 20 poradni
specjalistycznych. Zaplecze diagnostyczne szpitala stanowią działy i pracownie wyposażone
w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Są to: dział diagnostyki laboratoryjnej, dział diagnostyki
obrazowej (rtg, tomografia komputerowa, mammografia, EEG, USG), pracownia endoskopii, pracownia
badań nieinwazyjnych serca (EKG, EKG m. Holtera, Holter ciśnieniowy, próby wysiłkowe i badania
ECHO). Pracownie te wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt specjalistyczno-diagnostyczny. Korzystają
z nich pacjenci hospitalizowani i ambulatoryjni. W przypadkach ratowania życia istnieje dostępność do
pracowni diagnostycznych przez całą dobę, w celu szybkiego i trafnego zdiagnozowania pacjenta, co
stwarza możliwość zastosowania szybkiego leczenia. Funkcjonuje tu także dział rehabilitacji
z pracowniami fizykoterapii, hydroterapii, masażu, ciepłolecznictwa i inhalacji.
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Szpital posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008. Ponadto SP
ZZOZ w Przasnyszu podejmuje liczne działania zmierzające do regularnego kształcenia personelu poprzez
organizację szkoleń: zewnętrznych, wewnętrznych, interdyscyplinarnych. Umożliwia systematyczne
podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności pracowników, mając na celu spełnienie wymagań
prawnych i standardów branżowych obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia.
Na przestrzeni lat 2010-2014, wśród grupy pielęgniarek i położnych 264 osoby dokształcały się
poprzez uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych, specjalistycznych i doskonalących. Na dzień
31.12.2014 r. SP ZZOZ w Przasnyszu zatrudniał w sumie 274 osoby z wyższym wykształceniem, w tym
246 osób stanowił personel medyczny, tj. 45% wszystkich zatrudnionych.
Na terenie powiatu przasnyskiego funkcjonuje 14 aptek ogólnodostępnych i 4 punkty apteczne.
W ostatnich latach sieć aptek nie uległa większym zmianom. Na terenie miasta Przasnysza 9 aptek pełni
na zmianę dyżury w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu przasnyskiego corocznie określa, w drodze uchwały, Rada
Powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów.
Zadania z zakresu Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
realizowane są przez Miejską i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do zadań
Komisji należy między innymi: niesienie pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, niesienie
pomocy dla ofiar przemocy, organizowanie posiedzeń interwencyjno-motywujących dla uzależnionych,
prowadzenie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w szkołach, ustalanie zasad wydawania
i cofania zezwoleń na prowadzenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz nadzór i kontrola
w punktach sprzedaży przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.
Usługi medyczne pacjentom uzależnionym świadczą profesjonalne placówki terapii uzależnień tj.
Poradnia Terapii Uzależnień oraz Oddział Leczenia Uzależnień wraz z detoksykacją, które funkcjonują
w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.
Ponadto w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia SP ZZOZ w Przasnyszu
od kilku lat i w dalszym ciągu realizuje następujące programy profilaktyczne:
1. Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy dla kobiet w wieku 25 – 29 lat
wykonywane są bezpłatne badania cytologiczne w Poradni Ginekologiczno – Położniczej;
2. Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy dla kobiet w wieku 50-69 lat wykonywane
są bezpłatne badania mammograficzne w pracowni rtg.
Najpilniejsze zadania:
 realizacja projektu współfinansowanego z funduszy norweskich pn. „Profilaktyka chorób układu
krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego”;
 utrzymanie osiągniętego, wysokiego standardu lecznictwa zamkniętego;
 polepszenie dostępu mieszkańców do specjalistycznych usług medycznych.
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7. Edukacja.
Powiat przasnyski dysponuje dobrze rozwiniętą bazą edukacyjną. Na jego terenie mieszczą
się: 34 szkoły podstawowe (w tym 3 specjalne) – 3 542 uczniów, 16 gimnazjów (w tym 3 specjalne) –
1 340 uczniów, 5 liceów ogólnokształcących dla młodzieży – 932 uczniów oraz 3 technika dla młodzieży –
ok. 650 uczniów, 4 zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży, w tym 1 specjalna – ok. 260 uczniów, 2
licea ogólnokształcące dla dorosłych – ok. 180 uczniów, szkoła policealna dla dorosłych – 30 uczniów,
szkoła policealna dla młodzieży – 10 uczniów, czteroletnie technikum dla dorosłych, szkoła
przysposabiająca do pracy (specjalna) – 16 uczniów; medyczna szkoła policealna dla dorosłych – 110
uczniów; medyczna szkoła policealna dla młodzieży – 29 uczniów. Łącznie do wszystkich typów szkół
uczęszcza ponad 7 tys. uczniów.
Powiat co roku dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy. Plan naboru do szkół
zawodowych konsultowany jest z Powiatową Radą Zatrudnienia i Powiatowym Urzędem Pracy.
Na terenie powiatu przasnyskiego funkcjonują 4 internaty. Korzystają z nich uczniowie szkół.
Trzy z nich posiadają stołówki wydające posiłki.
Poza oświatą publiczną funkcjonują także Placówki Niepubliczne, tj: Niepubliczne Centrum
kształcenia „Edukator” w Przasnyszu, w tym: Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży,
Szkoła Policealna dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Młodzieży, Uzupełniające Technikum dla
Dorosłych, Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Czteroletnie
Technikum dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum, Technikum Turystyki Wiejskiej, Zespół Szkolno Rewalidacyjno - Wychowawczy „JESTEM” w Przasnyszu oraz „Nasza Szkoła” Niepubliczna Szkoła
z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu.
Uzupełnieniem kształcenia stacjonarnego jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu,
które obecnie funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu. Placówka
powstała na bazie warsztatów szkolnych ZSP w Przasnyszu. Centrum uzyskało certyfikat uprawniający do
przeprowadzania przeglądów technicznych opryskiwaczy rolniczych. Jest to jedyna stacja tego typu na
terenie całego powiatu. Centrum posiada także uprawnienia do przeprowadzania egzaminów
zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: elektromechanik, sprzedawca
i mechanik pojazdów samochodowych. W latach 2003-2006 przy pomocy środków unijnych wyposażono
pracownię komputerową, pracownię sprzedawców, elektromechaniczną oraz mechaniki pojazdów
samochodowych. Ze środków budżetu powiatu zakupiono dwa samochody marki Fiat Punto do nauki
jazdy w ramach zajęć praktycznych dla uczniów.
Powiat pozyskał od Miasta Przasnysza na własność nieruchomość zabudowaną położoną przy ul.
Gdańskiej, która dotychczas była dzierżawiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego. Na tej bazie
realizowany jest projekt mający na celu remont i modernizację obiektów dla stworzenia nowoczesnej
i dobrze wyposażonej bazy do kształcenia młodzieży i dorosłych, dostosowanej do potrzeb gospodarki
powiatu przasnyskiego.
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Uruchomione przez Samorząd Województwa mazowieckiego w 2001 r. Medyczne Studium
Zawodowe funkcjonuje obecnie jako Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu. W 2002 r.
władze powiatu przekazały pod potrzeby placówki budynek starego szpitala. Od tego czasu „Medyk”
dynamicznie się rozwija. Obecnie szkoła posiada nowoczesną i doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną.
Dysponuje internatem, biblioteką oraz halą sportową. W placówce kształci się 29 słuchaczy w systemie
dziennym oraz 110 słuchaczy w systemie zaocznym.
W powiecie działa szkoła wyższa – Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu: Wydział
Zamiejscowy w Przasnyszu. Uczelnia kształci studentów w specjalności filologia angielska, niemiecka
oraz rosyjska w systemie dziennym i zaocznym. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów,
konwersatoriów, ćwiczeń oraz seminariów. Studia trwają trzy lub cztery lata. Obecnie na uczelni studiuje
około 60 osób.
We wrześniu 2015 r. została uruchomiona w Przasnyszu, pod auspicjami Starostwa
Powiatowego, Szkoła Muzyczna I stopnia. Siedzibą nowej szkoły są obiekty Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych przy ulicy Mazowieckiej. Bezpłatna nauka, w zależności od cykli, trwać będzie
cztery, lub sześć lat. Powiat przasnyski spełnił wszelkie wymagania związane z warunkami, aby w
Przasnyszu mogła powstać szkoła muzyczna. Podjęte zostało porozumienie z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, które udzieliło powiatowi zgody na prowadzenie publicznej szkoły muzycznej
I-ego stopnia. Szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie.
W latach 2011-2014 nastąpiła radykalna poprawa bazy materialnej szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez samorząd powiatowy. Na powiatowe inwestycje oświatowe w latach
2010-2014 wydatkowano 21 292 299,85 zł.
Najważniejsze inwestycje oświatowe w latach 2010-2014:
 W latach 2010-2013 została przeprowadzona modernizacja budynku Centrum Kształcenia
Praktycznego. Modernizacja realizowana była w dwóch etapach: pierwszy w okresie od listopada
2010 roku do maja 2011 roku, drugi w okresie od maja do listopada 2013 roku. Całość środków
finansowych pochodziła z budżetu powiatu przasnyskiego, a wartość zadania wyniosła – 1 463
609,81 zł. Ponadto Starostwo Powiatowe złożyło opiewający na 1 mln zł wniosek na doposażanie
Centrum ze środków unijnych, który uzyskał już wstępną kwalifikację do dofinansowania.
W wyniku przeprowadzonych prac remontowo-modernizacyjnych powstało nowoczesne zaplecze
do praktycznej nauki zawodu a także niezbędne zaplecze sanitarne i pomieszczenia administracyjne
oraz gospodarcze. Uczniowie przasnyskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymali do
dyspozycji nowe specjalistyczne pracownie, które umożliwią kompleksowe i w pełni profesjonalne
kształcenie.
 W 2014 r. został przeprowadzony remont internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Przasnyszu. Środki finansowe pochodziły w całości z budżetu Powiatu Przasnyskiego, a wartość
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zadania wyniosła 1 356 378,60 zł. Remont stworzył młodzieży korzystającej z internatu
zdecydowanie lepsze warunki sanitarne, higieniczne oraz estetyczne.
 W 2014 r. został przeprowadzony remont internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Chorzelach. Środki finansowe pochodziły w całości z budżetu Powiatu Przasnyskiego, a wartość
zadania wyniosła 201 474,00 zł. Zakres robót obejmował: malowanie elewacji budynku, naprawę
i uzupełnienie rur spustowych oraz orynnowania, naprawę i uzupełnienie tynków zewnętrznych,
wprowadzenie elementów dekoracyjnych ze styropianu i inne prace wynikające z technologii robót.
Najpilniejsze zadania w dziedzinie edukacji:
 dostosowywanie profili kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki;
 pełne

szczegółowe

wyposażenie

pracowni

zawodowych

do

kształcenia

teoretycznego

i praktycznego;
 współpraca naukowo-dydaktyczna z Politechniką Warszawską, Wyższą Szkołą Języków Obcych w
Przasnyszu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie w ramach projektu „Poligon
doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”;
 utworzenie i wyposażenie bazy dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zdziwóju.

8. Sport i rekreacja.
W powiecie przasnyskim są zarejestrowane i funkcjonują aktywnie 32 kluby i stowarzyszenia
kultury fizycznej. 11 z nich znajduje się na terenie gminy i miasta Przasnysz, 9 w gminie Jednorożec, 3
istnieją na terenie gminy Chorzele, 3 w gminie Krasne, 2 w gminie Krzynowłoga Mała i 4 w Czernicach
Borowych. W skład zarządów i komisji rewizyjnych zarejestrowanych klubów i stowarzyszeń kultury
fizycznej wchodzi ponad 300 osób.
Większość podmiotów rozpoczęła swoją działalność z chwilą utworzenia samorządu
powiatowego. Przykładem jest reaktywowanie oraz ścisła i dobrze zorganizowana współpraca Starostwa
z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Przasnyszu (w jego skład wchodzą przedstawiciele
wszystkich szkół oraz uczniowskich klubów sportowych, które zgłosiły swój akces), w zakresie rywalizacji
młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Powiatowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Rywalizacja sportowa trwa przez cały rok szkolny. Igrzyska składają się
z poszczególnych szczebli, mianowicie: eliminacji gminnych, powiatowych, międzypowiatowych oraz
wojewódzkich. Głównym celem działalności PSZS jest wyłanianie mistrzów w poszczególnych
dyscyplinach i konkurencjach oraz umożliwienie im udziału w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. Udział w zawodach to również znakomity sposób upowszechnia idei sportu masowego
i zdrowego stylu życia. Igrzyska obejmują swym działaniem 42 szkoły z terenu powiatu przasnyskiego.
Przeprowadzane są zawody w 32 dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w których startuje około 4
500 zawodniczek i zawodników ze wszystkich typów szkół. W sumie rokrocznie odbywa się około 75
imprez sportowych, w tym około 45 powiatowych, współorganizowanych przez Starostwo,
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a składających się na Kalendarz Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Pozostałe to zawody międzypowiatowe
i wojewódzkie, w których rywalizują triumfatorzy szczebla powiatowego.
W

latach

2010-2014

w

zawodach

szczebla

międzypowiatowego

powiat

przasnyski

reprezentowany był aż w 21 konkurencjach w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych. Efektem
udziału w zawodach był awans do finału wojewódzkiego i uzyskanie medali.
Przy współpracy klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury
fizycznej Starostwo organizuje na terenie powiatu szereg imprez sportowych, kulturalnych
i społecznych o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, a także międzynarodowym, m.in. 63 wyścig Tour
de Pologne UCI Pro Tour, którego trasa przebiegała przez powiat przasnyski. O dużej popularności
kolarstwa w powiecie świadczą imprezy takie jak organizowane przez Stowarzyszenie Zielony Szlak
Cezarego Zamany wyścigi w kolarstwie górskim i szosowym z cyklu Mazovia MTB Marathon. Impreza
ta to cykl ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie całego
Mazowsza. W 2011 roku zainaugurowano jeden z etapów na terenie Powiatu Przasnyskiego. Impreza
odbyła się w Chorzelach, a zaplanowana trasa prowadziła leśnymi ścieżkami, gdzie główną atrakcją były
górskie podjazdy w Górach Dębowych – najwyższym wzniesieniu na Mazowszu. Organizatorzy
zapowiedzieli, że ten etap ma szansę na stałe wpisać się w kalendarz Mazovia MTB. W 2015 r. odbył się
wyścig szosowy. Trasa wiodła przez miasto i gminę Przasnysz oraz gminy Jednorożec i Chorzele.
Ponadto trzykrotnie w ciągu tej kadencji Powiat wspierał cykl imprez organizowanych przez
Stowarzyszenie „Family Cup” w ogólnopolskich zawodach w kolarstwie górskim. Imprezy organizowane dwukrotnie w Mchowie i ostatnio w Karwaczu. Miały one rangę Mistrzostw Północnego Mazowsza.
Powiat Przasnyski wspiera także organizacyjnie i finansowo związki sportowe oraz działające
organizacje na jego terenie. W dużej części partycypuje w zakupie nagród, pucharów i dyplomów dla
uczestników zawodów. Są to min. takie imprezy jak: wyścigi kolarskie, turnieje w zapasach, turnieje
halowe (piłka nożna, siatkówka itp.), zawody makroregionalne i ogólnopolskie w karate, zawody
spadochronowe, turnieje szachowe i wiele innych. Celem imprez sportowych jest promocja zdrowego
stylu życia, edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, podnoszenie poziomu sportu, nauka
zdrowej rywalizacji.
Poza wymienionymi powyżej do ważniejszych imprez wspieranych przez władze Powiatu
Przasnyskiego możemy zaliczyć m.in.:
−

Otwarte Towarzyskie Zawody Spławikowe o Tytuł Mistrza Ziemi Przasnyskiej.

−

Ogólnopolskie Zawody Trójboju Siłowego.

−

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Drogowego.

−

Maraton rowerowy z cyklu Merida Mazowia MTB.

−

Zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP z terenu Powiatu Przasnyskiego.

−

Turnieje o Puchar Starosty Przasnyskiego w piłce nożnej, halowej piłce nożnej, piłce siatkowej,
koszykowej, itp.
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Zawody sportowe rangi makroregionalnej i ogólnopolskiej – np. Turniej Kyokushin Karate,
w którym biorą udział zawodnicy z całej Polski.

−

Otwarte Zawody Wędkarskie.

−

Turnieje sportowe o zasięgu gminno-powiatowym z różnych dyscyplin sportowych.
Jak wynika z przeprowadzonej oceny stanu istniejącego, we wszystkich gminach powiatu

przasnyskiego w ostatnich latach nastąpiła znacząca poprawa stanu i liczebności obiektów sportowych.
Wzmocniły one bazę sportową w powiecie, służąc rozwojowi sportu na tym terenie. Są wykorzystywane
nie tylko przez młodzież szkolną, ale także przez osoby dorosłe uprawiające różne dyscypliny sportu.
Tym samym obiekty są eksploatowane przez dużą część czasu, osiągając spodziewane efekty
i przyczyniając się do popularyzacji aktywności fizycznej.
Wzmocnienie bazy sportowej spowodowało rozwój dyscyplin lekkoatletycznych wśród dużej
grupy społeczeństwa powiatu (siatkówka, koszykówka, piłka halowa). Są to miejsca rekreacji
i aktywnego wypoczynku licznej grupy mieszkańców w regionie przasnyskim popartych licznymi
rozgrywkami o puchar starosty i wójtów/burmistrzów. Jednocześnie, odnosząc się do ilości uczniów i ich
potrzeb, należy stwierdzić, że nadal konieczne są inwestycje w celu wzmocnienia bazy sportowej.
W roku 2014 został wybudowany i oddany do użytku nowoczesny kompleks sportoworekreacyjny. Całkowita wartość projektu pn. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks
Chorzele – Etap I” wyniosła 17 467 057,15 zł. Powiat otrzymał dofinansowanie na realizację projektu ze
środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2007-2013. Głównym celem powstania obiektu było
stworzenie korzystnych warunków do wyrównywania szans edukacyjnych na obszarach powiatu
przasnyskiego. Obiekt sportowy umożliwił realizację zajęć WF w bezpiecznych, przyjaznych uczniom
i nauczycielom warunkach. Z obiektu korzysta obecnie 2 206 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla
których powiat jest organem założycielskim. Basen jest także udostępniany bezpłatnie dla około 3 tys.
dzieci i młodzieży z 23 szkół z terenu powiatu przasnyskiego, w tym Miasta i Gminy Chorzele, Gminy
Jednorożec i Krzynowłoga Mała. Z obiektu mogą także korzystać za odpłatnością pozostali mieszkańcy
powiatu, turyści odwiedzający piękną ziemię północnego Mazowsza oraz inne zorganizowane grupy. Na
terenie obiektu przewiduje się również rozgrywanie zawodów sportowych.
Dużym atutem obiektu jest bardzo dobrze wyposażona sala konferencyjno-sportowa. Bezpośrednie
sąsiedztwo basenu, sali konferencyjnej, hali sportowej oraz internatu stwarza dogodne warunki
dla organizacji obozów, szkoleń i innych form pobytu.
W skład obiektu wchodzą: basen rekreacyjny oraz kąpielowy z zapleczem socjalno-sanitarnym, sauna
i solarium, sala konferencyjno-sportowa wyposażona w sprzęt audiowizualny oraz sportoworehabilitacyjny. Obiekt jest także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony
w elementy eliminujące bariery architektoniczne.
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9. Kultura i sztuka.
Organizacją życia kulturalnego w powiecie przasnyskim zajmują się przede wszystkim powołane
w tym celu placówki samorządowe. Są to Miejski Dom Kultury w Przasnyszu, Ośrodek Upowszechniania
Kultury w Chorzelach, Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem, Gminny Zespół Oświaty, Kultury i Sportu
w Jednorożcu, Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych.
Na terenie powiatu przasnyskiego działa ogółem 7 bibliotek publicznych i 11 ich filii. Sieć
biblioteczną tworzą Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu, Gminna i Miejska Biblioteka Publiczna
w Chorzelach, Gminne Biblioteki Publiczne w Krzynowłodze, w Krasnem, w Jednorożcu, w Czernicach
Borowych oraz w Bogatem wraz z filiami, a także biblioteki w poszczególnych placówkach oświatowych.
W porównaniu z latami poprzednimi liczba woluminów została podwojona, co świadczy o coraz lepszej
kondycji tego obszaru kultury.
Ofertę muzealniczą tworzą: Muzeum Historyczne w Przasnyszu oraz Muzeum Weterynarii
Wiesławy i Waldemara Krzyżewskich w Przasnyszu. W powiecie znajduje się także jedno kino „Światowid” zlokalizowane przy MDK w Przasnyszu.
Powiat przasnyski efektywnie wspiera szeroko pojętą kulturę na swoim terenie, co znacząco
wpływa na jakość i skalę działalności kulturalnej. Wsparciem objęte są różne podmioty - instytucje,
szkoły i placówki oświatowe, czy też indywidualni twórcy kultury, prowadzące lub wspomagające ten
rodzaj działalności. Niewątpliwie wpływa to na rozwój ruchu artystycznego w lokalnym środowisku
i skalę podejmowanych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych. Samorząd powiatowy podejmuje także
działania mające na celu ochronę i pielęgnowanie dziedzictwa narodowego, włączając w to opiekę nad
miejscami o szczególnym znaczeniu historycznym.
Na terenie powiatu mieszka wielu zasłużonych działaczy i twórców, którzy poprzez swoją
aktywność mają ogromny wpływ na lokalną kulturę. Ich dokonania to prace z takich dziedzin jak:
malarstwo, rzeźba, fotografika, twórczość plastyczna oraz twórczość literacka. Powiat aktywnie wspiera
ich działalność, partycypując w kosztach upowszechniania ich twórczości. Odbywa się także wiele imprez
kulturalnych w wymienionym obszarze, dofinansowanych z powiatowego budżetu.
Na terenie powiatu mieszka i tworzy wiele osób związanych z twórczością literacką. Do
najbardziej aktywnych kół literackich należy bez wątpienia Koło Miłośników Sztuki TARAS działające przy
Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.
Wiele z działań realizowanych na terenie powiatu uzyskuje wsparcie w samorządzie
powiatowym. Duża część budżetu powiatu przeznaczona na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
została wykorzystana właśnie na wydanie książek historycznych, zbiorów wierszy czy almanachów
poezji. Samorząd dofinansował np. zadanie publiczne III Przasnyska Jesień zrealizowane przez
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Finał VIII Mazowieckiego Konkursu Literackiego zrealizowane
przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Spotkanie związane z wydaniem i promocją „Rocznika
Przasnyskiego” zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Organizacja uroczystości
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wręczenia Medali Stanisława Ostoi - Kotkowskiego zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Przasnyskiej, Wydanie i promocja tomiku wierszy pt. „Życia godziny” zrealizowane przez Polski Związek
Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Płocku - Odział Rejonowy w Przasnyszu, Miss
Mazowsza 2014 zrealizowane przez Stowarzyszenie „Młodzi w Regionie”, Obchody 100 rocznicy
wybuchu I Wojny Światowej zrealizowane przez Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej i wiele
innych.
Poza twórczością literacką, malarstwem czy rzeźbą istnieją inne dziedziny działalności
kulturalnej, w której powiat przasnyski odgrywa istotną rolę. Dofinansowaniem z budżetu samorządu
powiatowego obejmowane są konkursy plastyczne, recytatorskie, piosenki oraz konkursy dla
keybordzistów.
Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych w powiecie możemy zaliczyć:
-

Dożynki Powiatowo – Gminno – Miejskie, przekształcone w 2015 r. w Dożynki Powiatowo –
Gminne, z założeniem organizacji co roku z inną gminą z terenu powiatu,

-

Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej.

-

Dni Chorzel.

-

„Przaśnik” - wręczanie statuetki Przaśnika osobom zasłużonym dla ziemi przasnyskiej.

-

Medal im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego.

-

Organizacja Przeglądu Sztuki Współczesnej Laserowej im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego.

-

Spotkania poetycko-muzyczne, autorskie, konkursy literackie - imprezy dla mieszkańców
o charakterze powiatowym.

-

Imprezy plenerowe, festyny rodzinne, turnieje wsi.

-

Turnieje tańca nowoczesnego i towarzyskiego.

-

Konkursy plastyczne, rajdy, pokazy i szkolenia związane tematycznie z promocją honorowego
krwiodawstwa oraz z ratownictwa drogowego.

-

Wybory Miss Północnego Mazowsza.

-

Inscenizacje historyczne bitew, które toczyły się na terenie Powiatu Przasnyskiego.

W tym miejscu warto również wspomnieć o działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej oraz
Towarzystwa Przyjaciół Chorzel. Stowarzyszenia te są inicjatorami i organizatorami wielu przedsięwzięć
kulturalnych i rekreacyjnych mających na celu przybliżenie mieszkańcom powiatu i turystom walorów
naszej małej ojczyzny.
Zaangażowanie samorządu powiatowego w wspieranie kultury i sztuki zostało docenione przez
samorząd województwa mazowieckiego, który przyznał powiatowi przasnyskiemu, w 2014 r. tytuł
„Stolicy Kultury Mazowsza 2014”. Dzięki zaangażowaniu samorządów powiatu przasnyskiego, organizacji
pozarządowych i wsparciu finansowemu z budżetu województwa mazowieckiego na terenie całego
powiatu udało się zorganizować 53 przedsięwzięcia kulturalne.
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Najpilniejsze zadania:
 Wspieranie i promowanie cennych lokalnych inicjatywy kulturalnych.
 współpraca w promowaniu historii kultury i walorów turystycznych powiatu w ramach
Światowych Dni Młodzieży 2016.

10. Turystyka i rekreacja.
 Dziedzictwo materialne.
W skład dziedzictwa materialnego powiatu przasnyskiego wchodzą liczne zabytki sakralne: kościół
parafialny w Krasnem - XVI w., kościół parafialny w Czernicach Borowych - XVI w., kościół parafialny
w Rostkowie - XIX w., kościół farny i dzwonnica w Przasnyszu - XIV/XV w., klasztor Ojców Pasjonistów XVI w., klasztor Sióstr Klarysek Kapucynek w Przasnyszu - XVII w., kościół parafialny w Świetnym Miejscu
(drewniany) - początek XX w., kościół parafialny w Skierkowiznie (drewniany) - początek XX w., kościół
parafialny w Krzynowłodze Małej - XIX w., parafialny kościół w Parciakach (drewniany) - koniec
XIX w., parafialny kościół w Zarębach (drewniany) - XVIII w.
W skład dziedzictwa wchodzi także zabytkowa ciuchcia wąskotorowa na trasie Mława - Maków
Mazowiecki. W powiecie znajdują się także liczne bunkry obronne sprzed II wojny światowej - linia
obronna „Mława” z 1939 roku. W jego północnej części spotyka się chaty kurpiowskie kryte strzechą,
liczne figurki świętych wykonane z drewna, przydrożne kapliczki i stare cmentarze wojskowe w Rycicach,
Czernicach Borowych, Opaleńcu. Wzdłuż dawnej granicy polsko-pruskiej spotyka się budynki dawnych
kordonów, zarówno polskich, jak i pruskich. Ciekawym akcentem architektonicznym jest kościół
ewangelicki w Opaleńcu z XVII wieku.
Cennym akcentem w architekturze krajobrazu wsi są dawne dworki szlacheckie i parki podworskie
położone w miejscowościach:
 Obrąb (gm. Przasnysz) - pałac murowany, połowa XIX w., neogotyk, murowany z cegły,
otynkowany, parterowy; pozostałości parku podworskiego z pierwszej połowy XIX w., z okazami
topól i jesionów oraz szpalerem grabowym.
 Leszno (gm. Przasnysz) - dwór i park dworski z połowy XIX w.
 Krzynowłoga Wielka (gm. Chorzele) - dwór murowany z połowy XIX w., przebudowany w 1890
roku, park krajobrazowy z pierwszej połowy XIX wieku.
 Bogdany Wielkie (gm. Chorzele) - dwór murowany z ok. 1880 r., park krajobrazowy z połowy
XIXw.
 Czaplice Wielkie (gm. Chorzele) - dwór murowany z początku XX w.
 Czarzaste Wielkie (gm. Chorzele) - dworski park krajobrazowy.
 Chojnowo (gm. Czernice Borowe) - park podworski z XIX w. o pow. 2 ha z pomnikowymi klonami
srebrzystymi i innymi drzewami egzotycznymi.
 Pawłowo Kościelne (gm. Czernice Borowe) - dworek murowany i pozostałości parku dworskiego.
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 Rostkowo (gm. Czernice Borowe) - dwór murowany z XIX w. (obecnie szkoła podstawowa), park
dworski z XIX w. z okazami starych lip i dębów.
 Krasne (gm. Krasne) - zespół pałacowo-parkowy, park z XIX w. z egzotyczną roślinnością
i szpalerami grabowymi, wieża, ruiny pałacu Krasińskich i willi E. Kocha.
W parkach podworskich skupiają się w znacznej mierze drzewa pomnikowe (dęby, graby
pospolite, lipy drobnolistne, kasztanowce, klony, buki, wiązy, modrzewie, jesiony, świerki pospolite).
 Walory zdrowotne i naturalne.
Duża liczba lasów sosnowych z domieszką świerkowych tworzy specyficzny mikroklimat
w powiecie, który wpływa pozytywnie na stan zdrowia ludzi mających problemy z układem oddechowym
oraz krążenia. W regionie produkuje się dużą ilość żywności z certyfikatem ekologicznym. Żywność ta
eksportowana jest głównie do sklepów ekologicznych w większych miejscowościach. Zalecana jest dla
ludzi mających problemy z układem trawienia. Praktycznie większość terenu powiatu przasnyskiego jest
oazą ciszy i spokoju, co przyciąga turystów i mieszkańców miast, którzy przyjeżdżają tu w celu
odpoczynku i relaksu, a także zbioru runa leśnego, bardzo obfitego w tych stronach.
Tabela 1. Walory naturalne powiatu przasnyskiego.

Rodzaj waloru naturalnego
1. Charakterystyka terenu
a. pow. powiatu
b. ukształtowanie terenu
2. Nazwy rzek znajdujących się na
terenie powiatu oraz ich klasa
czystości.

3. Nazwy jezior i zbiorników
wodnych znajdujących się na
terenie powiatu

Opis
1.219 km2 - około 0,4 % powierzchni Polski.
Część południowo zachodnia – Wyżyna Ciechanowska, pozostała
część Nizina Mazowiecka.
Omulew (IV klasa), Orzyc (IV klasa), Ulatówka (IV klasa),
Morawka (IV klasa), Węgierka (IV klas), Kanał Płodownica (IV
klasa).
- Zbiornik retencyjny w miejscowości Chorzele o powierzchni 4
ha.
- Zbiornik retencyjny w miejscowości Karwacz, gmina Przasnysz
o powierzchni ok. 11 ha.
- Zbiornik retencyjny w miejscowości Łoje, gmina Krzynowłoga
Mała, o powierzchni 4,4 ha.
- Zbiornik retencyjny w miejscowości Rudno Jeziorowe, gmina
Krzynowłoga Mała. Powierzchnia zbiornika wynosi 11 ha.
- Zbiornik retencyjny w miejscowości Przasnysz na rzece
Węgierka.

4. Gleby (klasy bonitacyjne)

Gleby polodowcowe II – VI klasy bonitacji

5. Bogactwa naturalne

Pokłady kruszyw budowlanych: żwir, piasek, pokłady rudy
darniowej.

6. Lesistość (w %)

30%
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 Oferta turystyczna.
Powiat przasnyski jest bardzo atrakcyjnym terenem pod względem turystycznym, co wynika
z posiadania ciekawych, dobrze zachowanych i wartych obejrzenia zabytków, a także z bardzo małego
skażenia środowiska naturalnego.
Na terenie powiatu przasnyskiego zlokalizowanych jest 10 gospodarstw agroturystycznych, z tego 6
w gminie Przasnysz, 1 w gminie Czernice Borowe i 3 w gminie Jednorożec.
Wyraźnym akcentem jest rozwój turystyki rowerowej, spowodowany produkcją rowerów przez
firmę KROSS, wybudowaniem przez samorząd Powiatowy 80 km dróg i ścieżek rowerowych w ramach
projektu „Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację żwirowych dróg
powiatowych”. Utworzono w ten sposób zielony szlak rowerowy na terenie Powiatu Przasnyskiego
o łącznej długości 160 km.
W roku 2014 została wykonana ścieżka rowerowa wzdłuż zmodernizowanej drogi powiatowej
3213W Przasnysz - Kobylaki Korysze - Brzeski Kołaki o długości 24 225 mb oraz wzdłuż drogi powiatowej
3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc o dł. 2 250 mb.
Na szczególną uwagę w propagowaniu jazdy na rowerze zasługuje klub UKS „CENTER” działający
przy Gimnazjum w Czernicach Borowych. Uprawiane są tam różne formy kolarstwa od wycieczek
i rajdów począwszy, a na maratonach i wyścigach XC kończąc. Głównym kierunkiem działalności jest
propagowanie zdrowego stylu życia poprzez jazdę na rowerze. UKS aktywnie włącza się do organizacji
i budowy ścieżek rowerowych i tras łączących w sobie próbę powstania jednego wspólnego szlaku
w całej Polsce. Reprezentanci są obecni na imprezach i zawodach sportowych rangi krajowej
i międzynarodowej. Należą do nich: MAZOVIA MTB MARATHON oraz FAMILY CUP. Spore nadzieje
w popularyzacji sportu rowerowego oraz organizacji masowych imprez kolarskich widzimy w nowo
utworzonym klubie kolarskim „Kross Racing Team”.
Dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych cieszy się boisko „Orlik” w Przasnyszu.
Świadczy o tym między innymi fakt, że praktycznie przez cały dzień 7 dni w tygodniu odbywają się tam
zajęcia sportowe. Powstało też kilka drużyn organizujących lokalne turnieje piłkarskie.
Do ciekawych imprez turystycznych współorganizowanych i dofinansowanych przez Powiat możemy
zaliczyć:
- Ogólnopolska pielgrzymka do sanktuarium Św. St. Kostki.
- Pielgrzymka do Kościoła Parafialnego w Świętym Miejscu.
- Spływy kajakowe.
- Spotkania lotnicze.
- Noc Świętojańska – przejazd kolejką wąskotorową.
- Rajdy rowerowe.
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Potencjał turystyczny powiatu przasnyskiego został doceniony empirycznie w analizie naukowej
walorów inwestycyjnych województwa mazowieckiego. Pod względem atrakcyjności turystycznej
zajmujemy 18 miejsce na 42 powiaty ze wskazaniem na walory mikroklimatu przyrodniczego. 10
 Kultura ludowa.
Powiat przasnyski położony jest na styku dwóch regionów: kultury mazowieckiej i kurpiowskiej.
W regionie mazowieckim występował kult Polski szlacheckiej, z którym związanych jest wiele obyczajów
i zwyczajów. W potocznej mowie wyróżnia się akcent mazowiecki z naleciałościami mazurskimi,
w gwarze określanej jako mazurzenie. Historycznie region ten był określony jako tzw. „czarna szlachta”.
W północnej części znajduje się region kurpiowski tzw. „Kurpie Zielone” z własnymi strojami ludowymi,
odrębną kulturą, gwarą, obrzędami i zwyczajami. Lud ten był zawsze wolny. Został sprowadzony około
XIV w. przez Książąt Mazowieckich do obsługi ich dworków myśliwskich. Niskiej jakości grunty rolne
i mnogość lasów tzw. Puszczy Kurpiowskiej, wpłynęły na ich sposób życia. Swój folklor i kulturę
kontynuują po dzień dzisiejszy, występując w strojach ludowych podczas świąt kościelnych
i państwowych. Zespoły ludowe istnieją w Jednorożcu i Krasnem, zaś folklorystyczne w Przasnyszu –
Przasnyska Kapela Podwórkowa i w Chorzelach – Kapela Biesiadna.
 Miejsca kultu religijnego.
Do miejsc kultu religijnego w powiecie przasnyskim zaliczają się: Klasztor Ojców Pasjonistów
w Przasnyszu, w którym znajduje się Sanktuarium M.B. Niepokalanej Przewodniczki, Kościół parafialny
w Duczyminie z Sanktuarium Matki Boskiej Zielnej, Kościół w Rostkowie, gdzie znajduje się Sanktuarium
św. Stanisława Kostki – miejsce pielgrzymek głównie dzieci i młodzieży z Polski i spoza jej granic.

11. Bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Samorząd powiatowy traktuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego jako
jeden z priorytetów. Samorząd, realizując zadania w oparciu o prawne uregulowania, współpracuje
z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne. Systematycznie wspiera działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa dofinansowując zakup nowych radiowozów, wozów bojowych czy
wyposażenia niezbędnego do pracy powiatowych służb, inspekcji i straży.
Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa jest ostrzeganie i alarmowanie, dlatego też w celu
skrócenia czasu reakcji na zagrożenia, na terenie powiatu przasnyskiego funkcjonuje system
dynamicznej komunikacji z mieszkańcami oraz system wczesnego ostrzegania o nadchodzących
zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych. Powiadamianie polega na automatycznym wysyłaniu
i odtwarzaniu komunikatów głosowych na telefony stacjonarne i komórkowe oraz wysyłaniu
wiadomości sms.
10

Zob. prof. Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr Patrycjusz Zarębski, mgr Magdalena Typa, Raport
atrakcyjności inwestycyjnej województwa mazowieckiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego, Warszawa
2011, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., s. 54-55.
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 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.
W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami,
inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli, Rada Powiatu powołuje na trzyletnią kadencję Komisję Bezpieczeństwa
i Porządku.
Do zadań komisji należy:
•

ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

•

opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek
organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli;

•

przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

•

opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb,
inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

•

opiniowanie projektu budżetu powiatu - w stosownym zakresie;

•

opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach w zakresie bezpieczeństwa.

 Policja.
Zadania policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa
i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie
na obszarze całego powiatu realizuje Komendant Powiatowy Policji przy pomocy podległych mu
jednostek organizacyjnych Policji. W strukturze Policji na obszarze powiatu funkcjonuje Komenda
Powiatowa Policji w Przasnyszu (KPP), Komisariat Policji w Chorzelach, a także Posterunki Policji
w Jednorożcu oraz w Krasnem. W dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji pozostaje łącznie 107
policjantów i 18 radiowozów.
W 2014 r. uzyskano ogólny wskaźnik wykrywalności 82,7% tj. o 1,0% niższą niż przed rokiem.
Wynik ten powoduje, że Powiatowa Komenda Policji w Przasnyszu plasuje się na 3 miejscu w garnizonie
mazowieckim. Wykrywalność jest wyższa od średniej garnizonu o ponad 12,7%.
W kategorii przestępstw kryminalnych jednostka wszczęła 475 postępowań, to jest o 50
mniej niż przed rokiem. Wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych wyniósł 72,6% (w 2013 r. 70,5%). Policjanci przasnyscy ustalili ogółem 482 sprawców przestępstw. W kategorii kryminalnej
ustalono 237 sprawców przestępstw.
Współpraca KPP z samorządami powiatu przasnyskiego zaowocowała podpisaniem, w ostatnich
latach, porozumień, w ramach których możliwe było wydzielenie dodatkowych służb patrolowych,
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współfinansowanie zakupu radiowozów wykorzystywanych do zadań nadzoru ruchu drogowego na
terenie powiatu, remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych Komisariatu Policji w Chorzelach oraz
pomoc przy organizacji przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
W ramach wsparcia działań policji Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w latach 2010-2014
desygnowało łączną kwotę ok 180 tys. złotych.

Właściwa prewencja kryminalna i współdziałanie

z samorządem przy dobrej współpracy z prokuraturą oraz organizacjami społecznymi m.in. z działającym
na terenie miasta i gminy Chorzele stowarzyszeniem „Nasze bezpieczeństwo”, powoduje, że powiat
przasnyski plasuje się w ścisłej czołówce najbezpieczniejszych miejsc w województwie mazowieckim.
W 2005 r. oddano do użytku nowoczesny budynek Komendy Powiatowej Policji, co radykalnie
polepszyło warunki pracy funkcjonariuszy.
 Ochrona przeciwpożarowa.
Obszar powiatu przasnyskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej zabezpieczony jest przez
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu. Ponadto na terenie powiatu działa 48
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:
•

10 jednostek OSP typu S włączonych w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
(419 strażaków): OSP Chorzele, OSP Rycice, OSP Zaręby, OSP Jednorożec, OSP UlatowoPogorzel, OSP Mchowo, OSP Obrąb, OSP Krzynowłoga Mała, OSP Rostkowo, OSP Krasne,

•

37 jednostek OSP typu „S” (897 strażaków),

•

1 jednostka OSP typu „M”.
Na terenie każdej gminy powiatu znajduje się przynajmniej jedna jednostka Ochotniczej Straży

Pożarnej należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, która to stanowi trzon zabezpieczenia
operacyjnego gminy, a także powiatu.
Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP pełniące jednocześnie funkcję Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego koordynujące działania ratownicze, zlokalizowane jest w siedzibie Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Obserwując stopień przygotowania operacyjno-technicznego jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych włączonych w ramy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w przeciągu ostatnich pięciu
lat możemy zaobserwować jego stałą poprawę tj:
•

jednostki włączone w ramy KSRG posiadają podstawowe wyposażenie ratowniczo – gaśnicze
i system selektywnego alarmowania,

•

posiadają sprzęt specjalistyczny (motopompy pływające, pompy szlamowe, agregaty
prądotwórcze, radiotelefony, piły do betonu i stali, pilarki do drewna, zestawy PSP R1,
wymaganą przepisami ilość aparatów nadciśnieniowych ochrony dróg oddechowych),

•

posiadają hydrauliczne zestawy ratownictwa drogowego dzięki czemu jednostki te w pierwszej
kolejności dysponowane są do akcji związanych z likwidacją zdarzeń na drogach.
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Ww. jednostki są jednostkami mobilnymi, wyjeżdżającymi do zdarzeń na każde wezwanie.
Posiadają na stanie normatywne wyposażenie pożarnicze oraz odpowiednią liczbę przeszkolonych
członków.
Z oceny zagrożenia powiatu przasnyskiego wynika, że do potencjalnych zagrożeń mogących
doprowadzić do interwencji straży pożarnej należy zaliczyć:
− pożary lasów, budynków mieszkalnych, inwentarskich i nieużytków rolnych;
− zagrożenia hydro-meteorologiczne: huragany, burze, opady deszczu, lokalne podtopienia,
długotrwałe susze, zawieje, silne mrozy;
− awarie i katastrofy chemiczne w procesach technologicznych;
− transport drogowy, transport materiałów niebezpiecznych.
Analizując sytuację pożarową i miejscowych zagrożeń w powiecie za 2014 r. można zaobserwować
niewielką tendencję spadkową ilości zdarzeń. W 2014 r. w porównaniu z 2013 r. zanotowano 8% spadek
liczby interwencji. Nastąpił wzrost ilości pożarów o prawie 31%, spadek o prawie 15% miejscowych
zagrożeń oraz spadek liczby fałszywych alarmów o 48%. Spadek ilości zdarzeń jest związany z mniejszą
ilością interwencji spowodowanych przez gwałtowne opady atmosferyczne i porywy silnego wiatru.
Generalnie liczba podejmowanych interwencji jest nadal bardzo wysoka, co jest związane
z występowaniem różnego rodzaju miejscowych zagrożeń: wypadków drogowych, gwałtownych opadów
atmosferycznych, wichur, oraz nietypowych zachowań zwierząt i owadów stwarzających zagrożenie.
Pożary powstają najczęściej z powodu nieostrożności osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem
otwartym, wad urządzeń elektrycznych, nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych oraz
w wyniku podpaleń. Wiele podejmowanych interwencji ma związek ze złym stanem infrastruktury
komunalnej. Sytuacja ta powoduje zwiększenie roli i znaczenia straży pożarnych, co wiąże się
z koniecznością wyposażania jednostek KSRG w specjalistyczny sprzęt i urządzenia umożliwiające
realizację nałożonych obowiązków. Zarówno strażacy zawodowi jak i ochotnicy systematycznie szkolą
się, czego efektem jest umiejętność niesienia sprawnej i profesjonalnej pomocy w sytuacjach zagrożenia.
Na plus należy przyjąć mniejszą ilość interwencji co świadczy też o prawidłowej działalności
prewencyjnej, a tym samym podwyższenia się świadomości społecznej.

3%

25%

Pożary
Miejscowe Zagrożenia
Alarmy Fałszywe
72%

Wykres 7. Struktura zdarzeń na terenie pow. przasnyskiego w 2014 r.
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 Obrona cywilna.
Celem działania Obrony Cywilnej jest ochrona ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności
publicznej, dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a także
udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i usuwanie ich skutków. Do akcji
ratunkowej oraz likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń planuje się wykorzystać wszystkie
przygotowane siły i środki. W każdym przypadku zaistnienia nadzwyczajnego zagrożenia ludzi
i środowiska naturalnego będą one:
• ostrzegać i alarmować ludność wykorzystując system wykrywania i alarmowania,
• prowadzić rozpoznanie za pomocą grup rozpoznania ogólnego i specjalistycznego,
• organizować współdziałanie z innymi siłami.

12. Mieszkalnictwo.
Ze względu na typowo rolniczy charakter powiatu (5 gmin wiejskich, 1 gmina miejsko-wiejska, 1
gmina miejska) dominująca jest zabudowa zagrodowa, obok której w mniejszej liczbie występuje
zabudowa mieszkaniowa, głównie w miastach Przasnysz i Chorzele.
Według stanu na dzień 31.12.2013 r. ilość mieszkań w powiecie kształtowała się na poziomie
15.822, co wynosiło w przeliczeniu 24 m2 powierzchni użytkowej na jednego mieszkańca powiatu.
Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wynosi 81,2 m2. W okresie ostatnich 4 lat
zauważalny jest wyraźny wzrost liczby mieszkań.
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Wykres 8. Liczba mieszkań w powiecie przasnyskim.

W 2014 r. oddano do użytku 84 budynki mieszkalne oraz 468 izb. W tym samym roku wydano
pozwolenia na budowę 69 nowych budynków mieszkalnych.
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13. Gospodarka lokalna.
 Rolnictwo.
Rolnicza przestrzeń produkcyjna powiatu przasnyskiego charakteryzuje się znacznym
zróżnicowaniem intensywności produkcji, co wynika przede wszystkim z zasobności posiadanych gleb.
Wschodnia część powiatu: gminy Chorzele, Jednorożec, część gminy Krzynowłoga Mała i część gminy
Przasnysz posiada gleby lekkie klas średnich i słabych o pochodzeniu zarówno mineralnym, jak też
organicznym. Z kolei jego zachodnia część: gminy Czernice Borowe i Krasne oraz pozostałe części gmin
Krzynowłoga Mała i Przasnysz, to obszary o wysokich wskaźnikach bonitacji gleb gliniastych, ciężkich
i średnio-ciężkich o wysokim współczynniku bonitacyjnym i znacznej przydatności rolniczej. Parametry te
w znaczący sposób determinują preferowane kierunki produkcji zarówno w odniesieniu do produkcji
roślinnej, jak też produkcji zwierzęcej.
W powiecie funkcjonuje ok. 6 400 indywidualnych gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia
gospodarstwa wynosi ok. 12 ha. Największą średnią powierzchnię gospodarstw mają gminy Krasne,
Jednorożec oraz Czernice Borowe, natomiast najmniejsze gospodarstwa znajdują się w mieście
Przasnysz. Wśród rolników ok. 53% to mężczyźni, a 47% stanowią kobiety. Według szacunkowych
danych emeryci i renciści w gospodarstwach rolnych stanowią od 10 do 17 % populacji ludności
mieszkającej w gminach.
Ogólna powierzchnia użytków rolnych w powiecie wynosi ok. 73 tys. ha, z czego 63% to grunty
orne, zaś 37%) stanowią użytki zielone o charakterze trwałym. Gospodarstwa zlokalizowane w gminach
wschodniej części powiatu posiadają znacznie wyższy odsetek użytków zielonych o zróżnicowanym
poziomie plonowania. Wysoki poziom zakwaszenia gleb i wynikający stąd niewłaściwy skład botaniczny
runi łąkowo-pastwiskowej, w znaczący sposób powoduje obniżenie potencjalnych możliwości
plonowania. Użytki zielone zlokalizowane w dolinie Orzyca plonują na poziomie 250-350 dt zielonej
masy z ha. Pozyskiwana zielona masa jest użytkowana w swej naturalnej postaci do żywienia bydła
mlecznego i mięsnego, a także zagospodarowana w formie siano-kiszonki i coraz rzadziej w formie siana.
W zachodniej części powiatu użytki zielone stanowią znacznie mniejszy, a czasami wręcz marginalny
odsetek w strukturze użytków rolnych i mają charakter przemienny. Za to poziom plonowania często
przekracza 400 dt zielonej masy z ha o wysokich parametrach jakościowych.
Podstawę uprawy na gruntach ornych stanowią zboża chlebowe, jak też te przeznaczone na
paszę oraz jako surowiec do przemysłu. Powierzchnia uprawy zbóż na terenie powiatu przekracza 33 tys.
ha, a ich struktura odmianowa w znacznym stopniu jest uzależniona od rolniczej przydatności ziemi.
Średni plon zbóż wynosi ca 31 dt/ha. Podstawowe gatunki zbóż uprawiane na terenie powiatu to: żyto,
pszenica (ozima i jara), pszenżyto, jęczmień, owies i mieszanki zbożowe. Wysoki udział w strukturze
zasiewów mają ziemniaki, zarówno z przeznaczeniem na konsumpcję, jak też przemysłowe. Roślinami
zyskującymi na znaczeniu są: rzepak ozimy uprawiany w zachodniej części powiatu oraz kukurydza
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uprawiana na kiszonkę. W gminach o wysokim współczynniku bonitacji uprawia się także buraki
cukrowe.
Podstawowym gatunkiem zwierząt hodowlanych na terenie powiatu przasnyskiego jest bydło
mleczne. W stanie początkowym są stada bydła mięsnego. Należy podkreślić, iż powiat posiada
naturalny potencjał w zakresie bazy paszowej do wzrostu wolumenu tego typu produkcji. Drugim
dominującym gatunkiem zwierząt hodowlanych jest trzoda chlewna. Na terenie gmin Przasnysz,
Krzynowłoga Mała, Czernice Borowe i Krasne istnieją gospodarstwa posiadające stada przekraczające
500 szt. trzody.
W

ostatnich latach zanotowano znaczne

zainteresowanie

rolników

udostępnianiem

gospodarstw dla potrzeb agroturystyki. W powiecie przasnyskim istnieją warunki do uruchamiania tego
typu działalności gospodarczej, wspomagającej tradycyjną produkcję rolniczą. W 2014 r. w powiecie
funkcjonowało 10 gospodarstw agroturystycznych, na terenie gmin Przasnysz, Jednorożec i Czernice
Borowe.
 Leśnictwo.
Lasy i grunty leśne w powiecie zajmują powierzchnię 37 689,5 ha, co stanowi 30,5% powierzchni
ogólnej powiatu. Wskaźnik ten przekracza średnią krajową, która wynosi 29,2%. Lasy niepaństwowe
zajmują powierzchnię 14 905 ha, natomiast grunty leśne Skarbu Państwa i Lasów Państwowych 22 784,5 ha. Nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawują Nadleśnictwa na mocy specjalnego
porozumienia ze starostą przasnyskim. Powiat swoim zasięgiem obejmują nadleśnictwa: Przasnysz,
Parciaki i Wielbark.
Lasy są jednym z podstawowych elementów przyrodniczych kształtujących środowisko. Pełnią
funkcje ekologiczne, zapewniające stabilizację obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałają powodziom,
chronią gleby przed erozją i stepowaniem krajobrazu. Nie do przecenienia jest rola lasów
w kształtowaniu klimatu, stabilizacji składu atmosfery i jej oczyszczania, tworzenia warunków do
zachowania potencjału biologicznego wielkiej liczby gatunków, ekosystemów i wartości genetycznych
organizmów, funkcji produkcyjnych polegających na zachowaniu odnawialności i trwałego użytkowania
drewna, gospodarki łowieckiej, a wreszcie funkcji społecznych, służących kształtowaniu korzystnych
warunków zdrowotnych i rekreacyjnych dla społeczeństwa i jego edukacji ekologicznej.


Gospodarka.
Powiat przasnyski jest jednym ze słabiej uprzemysłowionych terytoriów województwa

mazowieckiego, jednak samorządowe działania sprzyjające rozwojowi i powstawaniu nowych
przedsiębiorstw oraz aktywne wspieranie nowopowstających inicjatyw gospodarczych sprawiły, iż
w latach 2010-2014 utrzymywała się tutaj wysoka koniunktura gospodarcza. Powstało wiele nowych
firm, aktywnie rozwinął się także sektor małych i średnich przedsiębiorstw.
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Obecnie w powiecie działalność gospodarczą prowadzą 3 594 podmioty gospodarki narodowej,
z czego w sektorze publicznym – 163. Wśród przedsiębiorstw dominują osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą – 2 818. Liczba spółek handlowych systematycznie wzrasta i wynosi obecnie
103, w tym 12 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego. Strukturę sektora prywatnego
uzupełniają spółdzielnie – 35, fundacji – 13 oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne – 122. 11 We
wszystkich kategoriach odnotowuje się rokrocznie niewielki, ale stały wzrost. W rejestrze REGON
znajdują się także 32 powiatowe jednostki organizacyjne.
Według klasyfikacji przedsiębiorstw 12, podział podmiotów przedstawia się następująco:
•

mikroprzedsiębiorstwa – 3 426

•

małe przedsiębiorstwa – 147

•

średnie przedsiębiorstwa – 18

•

duże przedsiębiorstwa – 3

sektor MSP

Samorząd powiatu jest właścicielem terenów inwestycyjnych, na terenie których planowane jest
powstanie wielu nowoczesnych inwestycji i realizacja wielu inicjatyw gospodarczych. Dzięki
współfinansowaniu środków z funduszy UE w ostatnim czasie uległa znacznej poprawie infrastruktura
okołoprzemysłowa (budowa dróg, chodników, miejsc postojowych i zatok autobusowych). Dużą zachętę
dla potencjalnych inwestorów stanowią duże zasoby taniej i dobrze wykwalifikowanej siły roboczej –
kształcenie praktyczne mieszkańców powiatu odbywa się na kierunkach najbardziej przydatnych
rozwojowej gospodarce państwa i powiatu.
Na uzbrojonym terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie k. Przasnysza 25
przedsiębiorców kupiło 54 działek inwestycyjnych o pow. 46,4 ha. Wydano już 16 pozwoleń na budowę,
z czego 8 firm już prowadzi działalność na terenie Strefy. Lokalizacją inwestycji w PSG zainteresowanie
wykazują obecnie 3 wielkie firmy amerykańskie i jedna europejska. Samorząd powiatowy prowadzi
zaawansowane negocjacje z przedsiębiorstwami.
Działania na rzecz przedsiębiorców obejmują także:
1. współpracę z przedstawicielami instytucji i urzędów w zakresie działań zmierzających do
pozyskania inwestorów;
2. przygotowanie i aktualizowanie oferty inwestycyjnej powiatu przasnyskiego;
3. udzielanie

przedsiębiorcom

i

przedsiębiorstwom informacji

dotyczących

możliwości

inwestowania na terenie powiatu przasnyskiego oraz procedur związanych z tym tematem;
4. promocja powiatu przasnyskiego w środowisku biznesowym;
5. organizacja imprez, wystaw, szkoleń i spotkań biznesowych;

11

Dane za GUS, stan na III kw. 2014 r.
Klasyfikację przedsiębiorstw MSP prowadzi się w oparciu o zapisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 173 poz.1807 z późn. zm.) oraz Załącznika I Rozporządzenia Komisji (WE) nr
364/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku zmieniającego Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001.
12
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6. współpraca z centralnymi i regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu, takimi jak: Agencja
Rozwoju Mazowsza S.A., Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Niewykorzystanym dotąd potencjałem powiatu są odnawialne źródła energii. Powiat przasnyski
posiada jedne z najwyższych na Mazowszu zasobów biomasy drzewnej, a rzeka Orzyc posiada wysoki
potencjał hydroenergetyczny.
Niepokojącym faktem są niskie współczynniki potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej powiatu
przasnyskiego na tle całego województwa mazowieckiego. Według ostatnich badań (2014 r.) powiat
posiada kategorię „E” w sześciostopniowej skali ocen (od „A” – najwyższa atrakcyjność do „F” – najniższa
atrakcyjność). Wśród gmin powiatu na plus wyróżnia się jedynie miasto Przasnysz (ocena „B”). 13 Mimo,
iż powyższe dane wskazują na nienajlepszą pozycję konkurencyjną powiatu przasnyskiego na tle
województwa mazowieckiego, to należy wziąć pod uwagę fakt, iż realizowane właśnie projekty
dokończenia uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, budowy gazociągu, bocznicy kolejowej,
poligonu doświadczalno-wdrożeniowego oraz plany utworzenia podstref w poszczególnych gminach
z pewnością spowodują wyraźny awans powiatu w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej.

14. Drogownictwo i transport.
Ogólna długość dróg w powiecie przasnyskim wynosi 1166,129 km, z czego drogi o nawierzchni
twardej ulepszonej stanowią 49,3% tj. 572 km, z czego 112 km dróg o znaczeniu krajowym
i regionalnym:
 47 km drogi krajowej Nr 57 o długości 47 km,
 65 km dróg wojewódzkich Nr 544, 614, 616, 617, 625,
 431,129 km dróg powiatowych,
 623 km dróg gminnych,
 41 ogólnodostępnych parkingów.
Droga krajowa Nr 57 Pułtusk – Barczewo (gr. państwa) ma znaczenie zarówno gospodarcze jak
i turystyczne. W okresie maj – październik natężenie ruchu przekracza 5 000 pojazdów na dobę. Według
danych z KPP w Przasnyszu jest to najbardziej zagrożona wypadkami droga w powiecie. Drogi
wojewódzkie Nr 616, 617, 614, 544 umożliwiają połączenie wschód - zachód; tj. Ostrołęka, Ciechanów,
Mława z drogą krajową Nr 7.
 Drogi powiatowe.
W zarządzie powiatu znajduje się sieć dróg o łącznej długości 431,129 km, w tym:
 drogi klasy G stanowią sieć podstawową (długość 130,735 km),
 drogi klasy Z (długość 165,068 km),
13

Zob. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (red.) Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014 – województwo
mazowieckie. Warszawa, grudzień 2014, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
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 drogi klasy L tworzą sieć o znaczeniu lokalnym (długość 135,326 km),
 26 obiektów mostowych.
W wyniku wprowadzonej z dniem 1 stycznia 1999 roku reformy samorządowej, Zarząd Powiatu
stał się z mocy prawa zarządcą sieci dróg powiatowych. Od dawnego zarządu dróg t.j. DODP Warszawa
(Zarząd Dróg w Przasnyszu, Ciechanowie, Mławie) przejęto ww. ilość dróg wraz z 26 obiektami
mostowymi. Stan techniczny przejętych dróg i obiektów inżynierskich był bardzo zróżnicowany tj. od
stanu zadowalającego na około 25% do stanu bardzo złego, wymagającego wykonania robót
remontowych i modernizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego na około 50% sieci
dróg. Pozostałe 25% dróg wymagało zabiegów konserwacyjno-remontowych polegających na naprawie
ubytków cząstkowych nawierzchni dróg, utrwaleń powierzchniowych. Stan ten był pochodną wieku
nawierzchni: najstarsze brukowcowe pochodziły z 1932 roku, nawierzchnie betonowe z lat 1940-1942,
bitumiczne z lat 1970-1999. Przejęte drogi w większości nie spełniały parametrów technicznych dla dróg
powiatowych określonych stosownymi przepisami.
Dzięki aktywności inwestycyjnej samorządu powiatowego, w tym wykorzystaniu środków
zewnętrznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu w latach 1999-2014 dokonał modernizacji,
przebudowy i remontów 98% dróg powiatowych.
Najważniejsze projekty drogowe zrealizowane w latach 2007-2014 w ramach współfinansowania ze
środków UE:
•

Przebudowa drogi powiatowej nr 3215W Duczymin - Nowa Wieś - Jarzynny Kierz
Całkowita wartość projektu – 2 134 224,09 PLN.
Długość przebudowanego odcinka - 8,92 km.

•

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Krzynowłoga Mała - Skierkowizna
Całkowita wartość projektu – 2 280 884,82 PLN.
Długość przebudowanego odcinka - 9,52 km.

•

Poprawa dostępności Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez budowę drogi Myszyniec-Bartniki
Całkowita wartość projektu – 18 539 433,85 PLN.
Długość przebudowanego odcinka – 23,233 km.

•

Przebudowa drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec - Szczepanki - Szulmierz
Całkowita wartość projektu – 2 149 056,51 PLN.
Długość przebudowanego odcinka – 9,12 km.

•

Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe
uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - etap 1
Wartość projektu: 73 495 445,21
PLN.
Projekt w trakcie realizacji.
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 Transport.
Poprawa stanu nawierzchni i jakości połączeń drogowych przyczyniła się do rozwoju komunikacji
autobusowej. Ruch autobusowy obsługuje firma PKS Przasnysz S.A. (Mobilis Group) oraz przewoźnicy
indywidualni. Centrum powiatu (Przasnysz) posiada obecnie regularne połączenia z dużymi ośrodkami
miejskimi takimi jak: Białystok (3 połączenia dziennie), Ciechanów (10 połączeń), Gdańsk (2 połączenia),
Łomża (1 połączenie), Mława (7 połączeń), Mrągowo (3 połączenia), Olsztyn (5 połączeń), Ostrołęka (4
połączenia), Płock (2 połączenia), Poznań (1 połączenie), Siedlce (1 połączenie), Szczytno (4 połączenia),
Toruń (1 połączenie), Warszawa (21 połączeń).
Infrastrukturę lotniczą reprezentuje lotnisko trawiaste w Sierakowie o powierzchni 309 ha,
pozostające w strukturze własnościowej powiatu. Ponadto przasnyski SPZZOZ posiada lądowisko dla
helikopterów. Najbliższe utwardzone lotniska to Port Lotniczy Szczytno - Szymany (55 km od Przasnysza)
oraz Międzynarodowy Port Lotniczy im. F. Chopina Warszawa – Okęcie (110 km od Przasnysza).
Samorząd powiatowy czyni aktywne starania w celu uruchomienia na ternie powiatu transportu
kolejowego polegającego na reaktywacji oraz modernizacji linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka –
Chorzele oraz budowy linii kolejowej łączącej linię nr 35 z linią nr 9 na odcinku Ciechanów-PrzasnyszChorzele. Zadanie zostało wpisane do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
oraz do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego podpisanego przez stronę rządową
i samorządową, co zabezpieczy finansowanie inwestycji. Ponadto powiat wykona we własnym zakresie,
przy udziale środków unijnych, bocznicę kolejową przy strefie gospodarczej w Chorzelach.

15. Uwarunkowania regionalne.
 Związki z sąsiednimi powiatami.
Rozwój powiatu determinowany będzie między innymi poprzez wzajemne oddziaływanie
i powiązania funkcjonalno-przestrzenne z sąsiednimi powiatami. Powiat przasnyski sąsiaduje w woj.
mazowieckim z trzema powiatami: ciechanowskim, mławskim i makowskim. Posiada liczne związki
o charakterze infrastrukturalnym, przyrodniczym i funkcjonalnym. Stanowią one płaszczyznę wzajemnej
współpracy, zwłaszcza w zakresie modernizacji i budowy dróg, koordynacji komunikacji samochodowej,
tworzenia efektywnych systemów gospodarki odpadami i zasobami wodnymi, współpracy w zakresie
zapobiegania i zwalczania sytuacji kryzysowych.
Główne powiązania funkcjonalno-przestrzenne z sąsiednimi powiatami są następujące:
 z powiatem mławskim:
• obszar perspektywiczny dla pozyskiwania energii geotermalnej,
• linia kolejowa wąskotorowa,
• drogi wojewódzkie: nr 614 Przasnysz - Grudusk - Mława i nr 616 Chorzele - Grudusk,
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• drogi powiatowe: 28314 Cichowo - Międzyleś, 2361W Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo Grójec - Klewki,
• rozległy obszar chronionego krajobrazu obejmujący park krajobrazowy,
• główne szlaki historyczne w XVI w.
 z powiatem ciechanowskim:
• linia wysokiego napięcia 110 kV,
• gazociąg tranzytowy „Jamał”,
• linia kolejowa wąskotorowa,
• droga wojewódzka nr 617 Przasnysz - Golany - Ciechanów
• drogi powiatowe nr: 07502 Wola Wierzbowska - Krasne, 07334 Klewki - Rostkowo - Szczepanki, 07503
Wróblewo - Krasne, 07333 Czernice - Miłoszewiec, 07588 Wola Wierzbowska - Szczepanki, 07518
Opinogóra - Zielona, 07510 Kołaczkowo - Zielona, 07511 Kołaczkowo - Barańce, 28322 DzierzgowoGrójec - Klewki, 1238W Szulmierz - Wola Wierzbowska - Zielona - Wężewo - Krasiniec,
• rozległy obszar chronionego krajobrazu obejmujący ponad połowę terenów stykowych wzdłuż granicy
obu powiatów,
• rozległy obszar o wysokiej wartości (80-90 pkt. na skali 100 punktowej) warunków agroekologicznych
(rolniczej przestrzeni produkcyjnej),
• rozległy obszar zagrożony erozją wietrzną,
• główne szlaki historyczne w XVI wieku,
• realizowany przez samorządy gmin program zagospodarowania odpadów komunalnych.
 z powiatem makowskim:
• droga krajowa Nr 57,
• droga wojewódzka nr 544 Brodnica - Przasnysz - Ostrołęka,
• drogi powiatowe: 3236W Jednorożec - Kuchny – Płoniawy Bramura, 28374 Chorzele - Krasnosielc,
2133 Szczuki - Płoniawy Bramura, 07504 Krasne - Maków Mazowiecki, 3238W Przasnysz - Przemiarowo,
3206W Krasne - Romanowo - Maków Mazowiecki, 07507 Gostkowo - Helenowo - Karniewo, 28328
Budziska - Budy Prywatne, 28345 Krasiniec - Płoniawy Bramura, 28121 Bartniki - Myszyniec,
• obszar o wysokiej wartości (80-90 pkt. na skali 100 punktowej) warunków agroekologicznych (rolniczej
przestrzeni produkcyjnej),
• obszar zagrożony erozją wietrzną,
• realizowany przez samorządy gmin program zagospodarowania odpadów komunalnych.
 Powiat w polityce przestrzennej województwa.
Dokumenty planistyczne samorządu woj. mazowieckiego zawierają szereg uwarunkowań
istotnych dla dalszego rozwoju powiatu przasnyskiego. Najistotniejszymi z tych dokumentów są:
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 oraz Plan Zagospodarowania
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Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Podstawowym dokumentem operacyjnym jest
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, który stanowi główny
instrument zarządzania unijnymi funduszami wsparcia rozwoju regionalnego.
Obszary współdziałania samorządów województwa i powiatu określa przede wszystkim ustawa
o samorządzie województwa, zgodnie z którą samorząd województwa zobowiązany jest do określenia
strategii rozwoju województwa, uwzględniającej w szczególności następujące cele:
•

pobudzanie aktywności gospodarczej,

•

podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,

•

zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb
przyszłych pokoleń,

•

kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego,

•

pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej mieszkańców.

Realizacja tych celów nie może naruszać samodzielności powiatu i zależna jest od następujących
czynników:
1. Mieszkańcy powiatu są jednocześnie mieszkańcami województwa, którzy tworzą z mocy prawa
regionalną wspólnotę samorządową.
2. Zadania publiczne samorządu województwa realizowane są na obszarze konkretnego powiatu
i gminy.
3. Polityki rozwoju samorządu województwa i samorządu powiatowego powinny być wzajemnie
powiązane i spójne.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego14 sytuuje powiat przasnyski
w ostrołęckim obszarze problemowo-funkcjonalnym o najniższym poziomie rozwoju społecznogospodarczego oraz o najniższym dostępie do dóbr i usług (patrz mapa nr 1 poniżej).
Za główne problemy w obszarze ostrołęckim uznano:
- bardzo niski poziom PKB na mieszkańca (76,1% średniej krajowej);
- wysokie bezrobocie, w tym również wśród ludzi młodych;
- wysokie ujemne saldo migracji, szczególnie w części zachodniej;
- bardzo słabą dostępność do usług lokalnych.

14

Przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2014 r.
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Zdiagnozowane problemy we wszystkich obszarach funkcjonalnych będą rozwiązywane poprzez
realizację określonych polityk przestrzennych. Poniżej prezentujemy bezpośrednią lub pośrednią rolę
powiatu przasnyskiego w realizacji poszczególnych polityk.
 Polityka poprawy struktury przestrzennej i funkcjonalnej województwa.
 Rozwój przestrzenny powinien następować w pasmach utworzonych wzdłuż korytarzy
komunikacyjnych oraz w rdzeniu układu, który stanowi obszar zurbanizowany Warszawy oraz
węzły transportowe ośrodków regionalnych i subregionalnych;
 Pasma rozwoju powinny obejmować zarówno tereny zurbanizowane historycznie wyznaczone
wzdłuż linii kolejowych, jak również nowopowstałe wzdłuż ciągów drogowych, w których należy
przewidywać wprowadzenie transportu szynowego;
 Dla liniowych obiektów infrastruktury transportowej i energetycznej należy zachować korytarze
przestrzenne, w miarę możliwości wspólne (tzw. Korytarze infrastrukturalne).
 Polityka rozwoju przemysłu i wzrostu konkurencyjności wybranych ośrodków osadniczych.
 wzmocnienie potencjału miast powiatowych (…) jako ośrodków rozprzestrzeniających procesy
dyfuzji rozwoju z metropolii warszawskiej i wspomagających procesy rozwoju ośrodków
regionalnych i subregionalnych;
 rozwój przemysłu (w tym nowych technologii) oraz rzemiosła we wszystkich ośrodkach
lokalnych z wykorzystaniem istniejących i projektowanych specjalnych stref ekonomicznych,
stref aktywności gospodarczej oraz parków technologicznych;
 przygotowywanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych, w tym na terenach powojskowych,
w otoczeniu lotnisk i multimodalnych punktów przeładunkowych;
 włączanie potencjalnych terenów inwestycyjnych do specjalnych stref ekonomicznych;
 rozwój infrastruktury edukacji (głównie w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego);
 rozwój infrastruktury ochrony zdrowia, stacjonarnej opieki długoterminowej i paliatywnej;
 rozwój infrastruktury pomocy społecznej, w tym domów pomocy społecznej;
 rewitalizację obiektów zabytkowych oraz ich adaptację na potrzeby turystyki i kultury;
 rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o walory kulturowe miast oraz walory przyrodnicze
obszarów w ich otoczeniu;
 poprawę powiązań komunikacyjnych miast powiatowych z ich otoczeniem;
 rozbudowę

infrastruktury

przewodowej i

bezprzewodowej zwiększającej dostęp do

szerokopasmowego Internetu.
 Polityka poprawy dostępności i efektywności transportowej województwa.
 przebudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku Maków Mazowiecki – Przasnysz – Chorzele –
granica województwa;
 budowa obwodnicy miasta Przasnysz oraz miasta Chorzele w ciągu drogi krajowej nr 57;
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odciążających

promienisty kształt podstawowego układu drogowego i zwiększający spójność i dostępność
województwa – poprzez: „Wielką Pętlę Mazowsza”, w tym drogę wojewódzką nr 617 Ciechanów
– Przasnysz oraz drogę wojewódzką nr 544 Przasnysz – Ostrołęka;
 wzmocnienie połączeń między ośrodkami regionalnymi i subregionalnymi województwa, w tym
połączenia Ostrołęka – Ciechanów z wykorzystaniem dróg wojewódzkich nr 544 i 617 – przez
Krasnosielc – Przasnysz – Ciechanów;
 regionalny szlak północny z wykorzystaniem dróg wojewódzkich nr 563, 544 i 541 Łomża –
Ostrołęka – Przasnysz – Mława (z budową obwodnicy zachodniej) – Żuromin – Rypin/Sierpc;
 modernizacja linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – Szczytno;
 zachowanie rezerw terenu pod inwestycje kolejowe;
 rozwijanie mniejszych lotnisk dla lotnictwa ogólnego, wykorzystywanych dla celów sportowych,
szkoleniowych oraz biznesowych, w tym lotniska w Sierakowie k. Przasnysza;
 rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i jego integrację z pozostałymi środkami transportu
zbiorowego.
 Polityka rozwoju systemów infrastruktury technicznej.
 rozwój i proekologiczna modernizacja źródeł energii i paliw w regionie, w tym zwiększenie
udziału wykorzystania energii odnawialnej;
 rozbudowa i modernizacja sieci wysokiego napięcia 110 kV, w tym linii realizujących powiązania
z sąsiednimi województwami;
 budowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych średnich i niskich napięć związana z przyłączaniem
nowych odbiorców, poprawą parametrów dostarczanej energii, zmniejszeniem strat sieciowych
oraz z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii opartych o wykorzystanie źródeł
odnawialnych;
 rozbudowa i modernizacja gazowego systemu dystrybucyjnego średniego i niskiego ciśnienia w
celu gazyfikacji nowych obszarów, szczególnie w peryferyjnych częściach Mazowsza, w tym
budowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia: Regimin – Przasnysz – Chorzele
przebiegającego przez powiaty ciechanowski i przasnyski oraz Uniszki – Chorzele
przebiegającego przez powiaty mławski i przasnyski.
 Polityka poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa
publicznego.
 podejmowanie kompleksowych i zintegrowanych działań inwestycyjnych z zakresu podniesienia
bezpieczeństwa powodziowego oraz działań służących osiąganiu i utrzymaniu dobrego stanu
wód;

Strategia Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008-2020 – aktualizacja

55

 budowa i modernizacja infrastruktury służącej do zwiększenia retencji wodnej, w celu
skutecznego sterowania wezbraniami powodziowymi oraz zapewnienia wystarczającej ilości
wody w okresach suszy;
 prowadzenie robót utrzymaniowych oraz regulacyjnych i udrażniających dla zapewnienia
bezpieczeństwa przepływu wód wezbraniowych, kształtujących przemieszczanie się wezbrań
w korytach rzek;
 wzmacnianie instytucjonalnego systemu zarządzania kryzysowego, ostrzegania i prognozowania
zagrożenia oraz likwidacji skutków powodzi;
 Polityka rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich.
 wzmacnianie wykształconych kierunków produkcji rolniczej, w tym mleczarstwa, zwłaszcza
w północno-wschodniej części województwa;
 ochronę przed presją urbanizacyjną najcenniejszych i najbardziej produktywnych elementów
rolniczej przestrzeni produkcyjnej (predestynowanych do pełnienia funkcji żywicielskich
o strategicznym znaczeniu w województwie mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem m.in.
Wysoczyzny Ciechanowskiej;
 przeciwdziałanie fragmentacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez działania na rzecz
poprawy

struktury

obszarowej

gospodarstw,

prace

scaleniowe

i

zagospodarowanie

poscaleniowe;
 upowszechnianie działań rolno-środowiskowo-klimatycznych zapewniających rozwój gospodarki
rolnej zintegrowanej z ochroną zasobów i walorów przyrodniczych, w tym rozwój rolnictwa
ekologicznego;
 działania na rzecz poprawy warunków glebowo-wodnych dla rolnictwa m.in. poprzez budowę
i renowację infrastruktury nawadniającej i odwadniającej;
 utrzymywanie unikalnych tradycji wiejskich występujących w regionach etnograficznych, w tym
wspieraniu imprez folklorystycznych, twórców ludowych oraz producentów wyrobów
tradycyjnych;
 wykorzystanie wartości kulturowych wsi do rozwoju turystyki, w tym agroturystyki;
 promowanie regionalnych produktów turystycznych;
 poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich, m.in. poprzez rozwój ponadlokalnych
i

lokalnych

systemów

infrastruktury

transportowej,

rozwój

transportu

publicznego

(z preferencjami dla północnych i północnowschodnich obszarów województwa), a także
modernizację istniejącej sieci drogowej (m.in. remonty, odnowa nawierzchni), zwłaszcza dróg
powiatowych i gminnych istotnych dla powiązań wewnątrzregionalnych;
 poprawa pewności zasilania w energię elektryczną obszarów wiejskich, m.in. poprzez budowę,
modernizację oraz wymianę sieci i urządzeń elektroenergetycznych w zakresie niskich i średnich
napięć, w szczególności w północnowschodniej części województwa;
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 usprawnianie usług publicznych podstawowego i średniego rzędu w zakresie edukacji, zdrowia
i administracji;
 odnowa tkanki osadniczej ośrodków lokalnych i ponadlokalnych, oraz tworzeniu przestrzeni
publicznych, będących miejscem koncentracji i aktywizacji społeczności lokalnych;
 rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej, łagodzącej zagrożenia naturalne na obszarach
wiejskich oraz przeciwdziałającej skutkom

występowania zjawisk

naturalnych, m.in.

podtopieniom lub wysuszeniem gleb.
 wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego dla
celów energetyki odnawialnej np. do produkcji biogazu;
 wspieranie tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich.
 Polityka kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy standardów
środowiska.
 dążenie do minimalizacji negatywnych oddziaływań inwestycji, w tym transportowych, na
obszary chronione cenne przyrodniczo poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik
i rozwiązań planistycznych;
 realizacja Programu Zwiększenia Lesistości dla Województwa Mazowieckiego (zwiększenie
lesistości do 25% w 2020 roku);
 promowanie

i

ochrona

różnorodności

biologicznej

w

całym

procesie

zarządzania

i gospodarowania lasami;
 nadzór nad przestrzeganiem prawidłowych metod gospodarowania w lasach wszystkich form
własności;
 zachowanie funkcji rolniczej na gruntach o wysokiej jakości i przydatności dla rolnictwa,
w szczególności ograniczenie przeznaczenia gleb wysokich klas bonitacyjnych na cele
nierolnicze;
 ochrona układu odwodnienia rowami melioracyjnymi oraz konieczność przebudowy systemów
melioracyjnych, działających dotychczas na potrzeby rolnicze w przypadku przekształcenia tych
terenów w obszary zurbanizowane;
 budowa zbiorników retencyjnych we wszystkich gminach powiatu, zapobiegających
nadmiernemu wysuszeniu gleb oraz służących do gromadzenia wód na cele przemysłowe i
komunalne, a także nawadnianie upraw;
 realizacja inwestycji z zakresu poprawy i rozwijania infrastruktury związanej z rozwojem
rolnictwa i leśnictwa;
 rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną;
 zmiana paliw węglowych na paliwa niskoemisyjne oraz wykorzystanie indywidualnych źródeł
energii odnawialnej;
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 ograniczenie strat ciepła w budynkach (m.in. termomodernizacje);
 wdrożenie

budownictwa

pasywnego,

niskoenergetycznego

i

samowystarczalnego

energetycznie;
 stosowanie przy budowie i modernizacji dróg oraz parkingów materiałów i technologii
gwarantujących ograniczenie emisji pyłu podczas ich eksploatacji;
 budowa obwodnic miast umożliwiającą zmniejszenie hałasu komunikacyjnego na obszarach, na
których występują przekroczenia wartości dopuszczalnych z uwzględnieniem obszarów cennych
przyrodniczo;
 rozszerzanie stref wolnych od ruchu samochodowego w miastach (lub stref z ograniczeniami)
oraz tworzenie warunków do bezpiecznego ruchu rowerowego i pieszego.
 Zintegrowana polityka opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej.
 zachowanie różnorodności kulturowej regionu: pielęgnowanie tradycji i lokalnego folkloru
w powiązaniu z zasobami dziedzictwa materialnego, identyfikacja oraz rozwój tradycyjnych form
działalności gospodarczej, upowszechnianie „ginących zawodów”; ochronę miejsc kultu
religijnego;
 stymulowanie wykorzystania dziedzictwa kulturowego w obszarze przemysłów kultury i czasu
wolnego, zwłaszcza produktów turystyki kulturowej;
 kreowanie produktów turystyki kulturowej w oparciu o tradycje historyczne, w tym kultury
i sztuki ludowej, tradycje ziemiańskie, tradycje rycerskie, religijne;
 stymulowanie partycypacji społecznej w podejmowaniu działań dotyczących zarządzania
dziedzictwem kulturowym i służących ochronie obiektów zabytkowych oraz promowanie
najlepszych przykładów takich działań;
 wspieranie działalności stowarzyszeń działających w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego
regionu.
 Polityka wzrostu atrakcyjności turystycznej.
 rozwój i modernizację bazy noclegowej i gastronomicznej, w tym specjalizowanie jej na potrzeby
turystyki biznesowej;
 budowa i modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej;
 zwiększenie ilości bazy noclegowej turystyki wiejskiej, w tym agroturystycznej o wysokim
standardzie;
 poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym podniesienie stanu czystości rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych;
 uporządkowanie istniejącej sieci szlaków turystycznych oraz ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych
oraz wyznaczanie i urządzanie nowych, w tym szlaków ponadregionalnych: rowerowych
(VeloMazowia) i kolejowych;
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 budowa i modernizacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych między innymi do uprawiania sportów
zimowych;
 rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym zwłaszcza: zbiorników wodnych, basenów,
hal sportowych, boisk, lodowisk, pól golfowych i kortów tenisowych, stadionów, ścieżek
rowerowych;
 wspieranie działalności organizacji turystycznych oraz tworzenia i rozwoju klastrów turystyki;
 współpraca pomiędzy sąsiadującymi jednostkami samorządu terytorialnego, szczególnie
w zakresie realizacji szlaków turystycznych;
 wykorzystanie wybudowanych zbiorników retencyjnych w celach wypoczynku i rekreacji dla
mieszkańców powiatu i turystów.
Ponadto dla obszarów o najniższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego i o najniższym dostępie
do dóbr i usług (m.in. powiat przasnyski), Plan ustala:
 rozwój istniejących miast, głównie o znaczeniu ponadlokalnym poprzez wspomaganie funkcji
miejskich (w tym gospodarczych, stanowiących bazę ekonomiczną miast), które zapewniają nie
tylko obsługę danego obszaru w podstawowe usługi publiczne, ale także oferują nowe miejsca
pracy;
 koncentrację struktur zurbanizowanych w oparciu o lokalne centra osadnicze z wykształconym
poziomem usług podstawowych i występowaniem wykształconych przestrzeni publicznych;
 przełamywanie barier i ograniczeń rozwoju wynikających ze słabych zewnętrznych
i wewnętrznych powiązań komunikacyjnych obszaru;
 rozwój infrastruktury usługowej, głównie z zakresu: edukacji (dostosowywanie usług edukacji do
istniejącego zapotrzebowania ze strony przemysłu), ochrony zdrowia oraz stacjonarnej opieki
długoterminowej i paliatywnej;
 wielofunkcyjne wykorzystanie szans i możliwości tkwiących w zasobach i walorach
zagospodarowania przestrzennego: wykorzystanie wartości kulturowych i środowiska
przyrodniczego, rozwój turystyki, wykorzystanie pasm przyrodniczo-kulturowych dla rozwoju
turystyki;
 rozwój wykształconych gałęzi przemysłu w oparciu o endogeniczne czynniki;
 rozwój z wykorzystaniem innowacyjnych technologii;
 tworzenie pozarolniczych miejsc pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości,
 zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod
działalność gospodarczą;
 rozwój infrastruktury ICT, w tym: sieci szerokopasmowego internetu oraz e-usług;
 rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej (głównie: elektroenergetyczne i wodnokanalizacyjnej);
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 sukcesywną sanitację terenów o rozproszonej zabudowie: budowie przydomowych oczyszczalni
ścieków, wywozie nieczystości do oczyszczalni zbiorczych, tworzeniu systemu zbiórki odpadów
stałych;
 podnoszenie poziomu produkcji rolnej przez rozwój jej specjalizacji oraz wdrażaniu
ekologicznych form produkcji;
 ochronę najcenniejszych elementów rolniczej przestrzeni produkcyjnej przed jej nierolniczym
zainwestowaniem.

III. Bilans strategiczny powiatu.
Analiza stanu oraz zdefiniowanie głównych problemów i uwarunkowań rozwoju powiatu,
pozwala na dokonanie bilansu strategicznego powiatu i sporządzenie go w oparciu o metodę SWOT,
która polega na zestawieniu mocnych i słabych stron oraz określeniu szans i zagrożeń rozwoju.
Szczegółowa analiza SWOT wykonana została w odniesieniu do pięciu sfer determinujących rozwój
powiatu:

sfery

gospodarczej,

sfery

przestrzenno-transportowej,

społecznej,

energetyczno-

środowiskowej oraz kultury i dziedzictwa.
Tabela 2. Analiza SWOT.
ANALIZA SWOT – GOSPODARKA
(w tym produkcja i przemysł)
Mocne strony

Słabe strony

• Dynamiczny rozwój dużych przedsiębiorstw (ABB,
Bel, Kross, Spółdzielnia Mleczarska „Mazowsze”)
- wzrost produkcji, eksportu, nakładów
inwestycyjnych, zatrudnienia.
• Stały wzrost liczby MSP.
• Rosnący potencjał finansowo-organizacyjny
instytucji otoczenia biznesu.
• Atrakcyjnie położone, uzbrojone tereny
inwestycyjne będących własnością powiatu
przasnyskiego.
• Niskie ceny działek inwestycyjnych.
• Relatywnie niskie koszty działalności
gospodarczej w porównaniu do dużych
aglomeracji.
• Wysoka wydajność użytków rolnych, efektywne
dostosowanie produkcji do klas bonitacji gleby.
• Specjalizacja produkcji umożliwiająca rozwój
przemysłu rolno-spożywczego.
• Poprawiająca się struktura obszarowa
gospodarstw rolnych.
• Dobre warunki naturalne dla rozwoju
agroturystyki i produkcji ekologicznej
w rolnictwie.
• Wyspecjalizowane obszary produkcji rolniczej

• Zbyt mały, w stosunku do możliwości powiatu,
napływ inwestycji zewnętrznych, w tym kapitału
zagranicznego.
• Zbyt niski poziom przepływu do gospodarki
powiatu, innowacyjnych technologii i efektów
działalności naukowo-badawczej.
• Niewystarczający poziom specjalizacji
gospodarki w skali subregionalnej.
• Niski poziom technologiczny gospodarki
powiatu.
• Brak dopasowania regionalnych instrumentów
i mechanizmów wsparcia przedsiębiorczości do
potencjału gospodarczego regionu.
• Utrata i zatarcie funkcji społecznogospodarczych poszczególnych miejscowości.
• Niewystarczająco rozwinięte, w stosunku do
potencjału produkcyjnego, przetwórstwo rolnospożywcze oraz baza dystrybucji
i przechowalnictwa produktów rolnych.
• Niewystarczający kapitał własny na samodzielną
realizację przedsięwzięć gospodarczych.
• Niski poziom zatrudnienia w przemyśle.
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stanowiące bazę surowcową (mleko, żywiec
rzeźny) dla przetwórstwa rolno-spożywczego.
Bliskość rynków zbytu dla produkcji rolnej.
Najwyższe w Polsce wydatki inwestycyjne
samorządu powiatowego w przeliczeniu na
jednego mieszkańca.
Proinwestycyjny, zbilansowany budżet powiatu
przy niskim poziomie zadłużenia.
Znacząco powiększony i stale odtwarzany
(poprzez inwestycje i modernizacje) majątek
trwały powiatu.

Szanse

Zagrożenia

• koncentracja obszarowa i produkcyjna oraz
unowocześnianie wyposażenia technicznego
gospodarstw rolnych.
• Dokończenie uzbrojenia Przasnyskiej Strefy
Gospodarczej w Sierakowie oraz pozyskanie
strategicznych inwestorów w PSG oraz Specjalnej
Strefie Ekonomicznej.
• Uzbrojenie podstref Przasnyskiej Strefy
Gospodarczej w Chorzelach oraz udostępnienie
tych terenów zainteresowanym inwestorom.
• Możliwość wykorzystania części terenów
Przasnyskiej Strefy Gospodarczej (ok. 107 ha) na
działalność lotniczą, w szczególności na
stworzenie regionalnej bazy materialnej dla
lotnictwa cywilnego i sportowo-turystycznego
oraz profesjonalnego kształcenia kadr dla
lotnictwa.
• Intensyfikacja współpracy powiatu ze szkołami
wyższymi i przedsiębiorcami w zakresie realizacji
przedsięwzięć z dziedziny innowacyjnych
technologii przemysłowych, lotnictwa, energii
odnawialnej i bezpieczeństwa energetycznego
powiatu - realizacja projektu pn. "Terenowy
poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie
przasnyskim.
• Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski
i zaufania inwestorów - coraz większe
zainteresowanie inwestorów lokalizacją
inwestycji na terenie powiatu.
• Wysoki poziom Produktu Krajowego Brutto –
bogacenie się społeczeństwa.
• Rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
zwiększenie napływu inwestycji zaawansowanych
technologicznie do sektora MSP (kooperacja).
• Coraz lepsze wykorzystywanie globalizacji
gospodarczej przez firmy produkcyjne i usługowe
- wzrost konkurencyjności polskich produktów
i usług.
• Korzystne warunki rozwoju rolnictwa, wynikające
z dostępu do środków UE w ramach PROW 20142020.
• Rozwój miast powiatowych jako ośrodków

• Niewystarczająco rozbudowany system
partnerstwa i współpracy pomiędzy
samorządem, a organizacjami przedsiębiorców,
organizacjami pozarządowymi i sferą naukowobadawczą.
• Scentralizowany system finansów publicznych.
• Niedobór środków finansowych, krajowych
i samorządowych, ograniczający wykorzystanie
programów pomocowych UE.
• Niskie nakłady na badania naukowe powodujące
słabość technologiczną gospodarki.
• Niski poziom inwestycji w MSP – bariery
w dostępie do kapitału.
• Niespójność przepisów prawa podatkowego.
• Brak skutecznej realizacji polityki strukturalnej
państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich.
• Bariery prawne dotyczące pozyskiwania terenów
na cele inwestycyjne.
• Recesja gospodarcza.
• Spadek liczby miejsc pracy w powiecie.
• Wzrost obciążenia fiskalnego osób fizycznych,
podmiotów gospodarczych oraz jednostek
samorządu terytorialnego.
• Niestabilność i zawiłość systemu regulacji,
w szczególności przepisów podatkowych.
• Brak stabilności finansowej przedsiębiorstw
koniecznej do realizowania zadań
inwestycyjnych.
• Ryzyko spadku zainteresowania inwestorów z
kapitałem zagranicznym prowadzeniem
działalności na terenie północnego Mazowsza.

Strategia Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008-2020 – aktualizacja

61

skupiających zróżnicowane funkcje gospodarcze.
• Wzrost poziomu przedsiębiorczości mieszkańców.
• Produkcja nowych, innowacyjnych materiałów
i urządzeń w oparciu o najnowsze osiągnięcia
nauki i techniki.
• Lokalizowanie w powiecie zakładów
produkcyjnych przez przedsiębiorstwa
z kapitałem zagranicznym.

ANALIZA SWOT – PRZESTRZEŃ I TRANSPORT
Mocne strony
• Korzystne położenie powiatu w relacji do
istniejącego i planowanego krajowego oraz
wojewódzkiego systemu drogowego.
• Rozwinięta sieć dróg powiatowych
udostępniających teren powiatu inwestorom
oraz turystom oraz usprawniająca komunikację
pomiędzy gminami.
• Znacząca poprawa infrastruktury drogowej
powiatu (w latach 1999-2014 przebudowano
i zmodernizowano ok. 415 km dróg
powiatowych).
• Dostępne złoża surowców naturalnych dla
budownictwa i drogownictwa.
• Dobra infrastruktura telekomunikacyjna.
• Bogata sieć szlaków turystycznych, w tym 49 km
wydzielonych ścieżek rowerowych.
• Lotnisko biznesowo-turystyczne w Przasnyskiej
Strefie Gospodarczej w Sierakowie.

Słabe strony
• Niezadawalający stan techniczny dróg krajowych
i wojewódzkich, utrudniający dostęp inwestorów
do obszaru powiatu.
• Część dróg powiatowych wymaga poprawy pasa
przydrożnego i dostosowania szerokości do
standardów klasy „G”.
• Brak linii kolejowej szerokotorowej.
• Niewystarczająca przepustowość głównych
szlaków transportowych łączących powiat
z aglomeracją warszawską.
• Niski poziom usług transportowych oraz słaba
wewnątrzregionalna dostępność komunikacyjna.
• Wysoki poziom zagrożenia wypadkowego
w transporcie drogowym.
• Zły stan techniczny dworców autobusowych
w m. Przasnysz i Chorzele.
• Rosnący udział transportu drogowego
w przewozach towarów i osób.
• Brak obwodnicy drogowej miasta Przasnysz.

Szanse

Zagrożenia

• Możliwość uzyskania środków z funduszy UE oraz
funduszy krajowych na realizację przedsięwzięć
z zakresu infrastruktury drogowej.
• Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku
Ostrołęka - Chorzele.
• Budowa bocznicy kolejowej przy Podstrefie
Gospodarczej w Chorzelach.
• Budowa linii kolejowej łączącej linię nr 35 z linią
Nr 9 na odcinku Ciechanów - Przasnysz Chorzele.
• Planowane inwestycje w infrastrukturę drogową zmniejszenie emisji liniowej do środowiska.
• Możliwość włączenia obszaru powiatu do
krajowego systemu korytarzy transportowych korytarz drogowo-kolejowy WarszawaKaliningrad oraz Wielka Obwodnica Mazowsza.
• Zmiany świadomości społecznej w zakresie
ochrony i kształtowania krajobrazu miast i wsi.

• Stan krajowej i lokalnej infrastruktury
technicznej, ograniczający szybki wzrost
inwestycji oraz wpływający na niską jakość życia
społeczeństwa.
• Zły stan techniczny dróg krajowych
i wojewódzkich przebiegających przez teren
powiatu.
• Brak spójnych rozwiązań instytucjonalnych
w zakresie gospodarki przestrzennej.
• Niewystarczająca dyfuzja impulsów
rozwojowych z dużych miast na obszary
peryferyjne województwa.
• Brak wpływu na jakość transportu zbiorowego
związany z prywatyzacją przewoźnika
autobusowego w powiecie.
• Ryzyko degradacji przestrzeni miejskiej
i krajobrazu wiejskiego.
• Degradacja niemodernizowanych
i nieremontowanych linii kolejowych szeroko
i wąskotorowych.
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• Wzrost natężenia ruchu samochodowego
z powodu niskiej jakości połączeń transportem
zbiorowym (częstotliwość, wygoda, szybkość).

ANALIZA SWOT – ENERGETYKA I ŚRODOWISKO
Mocne strony

Słabe strony

• Duża rezerwa mocy energetycznych (część
południowa powiatu).
• Znaczny potencjał alternatywnych źródeł
wytwarzania energii (fotowoltaika, energetyka
wiatrowa, biomasa).
• Położenie na obszarze „Zielone Płuca Polski”.
• Graniczenie z obszarem Wielkich Jezior
Mazurskich – wykonywanie funkcji „Bramy do
Warmii i Mazur”.
• Wysokie walory przyrodnicze w krajowym
i europejskim systemie ekologicznym,szczególnie:
- południowego kompleksu Puszczy Kurpiowskiej
włączonego do obszaru „Natura 2000”
- doliny rzeki Omulew,
- Krośnicko-Kosmowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu,
sprzyjające rozwojowi turystyki i wypoczynku
oraz agroturystyki.
• Niski stopień degradacji powierzchni ziemi.
• Wysoka jakość powietrza.
• Wykorzystanie potencjału powiatu w zakresie
energetyki ze źródeł odnawialnych.

• Niedobór energii w północnej części powiatu.
• Nadmierne zanieczyszczenie rzek powiatowych.
• Brak komunalnych oczyszczalni ścieków
w gminach Krasne i Krzynowłoga Mała.
• Zbyt mała przepustowość oczyszczalni ścieków w
Przasnyszu i Chorzelach w odniesieniu do
wymogów strategicznych inwestorów –
konieczność modernizacji pod kątem
przyjmowania ścieków przemysłowych.
• Niski stopień retencjonowania cieków wodnych.
• Brak dostępu do sieci kanalizacyjnej dla 56%
mieszkańców powiatu.
• Brak dostępu do sieci wodociągowej dla prawie
18% mieszkańców powiatu.
• Niedostateczne wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii.
• Niski stopień retencji wodnej.
• Pogarszający się stan techniczny sieci
elektroenergetycznych na wsi.
• Obniżenie poziomu wód gruntowych
powodujące bielicowanie i wysychanie łąk,
pastwisk i pól uprawnych.
• Złe gospodarowanie zasobami wody pitnej. Niski
stopień wykorzystania wód opadowych.

Szanse

Zagrożenia

• Szansa dywersyfikacji dostaw energii do celów
przemysłowych i socjalnych poprzez budowę
gazociągu ciśnienia średniego podwyższonego na
odcinku Lekowo - Przasnysz – Chorzele – Uniszki.
• Ograniczenie emisji hałasu i zanieczyszczeń
powietrza poprzez upowszechnianie transportu
zbiorowego i niezmotoryzowanego planowana budowa linii kolejowej Ciechanów Przasnysz - Chorzele.
• Rosnące zainteresowanie wdrażaniem
nowoczesnych, przyjaznych środowisku
technologii - realizacja przez samorząd
powiatowy farm fotowoltaicznych na terenie
gminy Przasnysz i Chorzele.
• Zwiększenie retencji wodnej.
• Zapobieganie wysuszaniu gleb poprzez budowę
systemu zbiorników retencyjnych.

• Brak stabilnych, długofalowych regulacji
prawnych umożliwiających racjonalne
planowanie inwestycji w OZE.
• Brak spójnej polityki dotyczącej bezpieczeństwa
energetycznego kraju.
• Nieracjonalna polityka przedmiotowa
i finansowa funduszy ochrony środowiska.
• Brak zachęt finansowych dla przedsiębiorców
oraz rolników na przedsięwzięcia związane
z ochroną środowiska.
• Wysokie koszty energii i życia wynikające
z przyjęcia „pakietu klimatycznego”.
• Przyrost ilości wytwarzanych odpadów.
• Brak skutecznej ochrony terenów cennych
przyrodniczo.
• Ryzyko wystąpienia podtopień i suszy.
• Utrudnienie rozwoju gospodarczego na
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• Ochrona zasobów wód głębinowych poprzez
wykorzystanie zbiorników retencyjnych do
nawadniania upraw i celów komunalnych
i przemysłowych.
• Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez
rozwój czystych technologii.
• Prace naukowo-badawcze nad nowoczesnymi
systemami magazynowania energii,
budownictwem pasywnym oraz innowacyjnymi
bezzałogowymi statkami powietrznymi (drony)
w ramach klastra naukowo-technologicznego
powiatu i uczelni wyższych (m.in. Politechnika
Warszawska).
• Możliwość uzyskania środków z funduszy UE oraz
funduszy krajowych na realizację przedsięwzięć
z zakresu infrastruktury energetycznej oraz
ochrony środowiska.
• Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na
ochronę środowiska: przystąpienie gmin do
Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami;
planowana budowa lub rozbudowa kanalizacji
we wszystkich gminach powiatu; planowana
budowa oczyszczalni ścieków w gm. Krasne i
Krzynowłoga Mała oraz budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków we wszystkich gminach
powiatu; planowana regulacja rzeki Węgierki;
postępująca likwidacja ciepłowni osiedlowych;
wzrost obszaru zalesień.
• Wykorzystanie środków UE na rzecz modernizacji
i rozwoju obszarów wiejskich, w tym szczególnie
rolnictwa ekologicznego.
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obszarach deficytu energii elektrycznej
i gazowej.
• Niezadowalający stan elektroenergetycznego
systemu przesyłowego.
• Zużywanie wód głębinowych do celów
przemysłowych i produkcji rolnej.

ANALIZA SWOT – SPOŁECZEŃSTWO
Mocne strony

Słabe strony

• Wysoki odsetek ludności w wieku produkcyjnym.
• Coraz wyższy poziom wykształcenia oraz
kwalifikacji zawodowych mieszkańców powiatu.
• Zahamowanie trendu wzrostowego poziomu
bezrobocia w powiecie. Wyraźny spadek stopy
bezrobocia w 2014 r.
• Zahamowanie trendu spadkowego stopy
przyrostu naturalnego w powiecie. Wyraźny
dodatni przyrost naturalny w 2014 r.
• Nowoczesna baza lecznictwa zamkniętego oraz
powszechna dostępność podstawowej opieki
medycznej.
• Wysoki standard placówek oświatowych oraz
bazy sportowo-rekreacyjnej szkół.
• Systematycznie rosnąca liczba i aktywność
organizacji i klubów upowszechniających
i organizujących zdrowy styl życia oraz sport

• Niedobór kadr z wyższym wykształceniem
technicznym.
• Migracja ludności, zwłaszcza młodej i dobrze
wykształconej kadry specjalistów oraz nasilający
się proces „wymywania” zasobów ludzkich
z terenu powiatu do dużych ośrodków (Warszawa,
Olsztyn, Płock).
• Wysokie bezrobocie strukturalne na terenach
wiejskich.
• Przeludnienie agrarne - zbyt duża liczba ludności
utrzymuje się z rolnictwa.
• Niekorzystna struktura wiekowa mieszkańców
wsi.
• Znaczne dysproporcje przestrzenne dochodów
i poziomu zamożności ludności powiatu.
• Dysproporcje w wyposażeniu, dostępności
i standardzie infrastruktury społecznej
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i rekreację.
• Skuteczna realizacja w szkołach
ponadgimnazjalnych procesu dostosowywania
kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki
powiatu i regionu oraz dynamiczny rozwój szkół
policealnych (Zespół Medycznych Szkół
Policealnych) i wyższych (Wyższa Szkoła Języków
Obcych).
• Rosnąca otwartość społeczności wiejskiej na
wykorzystanie nowoczesnych instrumentów
finansowych i środków aktywizacji społecznogospodarczej.
• Wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego
mieszkańców, znaczące ograniczenie
przestępczości oraz zjawisk patologicznych.
• Dostosowywanie profili kształcenia zawodowego
do potrzeb gospodarki - utworzenie tzw. "kuźni
kadr".
• Rosnąca aktywność organizacji pozarządowych.

w poszczególnych gminach powiatu.
• Niewystarczające tempo zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych ludności.
• Niezadowalający wciąż poziom sprawności
fizycznej mieszkańców powiatu, w szczególności
dzieci i młodzieży.
• Niedostateczne rozwinięta, ogólnodostępna baza
sportowa i rekreacyjna.
• Niekorzystna struktura bezrobotnych, wyrażająca
się wysokim udziałem osób bez prawa do zasiłku,
długotrwale bezrobotnych oraz ludzi młodych
w wieku do 24 lat.
• Niska mobilność zawodowa ludności wiejskiej.
• Niska dynamika spadku poziomu bezrobocia
wśród kobiet oraz wysoka liczba kobiet, które
nigdy nie pracowały.
• Niekorzystna struktura zatrudnienia o przewadze
pracujących w rolnictwie i zbyt niskim wskaźniku
zatrudnienia w sektorze produkcji i usług,
zwłaszcza rynkowych.
• Duża liczba osób korzystających z pomocy
społecznej.
• Niska liczba podmiotów ekonomii społecznej.

Szanse

Zagrożenia

• Wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym szansa na wykorzystanie istniejącej bazy
medycznej (oddział rehabilitacji) w celu
rozszerzenia usług usprawniającorehabilitacyjnych.
• Lokalizacja na terenie powiatu strategicznych
inwestycji przemysłowych, powodująca napływ
ludności w wieku produkcyjnym oraz ipso facto
procentowe zmniejszenie liczby ludności w wieku
poprodukcyjnym.
• Utworzenie terenie powiatu ośrodka interwencji
kryzysowej – jako jednostki unifikującej
i usprawniające system pomocy społecznej.
• Utrzymanie osiągniętego, wysokiego standardu
lecznictwa zamkniętego.
• Możliwość uzyskania środków z funduszy UE oraz
funduszy krajowych na realizację przedsięwzięć
z zakresu budowy kapitału społecznego.
• Możliwość wzmocnienia istniejącej współpracy ze
szkołami wyższymi w zakresie kształcenia kadr
niezbędnych dla gospodarki powiatu i regionu.
• Planowana realizacja inwestycji
infrastrukturalnych dla CKP – zwiększenie
mobilności zawodowej mieszkańców.
• Możliwość wykorzystania środków UE dla
zmniejszenia poziomu bezrobocia.
• zwiększenie zakresu oraz dostępności do
nowoczesnych form pomocy rodzinom i osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym.
• Utworzenie i wyposażenie bazy dla

• Tendencja spadkowa (w okresie ostatnich 3 lat)
liczby ludności w wieku produkcyjnym.
• Ryzyko wzrostu poziomu bezrobocia w powiecie,
zwłaszcza wśród osób w wieku 18-24 i >55.
• Ryzyko spadku dodatniego wskaźnika przyrostu
naturalnego do ujemnego poziomu (2013 r.).
• Stale postępujący wzrost liczby ludności w wieku
poprodukcyjnym - wyzwanie dla systemu opieki
zdrowotnej i społecznej.
• Ujemne saldo migracji - odpływ ludzi młodych do
większych ośrodków miejskich. Ryzyko
stopniowego wyludniania się powiatu.
• Możliwe zwiększanie stopnia marginalizacji
niektórych grup społecznych.
• Brak stabilności finansowej placówek ochrony
zdrowia - nieefektywny system finansowania
ochrony zdrowia, wpływający na dostępność
i jakość usług medycznych oraz poziom ochrony
najbiedniejszej części społeczeństwa.
• Odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do dużych
ośrodków miejskich oraz za granicę.
• Możliwości wystąpienia napięć społecznych
w przypadku pogłębiania się polaryzacji
społeczeństwa.
• Zła alokacja krajowych środków finansowych
przeznaczonych na zwalczanie bezrobocia.
• Niskie dochody znacznej części społeczeństwa
uniemożliwiające poprawę warunków bytowych,
w tym mieszkaniowych.
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Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Zdziwóju.
Wykorzystanie środków krajowych oraz unijnych
dla ciągłego unowocześniania wyposażenia
Szpitala Powiatowego.
Możliwość udostępnienia terenów pod
budownictwo mieszkaniowe.
Rozwój organizacji pozarządowych.
Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców.
Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych
ludności wiejskiej i dostosowywania ich do
potrzeb rynku pracy.
Poprawa dostępu do Internetu
szerokopasmowego, zwłaszcza dla mieszkańców
terenów wiejskich poprzez projekty
informatyczne samorządu woj. mazowieckiego.
Zwiększenie liczby miejsc pracy dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
w sektorze usług społecznych.
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• Ryzyko zjawiska wykluczenia społecznego.
• Umacnianie się „szarej strefy”.

ANALIZA SWOT – KULTURA, DZIEDZICTWO I TURYSTYKA
Mocne strony

Słabe strony

• Dynamiczny rozwój profesjonalnej twórczości
artystycznej (fotografia, film, malarstwo, proza,
poezja) oraz wzrastające znaczenie i popularność
amatorskiej twórczości artystycznej.
• Znaczne walory historyczne i zabytkowe: liczne
obiekty sakralne wpisane do rejestru zabytków
oraz Światowe Centrum Kultu Św. Stanisława
Kostki w Rostkowie.
• Bogate i różnorodne tradycje kulturowe.
• Liczne imprezy kulturalne - 53 imprezy w 2014 r.
• Tytuł "Stolicy Kultury Mazowsza 2014" dla
powiatu przasnyskiego.

• Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna.
• Brak lokalnego, kompleksowego i markowego
produktu turystycznego oraz
wyspecjalizowanych kadr do obsługi ruchu
turystycznego.
• Niska świadomość identyfikacji regionalnej
mieszkańców powiatu oraz słaba znajomość
dziedzictwa regionu.
• Niedostateczna baza hotelowo-gastronomiczna,
w tym lokali z kuchnią regionalną.
• Brak wodnych oraz narciarskich szlaków
turystycznych.
• Zbyt małe wykorzystanie walorów historycznych
i przyrodniczych dla celów turystyki i rekreacji.
• Zły stan techniczny obiektów zabytkowych.

Szanse

Zagrożenia

• Rosnący popyt na usługi turystyczne – szansa na
rozwój sektora hotelarsko-gastronomicznego
oraz firm organizujących wypoczynek.
• Wzrastająca świadomość społeczna dotycząca
zdrowego stylu życia, wzrost liczby osób
uprawiających sport, turystykę i rekreację.
• Wykorzystanie unikalnych walorów
przyrodniczych i kulturowych powiatu do rozwoju
turystyki i rekreacji – wzrost zainteresowania
mieszkańców wielkich aglomeracji wypoczynkiem
sobotnio-niedzielnym oraz agroturystyką.

• Słabo rozwinięty sektor usług turystycznych,
ograniczający wykorzystanie naturalnych
walorów przyrodniczych i dziedzictwa
kulturowego kraju i regionów (powiatów, gmin).
• Niewystarczający poziom finansowania kultury
i turystyki.
• Brak skutecznych ram prawnych w zakresie
rewitalizacji oraz ochrony i opieki nad
zabytkami.
• Niewystarczająca promocja kultury i turystyki.
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• Tworzenie zintegrowanych programów rozwoju
i promocji obszarów oraz pasm i szlaków
turystyczno-kulturowych.
• Współdziałanie na rzecz rozwoju i promocji
obszaru „Zielone Płuca Polski”.
• Rozwój turystyki i agroturystyki jako
alternatywnych form zatrudnienia.
• Wykorzystanie walorów sanktuarium
w Rostkowie w celu rozwoju turystyki sakralnej.
• Rozszerzenie edukacji społecznej związanej
z ochroną i opieką nad zabytkami.
• Wprowadzanie i upowszechnianie nowych
technologii informacyjnych w dziedzinie kultury
i turystyki.

 Obszar strategicznej interwencji.
W Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku zidentyfikowano obszary
strategicznej interwencji (OSI), w których występują problemy będące barierą rozwoju regionu.
Wyznaczenie OSI i obszarów problemowych umożliwi koordynację działań strategicznych wpisujących
się w politykę rozwoju i planowania przestrzennego regionu.
Zidentyfikowano w ten sposób obszary, które cechują się najniższym poziomem dostępu
mieszkańców do dóbr i usług, wymagające interwencji z poziomu regionalnego lub krajowego.
Dodatkowymi kryteriami przy wyznaczaniu tych obszarów była dostępność transportowa oraz odsetek
osób bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wyznaczając obszary
strategicznej interwencji uwzględniono obszary wymagające restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji
przy wsparciu instrumentów polityki regionalnej, które wskazano w Koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju. Są to obszary, na których występuje nadmierna kumulacja negatywnych
zjawisk społeczno-gospodarczych, konflikty przestrzenne oraz dysfunkcje rozwojowe. Interwencje
podejmowane na tych obszarach będą skierowane na przeciwdziałanie trwałej marginalizacji, utracie
znaczenia gospodarczego oraz koncentracji patologicznych problemów społecznych, a także rozwijanie
zdolności absorpcji impulsów docierających z obszarów lepiej rozwiniętych, głównie z OMW.
Powiat przasnyski jest zaliczany do ostrołęcko-siedleckiego obszaru strategicznej interwencji.
Obszar ten, szczególnie w części północno-wschodniej, jest niedoinwestowany pod względem
infrastrukturalnym, ma słabą dostępność do usług publicznych i niewielki potencjał rozwojowy.
Występuje tam znaczne bezrobocie. Zakres usług skoncentrowanych w obrębie istniejącej sieci miast
jest niewystarczający, zbyt niski jest poziom dochodów własnych oraz poziom inwestycji
w pozarolniczych działach gospodarki. Polityka prowadzona wobec tego obszaru powinna skutkować
podniesieniem jakości życia i polepszeniem warunków prowadzenia działalności gospodarczej (m.in.
poprzez uzupełnienie istniejącej infrastruktury komunikacyjnej) oraz wykształcenia zdolności
absorpcyjnych obszaru, a zwłaszcza ośrodków miejskich. Ważnym elementem prowadzonej polityki

Strategia Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008-2020 – aktualizacja

67

powinno być zwiększenie dostępu do usług publicznych oraz podniesienie ich jakości, a także
wykorzystanie w gospodarce podregionu potencjału sektora rolniczego.
Wśród działań kierowanych do OSI ostrołęcko-siedleckiego Strategia rozwoju województwa wymienia:
 Poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru, poprzez m.in. odtworzenie połączenia
kolejowego Siedlce – Ostrołęka – Olsztyn w celach umożliwienia rozwoju przewozów
pasażerskich i towarowych.
 Rozwój specjalizacji przemysłowych obszaru, w tym umacnianie wykształconych specjalizacji
przemysłu:

energetycznego,

papierniczego,

celulozowego,

drzewnego,

maszynowego,

metalowego.
 Poprawę jakości i dostępności usług publicznych.
 Przekształcenia w rolnictwie, w tym wspieranie grup producenckich oraz klastrów, zwłaszcza w
zakresie surowców energetycznych, mleczarstwa, produkcji owoców i warzyw, pszczelarstwa.

Strategia Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008-2020 – aktualizacja

Mapa 2. Obszary strategicznej interwencji.

Źródło. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku.
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IV. Zamierzenia strategiczne.
1. Scenariusze rozwoju powiatu przasnyskiego.
Diagnoza sytuacji społecznej i gospodarczej powiatu oraz dokonana na jej podstawie analiza jego
mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, a także ustaleń zawartych w rządowych i wojewódzkich
dokumentach strategicznych i operacyjnych, stały się podstawą sformułowania trzech możliwych
scenariuszy rozwoju powiatu przasnyskiego. Najbardziej prawdopodobny posłużył do opracowania
realistycznego wariantu rozwoju powiatu. Na bazie jego założeń dokonano projekcji rozwoju powiatu
przasnyskiego.
Rozwój regionalny jest determinowany przez wiele czynników, z których część ma charakter
zmiennych. Największy wpływ na rozwój powiatu będzie miała polityka gospodarcza, regionalna,
finansowa i społeczna państwa. Ogromną rolę będą odgrywać priorytety rozwojowe przyjęte przez UE.
Niemniejsze znaczenie mieć będą działania samorządu województwa mazowieckiego w zakresie alokacji
przestrzennej środków finansowych i programów wsparcia obszarów pozametropolitarnych. Pod uwagę
należy również wziąć możliwość wystąpienia czynników destabilizujących rozwój powiatu. Najczęściej
stosowaną metodą planowania przyszłości w warunkach zdefiniowanego ryzyka, jest podejście
scenariuszowe. Na potrzeby niniejszej strategii opracowane zostały trzy scenariusze: realistyczny,
optymistyczny i pesymistyczny, które są podstawą do sformułowania wizji rozwoju powiatu
przasnyskiego.
Scenariusz realistyczny oparty jest o istniejącą wiedzę na temat aktualnych, zdefiniowanych
uwarunkowań procesów rozwojowych i zakłada, że procesy te będą przebiegały zgodnie
z deklarowanymi dzisiaj tendencjami polityki unijnej i krajowej oraz polityki samorządu woj.
mazowieckiego. Jest to realistyczna, a więc najbardziej pożądana wizja przyszłości, stanowiąca podstawę
do sformułowania priorytetów strategicznych powiatu w perspektywie do 2020 r., zgodnie z aspiracjami
mieszkańców i władz powiatu. Z uwagi właśnie na te wsparcie i priorytety, scenariuszowi temu nadano
umowną nazwę „Mała Ojczyzna”.
Scenariusz pesymistyczny, umownie nazwany „Zahamowany Powiat” wskazuje na możliwość
wystąpienia szeregu negatywnych czynników makroekonomicznych i lokalnych procesów społecznogospodarczych, utrudniających, czy wręcz uniemożliwiających realizację zamierzonych celów
strategicznych. Ukazuje on Powiat w kontekście niesprzyjającej koniunktury, a zarazem wskazuje
kierunki działań, które są w tej sytuacji najbardziej efektywne i oczekiwane społecznie. Pełni on rolę
swego rodzaju „planu awaryjnego”.
Scenariusz optymistyczny „Zwycięski Powiat” służy do ukazania szans rozwojowych. Jego rolą
jest pobudzenie aspiracji społecznych poprzez podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających wdrażanie
nowoczesnych idei gospodarczych i społecznych.
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 Scenariusz realistyczny „Mała Ojczyzna”.
W scenariuszu tym rozwój powiatu przasnyskiego oparty jest na wykorzystaniu czynników
endogenicznych, utrzymującej się w dłuższej perspektywie korzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej
w kraju i województwie, umiejętności wykorzystywania krajowych i regionalnych instrumentów
wsparcia oraz na aktywności władz i mieszkańców powiatu. Motorem rozwoju jest tu umiejętność
wykorzystania własnego potencjału rozwojowego powiatu, w tym: korzystnego ukształtowania
przestrzennego, konkurencyjności oraz atrakcyjności inwestycyjnej, wysokiej jakości środowiska
naturalnego, dużego poziomu inwestycji samorządowych, wzrastającej efektywności gospodarki, dobrej
struktury demograficznej społeczeństwa, potencjału społeczności lokalnych i doświadczenia kadry
powiatowej w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Oznacza to, że rozwojowi powiatu sprzyjać będą:
• W perspektywie europejskiej:
 swobodny przepływ kapitału, dóbr, usług i informacji (globalizacja gospodarki światowej),
 korzystna dla Polski sytuacja geopolityczna i gospodarcza,
 realizacja polityk sektorowych UE, wpływająca korzystnie na aktywizację powiatu,
 korzystny dla Polski podział środków unijnych i celowe ich wykorzystywanie w ramach
funduszy strukturalnych;
• W perspektywie krajowej:
 utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego kraju,
 stabilna polityka gospodarcza, tworząca warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju
nowoczesnych sektorów gospodarki, inwestycji zagranicznych,
 polityka monetarna zapewniająca opłacalność eksportu,
 wspomaganie procesów unowocześniania rolnictwa,
 wspieranie budownictwa mieszkaniowego,
 wzrost nakładów na oświatę i ośrodków naukowo-badawczych oraz informatyzacja kraju,
 wdrażanie polityki ludnościowej, co ograniczy proces starzenia się społeczeństwa,
 rozwój społeczeństwa obywatelskiego (wdrażanie standardów europejskich);
• W perspektywie wojewódzkiej:
 wysoki poziom rozwoju i konkurencyjności Mazowsza,
 dynamiczny wzrost gospodarki regionu, głównie w sferze nowoczesnych technologii i usług
rynkowych oraz MSP,
 prowadzenie przez samorząd województwa aktywnej polityki spójności regionu, która
umożliwia aktywizację obszarów pozametropolitarnych, w tym lokalnych ośrodków wzrostu
gospodarczego,
 rozwój obszarów wiejskich,
 dynamiczny rozwój infrastruktury technicznej i społecznej,
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 poprawa zdrowotności mieszkańców,
 rozwój edukacji i szkolnictwa wyższego,
 przeprowadzenie ważnych inwestycji, takich jak: Wielka Obwodnica Mazowsza i Obwodnica
Warszawy, modernizacja dróg wojewódzkich,
Powiat wzmacniał będzie swoją pozycję konkurencyjną względem innych powiatów poprzez:
 realizację programów budowy i modernizacji infrastruktury drogowej,
 dokończenie uzbrojenia wewnętrznego Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie,
 uzbrojenie i udostępnienie podstrefy PSG w Chorzelach,
 doprowadzenie do stref gospodarczych gazociągu o ciśnieniu średnim podwyższonym,
 budowę bocznicy kolejowej przy strefie gospodarczej w Chorzelach,
 reaktywację linii kolejowej nr 35 na odcinku Wielbark – Chorzele – Szczytno,
 budowę linii kolejowej Ciechanów – Przasnysz – Chorzele,
 wykorzystanie części terenów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej na umocnienie działalności
lotniczej, w szczególności na stworzenie regionalnej bazy materialnej dla cywilnego i sportowoturystycznego ruchu lotniczego oraz kształcenia kadr dla lotnictwa,
 realizację wspólnego projektu badawczo-rozwojowego z Politechniką Warszawską, Wyższą
Szkołą Języków Obcych w Przasnyszu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie,
 stały rozwój i unowocześnianie infrastruktury społecznej, w szczególności bazy oświatowej
i sportowo-rekreacyjnej,
 stworzenie dobrych warunków, w tym materialnych, dla ewentualnego funkcjonowania szkół
wyższych,
 umacnianie współpracy ze szkołami wyższymi w zakresie transferu innowacyjnych technologii
do gospodarki powiatu oraz kształcenia kadr – realizacja projektu budowy terenowego poligonu
doświadczalno-wdrożeniowego w powiecie przasnyskim,
 pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców poprzez szeroki
program kształcenia, podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych mieszkańców,
 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu,
 wykorzystanie różnorodności środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju
usług turystycznych oraz polepszenia warunków życia i wypoczynku mieszkańców,
 ciągłe unowocześnianie bazy i wyposażenia szpitala powiatowego oraz jego jednostek
organizacyjnych w celu poprawy dostępu do specjalistycznych usług medycznych,
 inicjowanie i wspomaganie przedsięwzięć gospodarczych w sferze nowoczesnych technologii
i usług (energetyka odnawialna, przemysł rolno-spożywczy, drzewny, elektromaszynowy, usługi
turystyczne, instytucje otoczenia biznesu),
 retencjonowanie wód i wykorzystanie wód powierzchniowych do celów komunalnoprzemysłowych, nawadniania upraw i utrzymania czystości,
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 skuteczne pozyskiwanie środków pomocowych UE, środków krajowych i wojewódzkich.
Na podstawie powyższych założeń, należy przyjąć, że w perspektywie do 2020 r. możliwą
i pożądaną wizją powiatu przasnyskiego jest region, który poprzez dynamiczny i zrównoważony rozwój
umacniania swoją już silną konkurencyjną pozycję w układzie krajowym i wojewódzkim. Wzrasta przez
to poziom zaspakajania potrzeb społecznych i indywidualnych jego mieszkańców. Aby zrealizować tak
określoną wizję, należy skutecznie połączyć trzy sfery determinujące rozwój powiatu: konkurencyjność,
zrównoważony rozwój oraz wyrównywanie różnic. Wymusza to poszukiwania rozwiązań strategicznych
w trzech obszarach priorytetowych: gospodarka – społeczeństwo – terytorium, którym odpowiadają
następujące cele strategiczne (rozwojowe):
•

Wzrost konkurencyjności powiatu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer
i wykorzystanie nowych technologii;

•

Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia
nowoczesnej gospodarki powiatu;

•

Poprawa dostępności i spójności terytorialnej powiatu;

•

Zapewnienie gospodarce powiatu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy
zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska;

•

Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska
przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego powiatu i poprawy jakości życia.
Zgodnie z zasadami stopniowania strategicznego celów rozwoju, realizacja celów strategicznych

powinna następować poprzez ich uszczegółowienie – wyznaczenie kierunków i działań rozwojowych.
Uwzględniając te zasady i zagadnienia, które w świetle uwarunkowań zewnętrznych oraz analizy
mocnych i słabych stron należy uznać za priorytetowe oraz dążąc do spójności strategii powiatu ze
strategią województwa mazowieckiego, ustalono kierunki działań i odpowiadające im konkretne
działania, w podziale na poszczególne obszary. Ich wykaz znajduje się w dalszej części Strategii.
 Scenariusz optymistyczny „Zwycięski Powiat”.
Scenariusz zakłada, że powiat może wkroczyć także na ścieżkę o wiele korzystniejszego rozwoju,
niż przyjęty w scenariuszu realistycznym, pod warunkiem wystąpienia dodatkowych, pozytywnych
procesów społecznych i gospodarczych w przestrzeni europejskiej, krajowej i wojewódzkiej:
 zwiększy się rola Polski w układzie globalnym,
 zwiększy się rola Polski w europejskim obszarze wiedzy i nauki,
 procesy demograficzne przyjmą korzystny kierunek – umocni się wzrost przyrostu naturalnego
i proces starzenia się ludzi zostanie zahamowany, jednocześnie nastąpi umiarkowany napływ
wysoko wykwalifikowanej siły roboczej z zagranicy,
 nastąpi znaczne przyśpieszenie rozwoju gospodarczego Polski – PKB wzrośnie kilkukrotnie
powyżej notowanego w Unii Europejskiej,
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 osiągnięty zostanie wysoki postęp technologiczny i innowacyjny, który wpłynie silnie na wzrost
gospodarczy kraju,
 wyeliminowane zostaną dysproporcje w dostępie do dóbr i usług, występujące między
obszarami peryferyjnymi i wysoko zurbanizowanymi,
 nastąpi właściwe wykorzystanie przestrzeni do rozwoju turystyki i rekreacji przy zachowaniu
zrównoważonego rozwoju,
 dynamiczny rozwój miast wywierać będzie korzystny wpływ na całą sieć osadniczą kraju,
 w województwie mazowieckim nastąpi dynamiczny wzrost potencjału gospodarczego
i społecznego oraz rozwój infrastruktury technicznej i komunalnej,
 dojdzie do wzrostu innowacyjności Mazowsza poprzez rozwój przemysłów wykorzystujących
nowoczesne technologie,
 znacząco wzrośnie pozytywne oddziaływanie aglomeracji warszawskiej na tereny pozametropolitarne.
W scenariuszu tym przyjęto, że ww. procesy umożliwią wykorzystanie endogenicznych warunków
powiatu do przyśpieszenia jego rozwoju, a w szczególności do:
 włączenia powiatu do wykonywania ważnych funkcji regionalnych wspomagających rozwój
całego Mazowsza, szczególnie w zakresie specjalistycznych usług medycznych i socjalnych,
rekreacji i turystyki oraz kształcenia kadr dla lotnictwa cywilnego,
 dynamicznego wzrostu innowacyjności gospodarki,
 rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 wzrostu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców,
 zniesienia barier w dostępności do nowoczesnych dóbr i usług,
 zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym szczególnie rolnictwa ekologicznego,
alternatywnych źródeł dochodów i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. Wysoki
poziom rozwoju powiatu sprawi, że pojawią się nowe czynniki dynamizujące cywilizacyjne
przemiany społeczno-gospodarcze.
 Wzrostu przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego powiatu.


Scenariusz pesymistyczny „Zahamowany powiat”.
Scenariusz zakłada wystąpienie negatywnych procesów społecznych i gospodarczych w skali

międzynarodowej, krajowej, wojewódzkiej jak i lokalnej, które mogą mieć charakter trwały lub
okresowy. Należy założyć również wystąpienie wielu wewnętrznych czynników i zjawisk negatywnych,
utrudniających dostosowywanie się powiatu do zmieniających się wyzwań cywilizacyjnych, do których
zaliczyć można np. niską aktywność społeczeństwa i władz powiatu.
Realizację scenariusza realistycznego mogą utrudniać następujące zjawiska:
• W perspektywie europejskiej:
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 nasilenie niekorzystnych zjawisk w gospodarce spowalniających procesy dostosowawcze do
wymogów konkurencji światowej,
 procesy hamujące rozwój społeczno-gospodarczy w Unii Europejskiej,
 zwiększająca się rola i pozycja regionu Azji i Ameryki Północnej,
 spadek znaczenia międzynarodowych korytarzy transportowych biegnących przez Polskę,
 niekorzystne procesy demograficzne – niekontrolowane migracje, „drenaż mózgów”,
• W perspektywie krajowej:
 wystąpienie negatywnych trendów w gospodarce – osłabienie wzrostu gospodarczego, a nawet
recesja gospodarki, spadek nakładów na naukę, oświatę, B+R, zmniejszenie się innowacyjnych
sektorów gospodarki,
 zaniechanie (odkładanie w czasie) procesów restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
budownictwa, transportu (koleje, lotnictwo),
 negatywne skutki źle przeprowadzonych reform: finansów publicznych, ubezpieczeń
społecznych, ochrony zdrowia i oświaty,
 nadmierne rozwarstwienie klasowe i pauperyzacja społeczeństwa.
•

W perspektywie wojewódzkiej (regionalnej):
 spadek potencjału gospodarczego, kapitałowego, intelektualnego i naukowo-badawczego,
 brak wykwalifikowanych zasobów pracy, wysoka stopa bezrobocia, wzrost zwiększenia się tak
zwanej szarej strefy i ukrytego bezrobocia na wsi,
 marginalizacja lokalnych ośrodków wzrostu gospodarczego (powiaty, gminy),
 zastój w rozwoju infrastruktury technicznej, komunalnej i społecznej,
 degradacja zasobów przyrodniczych.

•

W perspektywie powiatu:
 utrzymywanie scentralizowanego systemu finansów publicznych – niedostateczna wysokość
środków na zadania własne powiatu, zadłużenie własne powiatu,
 brak środków własnych na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy UE,
 wzrost populizmu społecznego – konflikty polityczne elit,
 spadek ilościowy i jakościowy potencjału demograficznego (starzenie się społeczeństwa,
migracja do ośrodków bardziej rozwiniętych),
 powiększający się obszar ubóstwa oraz wzrost przestępczości,
 degradacja środowiska naturalnego – zaniechanie przedsięwzięć z dziedziny infrastruktury
komunalnej i ochrony środowiska,
 wzrost bezrobocia, spadek aktywności gospodarczej mieszkańców,
 stagnacja w rozwoju infrastruktury społecznej: dekapitalizacja bazy edukacyjnej, ograniczenie
dostępu do usług zdrowotnych, sportu i rekreacji,
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 spadek znaczenia gospodarczego powiatu w gospodarce regionu i kraju (zła infrastruktura
drogowa,

brak

terenów

pod

nowe

działalności

gospodarcze,

niska

innowacyjność

przedsiębiorstw i spadek liczby MSP).
W zależności od stopnia nasilenia w/w zjawisk będą podejmowane działania zmierzające do łagodzenia
ich negatywnych skutków.

2. Układ i struktura celów Strategii.
WIZJA
Powiat Przasnyski silnym ogniwem zrównoważonego rozwoju Mazowsza

MISJA
Powiat Przasnyski zapewnia optymalne warunki rozwoju jednostki,
rodziny, jak i całej społeczności powiatu poprzez zwiększenie
konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej powiatu, rozwój
nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, eliminowanie barier w
dostępie do wysokiej jakości dóbr i usług społecznych, przy zachowaniu
spójnego i zrównoważonego rozwoju całego obszaru powiatu.
Powiat Przasnyski aktywnie włącza się do wykonywania ważnych funkcji
oraz przedsięwzięć regionalnych wspomagających rozwój całego
Województwa Mazowieckiego.

PRIORYTETOWY CEL STRATEGICZNY
Wzrost potencjału gospodarczego i społecznego powiatu jako podstawy
zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców oraz
rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, w tym rozwój produkcji
ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii, przemyśle i przetwórstwie rolnospożywczym oraz przemyśle drzewnym, metalurgicznym, materiałów
budowlanych oraz urządzeń i technologii dla lotnictwa
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Tabela 3. Układ celów, kierunków działań oraz działań Strategii.
CELE STRATEGICZNE
OBSZAR
DZIAŁAŃ

CEL ROZWOJOWY

KIERUNEK DZIAŁAŃ

DZIAŁANIE
1.1. Wspieranie działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrażanie jej
wyników w przemyśle oraz specjalizacjach regionalnych.

1. Tworzenie warunków do generowania
i absorpcji innowacji.

1.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw, szczególnie sektora MŚP.

GOSPODARKA
(W TYM PRODUKCJA I PRZEMYSŁ)

1.3. Zwiększenie współpracy pomiędzy środowiskami biznesu i nauki oraz
samorządem powiatowym w procesie rozwoju innowacji.

Wzrost konkurencyjności
powiatu poprzez rozwój
działalności gospodarczej
oraz transfer
i wykorzystanie nowych
technologii.

2. Rozwój produkcji: tworzenie warunków
przyjaznych dla inwestorów
i przedsiębiorców.

3. Wspieranie tworzenia i rozwoju
przedsiębiorstw produkcyjnych.

2.1. Działania na rzecz rozwoju usług okołobiznesowych dla przedsiębiorców
oraz rozwój systemów poręczeń kredytowych i pożyczek, szczególnie dla
przedsięwzięć innowacyjnych
2.2. Wsparcie rozwoju stref produkcyjnych i terenów inwestycyjnych
powiatu przasnyskiego.
3.1. Wsparcie dla firm produkcyjnych inwestujących w nowe miejsca pracy,
w tym tworzących i rozwijających jednostki B+R.
3.2. Wspieranie kluczowych dla rozwoju przemysłu przedsiębiorstw oraz
instytucji B+R+W.
4.1. Zwiększenie potencjału eksportowego przedsiębiorstw.

4. Umiędzynarodowienie gospodarcze.
5. Tworzenie warunków do zwiększenia
inwestycji pozarolniczych – głównie
w przemyśle rolno-spożywczym, drzewnym,
mechanicznym i materiałów budowlanych.

4.2. Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów Unii Europejskiej
w zakresie norm jakościowych oraz bezpieczeństwa pracy.
5.1. Rozwój specjalizacji regionalnej przemysłu rolno-spożywczego,
drzewnego, mechanicznego i materiałów budowlanych.
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6.1. Wspieranie lokalnych specjalizacji gospodarczych, w tym rozwój
produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych i
średnio-zaawansowanych technologii, przemyśle i przetwórstwie rolnospożywczym oraz przemyśle drzewnym, metalurgicznym, materiałów
budowlanych oraz urządzeń i technologii dla lotnictwa.
6.2. Wspieranie powstawania i rozwoju klastrów oraz sieci współpracy
między przedsiębiorstwami.
6.3. Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.
7.1. Wspieranie rozwoju parków naukowo-technologicznych i inkubatorów
przedsiębiorczości, w tym budowa i modernizacja infrastruktury
naukowo-badawczej.

7. Wspieranie rozwoju nowych technologii.

7.2. Rozwój współpracy i transferu technologii między instytucjami
naukowymi a przedsiębiorcami.
7.3. Wspieranie patentowania wynalazków.
7.4. Wspieranie przedsiębiorstw w fazie wdrażania innowacji do produkcji
oraz promocji powstałych produktów.

8. Wspieranie rozwoju miast powiatu
przasnyskiego.
9. Restrukturyzacja miast powiatu w celu
wzmocnienia ich funkcji społecznogospodarczych.

8.1. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miast powiatu przasnyskiego.
8.2. Wzmocnienie znaczenia miast powiatu jako centrów społecznogospodarczych.
9.1. Modernizacja struktury gospodarki lokalnej poprzez rozwój
instrumentów finansowych pobudzających przedsiębiorczość.
10.1. Tworzenie sieci współpracy i klastrów wiejskich rozwijających
specjalizacje branżowe.

10. Wzmacnianie potencjału rozwojowego
i absorpcyjnego obszarów wiejskich.

10.2. Wzmacnianie towarowości i produktywności gospodarstw rolnych.
10.3. Poprawa efektywności ekonomicznej i innowacyjności sektora rolnego
w powiecie, w tym poprzez rozwój rolnictwa ekologicznego.
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10.4. Wspieranie inwestycji w infrastrukturę ułatwiającą prowadzenie
działalności gospodarczej na terenach wiejskich.
10.5. Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.
11.1. Poprawa dostępności teleinformatycznej.

11. Zwiększanie dostępu do szerokopasmowego
Internetu i e-usług.

11.2. Wspieranie budowy społeczeństwa informacyjnego na obszarach
wiejskich.
11.3. Wsparcie informatyzacji sektora usług społecznych w celu zwiększenia
ich dostępności.

12.1. Zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego względem
drogowego, w tym poprzez wspieranie poprawy jakości
infrastruktury, taboru i usług.

PRZESTRZEŃ I TRANSPORT

12.2. Dostosowanie parametrów, standardów technicznych i przebiegu
dróg do ich funkcji.
12. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
wewnątrz powiatu.

12.3. Integracja systemów transportowych i rozwój transportu
kombinowanego towarów.
12.4. Wspieranie rozwoju infrastruktury transportowej o znaczeniu
ponadregionalnym.

Poprawa dostępności
i spójności terytorialnej
powiatu.

12.5. Rozwój transportu szynowego, w tym wspieranie budowy nowych
linii.
13. Spójność wewnątrzpowiatowa –
koncentracja na najbardziej zapóźnionych
obszarach.

14. Wsparcie rozwoju form transportu
przyjaznych dla środowiska i mieszkańców.

13.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej zapóźnionych obszarów do
ośrodków powiatowych i regionalnych.
13.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich do
ośrodków lokalnych.
14.1. Zwiększenie udziału ruchu pieszego i rowerowego w ogóle podróży.
14.2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym
poprzez strefowe uspokojenie ruchu na obszarach zabudowanych.
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15.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dostosowanej do ruchu
tranzytowego (towarowe linie kolejowe, drogi krajowe,
wojewódzkie i powiatowe), omijającej miasta powiatu.
15.2. Działania organizacyjno-prawne ograniczające ruch tranzytowy
w miastach.
16.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.
16.2. Kształcenie ustawiczne i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

16. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego
w powiecie.

16.3. Wspieranie zwiększania potencjału dydaktycznego uczelni
wyższych oraz naukowo-badawczego powiatu.
16.4. Budowa społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie tożsamości
lokalnej i regionalnej.

SPOŁECZEŃSTWO

16.5. Dostosowywanie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku
pracy.

Poprawa jakości życia oraz
wykorzystanie kapitału
17. Aktywizacja rezerw rynku pracy oraz
ludzkiego i społecznego do
działania na rzecz poprawy sytuacji
demograficznej w powiecie.
tworzenia nowoczesnej
gospodarki powiatu.

17.1. Aktywizacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
w tym osób wychowujących dzieci, niepełnosprawnych oraz
absolwentów i osób w wieku 50+.
17.2. Wspieranie rodzin wielodzietnych.
18.1. Wspieranie rozwoju edukacji w zakresie nauk matematycznych
i przyrodniczych.

18. Rozwój priorytetowych dla powiatu
i regionu dziedzin nauki.

18.2. Wspieranie wysokospecjalistycznych kierunków kształcenia
szczególnie w dziedzinach biotechnologii i biomedycyny,
nanotechnologii, fotoniki i optoelektroniki, technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i kosmicznych.

19. Wzrost wykorzystania zasobów ludzkich
poprzez zwiększenie mobilności zawodowej
i przestrzennej.

19.1. Wspieranie reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa.
19.2. Wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia.
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20.1. Przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków bezrobocia.
20. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia
społecznego, integracja społeczna.

20.2. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób
niepełnosprawnych, starszych oraz w trudnej sytuacji życiowej.
20.3. Wspomaganie zadań mających na celu włączenie społeczne
i przeciwdziałanie ubóstwu.

21. Wyrównanie szans edukacyjnych.

21.1. Zwiększenie dostępności usług oświatowych na obszarach
wiejskich.
21.2. Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących
wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej.
22.1. Budowa i rozwój infrastruktury społecznej, w tym o zasięgu
powiatowym.

22. Podnoszenie standardów funkcjonowania
22.2. Kształtowanie warunków sprzyjających aktywności fizycznej
infrastruktury społecznej oraz działania na rzecz
mieszkańców powiatu.
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
22.3. Profilaktyka i ochrona zdrowia.

ŚRODOWISKO I ENERGETYKA

23.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego.
23. Dywersyfikacja źródeł energii i jej
efektywne wykorzystanie.

Zapewnienie gospodarce
powiatu
zdywersyfikowanego
zaopatrzenia w energię
24. Wspieranie rozwoju przemysłu
przy zrównoważonym
ekologicznego i eko-innowacji.
gospodarowaniu zasobami
środowiska.

23.1. Rozwój i proekologiczna modernizacja instalacji do produkcji
energii elektrycznej i cieplnej w powiecie, w tym zwiększenie
udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
23.2. Podnoszenie efektywności energetycznej.
24.1. Tworzenie warunków organizacyjnych i finansowych dla transferu
wiedzy i eko-innowacji.
24.2. Stymulowanie rozwoju przemysłu ekologicznego poprzez tworzenie
ekonomicznych i organizacyjnych mechanizmów wsparcia.

25. Zapewnienie trwałego i zrównoważonego
25.1. Przeciwdziałanie fragmentaryzacji przestrzeni przyrodniczej
rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów
i zwiększenie lesistości powiatu.

Strategia Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008-2020 – aktualizacja
środowiska.

81

25.2. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału ekologicznego
wód i związanych z nimi ekosystemów.
25.3. Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu – retencjonowanie zasobów
wodnych oraz zwiększenie wykorzystania wód powierzchniowych
ze zbiorników retencyjnych zamiast wód głębinowych do celów
przemysłowych, upraw rolnych i utrzymania czystości.
25.4. Ochrona lasów i obszarów cennych przyrodniczo.
25.5. Szerzenie świadomości ekologicznej.
25.6. Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem.
25.7. Racjonalne planowanie funkcji terenów z uwzględnieniem potrzeb
ochrony środowiska.
26.1. Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez
modernizację i rozbudowę lokalnych sieci dystrybucyjnych.

26. Modernizacja i rozbudowa lokalnych sieci
26.2. Rozbudowa oraz modernizacja elektroenergetycznego systemu
przesyłowego, w tym przystosowanie do odbioru energii ze źródeł
energetycznych oraz poprawa infrastruktury
przesyłowej.
rozproszonych.
26.3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przesyłowej gazu
ziemnego oraz paliw płynnych.
27. Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym.

27.1. Wspieranie zwiększenia poziomu ochrony przed podtopieniami
w powiecie.
27.2. Przystosowanie rolnictwa do zmian klimatu.

28. Poprawa jakości wód oraz ograniczenie
emisji zanieczyszczeń.

28.1. Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami
zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby - osiągnięcie redukcji
emisji CO2 w powiecie przasnyskim 0 20% do roku 2020 oraz 30%
do roku 2030.
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29.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na
obszarach wiejskich.
29. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

29.2. Poprawa bezpieczeństwa zasilania w energię miast poprzez
budowę i modernizację lokalnych instalacji do produkcji energii ze
szczególnym uwzględnieniem technologii kogeneracji
i poligeneracji oraz wykorzystania OZE.

KULTURA, DZIEDZICTWO I TURYSTYKA

30.1. Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu w oparciu o walory
przyrodnicze.
30. Wykorzystanie walorów środowiska
przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa
kulturowego do zwiększenia atrakcyjności
turystycznej powiatu.

Wykorzystanie potencjału
kultury i dziedzictwa
kulturowego oraz walorów
środowiska przyrodniczego
dla rozwoju gospodarczego 31. Upowszechnianie kultury i twórczości
lokalnej.
powiatu i poprawy jakości
życia.

30.2. Wspieranie rozwoju turystyki kulturowej oraz tworzenia nowych
produktów turystycznych.
30.3. Ochrona spuścizny kulturowej powiatu (materialnej
i niematerialnej).
30.4. Rozwój systemu obsługi turystów (zaplecza turystycznego i systemu
informacji turystycznej).
31.1. Rozwój zaplecza instytucjonalnego kultury i digitalizacja zasobów.
31.2. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej powiatu.
31.3. Wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej.

32. Kreowanie miast jako centrów aktywności
kulturalnej.

32.1. Wykorzystywanie ośrodków miejskich do tworzenia i promowania
kultury.

33. Wspieranie rozwoju sektora kreatywnego.

33.1. Wspieranie inicjatyw gospodarczych w sektorze kreatywnym.

34. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
w działalności gospodarczej.

34.1. Wspieranie przedsiębiorczości w obszarze kultury.
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Układ zamierzeń rozwojowych powiatu przasnyskiego tworzą w kolejności: wizja rozwoju
powiatu, misja i priorytetowy cel strategiczny, a następnie realizujące go cele rozwojowe
w poszczególnych obszarach tematycznych, kierunki działań i konkretne działania. Przyjęta metodologia
programowania strategicznego opiera się na założeniu, że główne zamierzenia strategiczne są
uszczegóławiane na niższych poziomach poprzez wiązki celów, kierunków i działań, tworzące tak zwane
„drzewa celów”. Zapewnia to przejrzysty układ postulatywno-wykonawczy strategii.
Kierunki działań i działania wdrożeniowe Strategii zostały określone w wyniku konsultacji
eksperckich i społecznych. Poszczególne projekty i inwestycje realizowane w ramach określonych
w Strategii działań będą miały odzwierciedlenie w zapisach budżetu powiatu przasnyskiego. Ich
szczegółowy katalog będzie zawarty w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej powiatu oraz
w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Katalog ten będzie aktualizowany
w zależności od uwarunkowań i możliwości realizacji poszczególnych projektów, w tym zasobów
finansowych i możliwości dofinansowania ze środków UE. Część zadań będzie także ujętych w kontrakcie
terytorialnym dla województwa mazowieckiego oraz w Regionalnych Inwestycjach Terytorialnych (RIT).

3. Wizja.
Intencją Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego jest kontynuacja rozwoju powiatu w silny
i jednolity organizm samorządowy, który będzie się cechował:
 dużą konkurencyjnością w stosunku do innych powiatów w województwie mazowieckim;
 wysoką jakością i mobilnością zasobów ludzkich oraz stałym polepszaniem warunków życia
mieszkańców;
 wzrastającą spójnością gospodarczą, społeczną oraz terytorialną.
Cechy te można streścić w syntetycznym haśle: Powiat Przasnyski silnym ogniwem zrównoważonego
rozwoju Mazowsza. Pełna realizacja wizji rozwoju doprowadzi do radykalnych zmian w sferze społecznej
i gospodarczej powiatu:
 silnie rozwinie się gospodarka z dominującą pozycją przedsiębiorstw innowacyjnych oraz mocną
pozycją sektora usług rynkowych i społecznych;
 nastąpi skokowy rozwój teleinformatyzacji powiatu;
 przeobrażenia w sektorze rolnym i obszarach wiejskich spowodują wyraźne zmniejszenie udziału
rolnictwa w dochodach ludności, dominującą role uzyskają specjalistyczne działy produkcji rolnej
oraz gospodarka nastawiona na ekorozwój;
 dyfuzja impulsów rozwojowych zachodzących w aglomeracji warszawskiej oraz innych dużych
miastach (Płock), przyczyni się do aktywizacji całego obszaru powiatu, czego efektem będą nowe
miejsca pracy poza rolnictwem;
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 polityka przestrzenna województwa mazowieckiego, zwłaszcza modernizacja i rozbudowa
infrastruktury transportowej, pozwoli na szybki rozwój miast w powiecie, a przez to przyczyni się
do aktywizacji i modernizacji całego obszaru powiatu;
 nastąpią znaczne zmiany w sferze społecznej; szeroki dostęp do edukacji, nauki, kultury, wzrost
kontaktów międzynarodowych sprawi, że społeczeństwo czynnie włączy się w zachodzące
przeobrażenia, stymulując dalszą transformację; wyższy poziom życia, pobudzi aktywność
społeczną zarówno w wymiarze grupowym jak i jednostkowym; kapitał społeczny, w wyniku
realizacji celów strategicznych, stanie się podstawą dalszego rozwoju powiatu.
Urzeczywistnienie tak nakreślonej wizji rozwoju powiatu sprzyjać będzie powiatowi w umocnieniu
konkurencyjnej pozycji na Mazowszu.

4. Misja i cele rozwoju powiatu.
Aspiracje i dążenia społeczeństwa i władz powiatu przasnyskiego w urzeczywistnianiu nakreślonej
wizji rozwoju powiatu, oddaje następująca misja strategiczna:
Powiat Przasnyski zapewni optymalne warunki rozwoju jednostki, rodziny, jak i całej społeczności
powiatu poprzez zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej powiatu, rozwój
nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, eliminowanie barier w dostępie do wysokiej jakości dóbr
i usług społecznych, przy zachowaniu spójnego i zrównoważonego rozwoju całego obszaru powiatu.
Powiat Przasnyski aktywnie włącza się do wykonywania ważnych funkcji oraz przedsięwzięć
regionalnych wspomagających rozwój całego Województwa Mazowieckiego
Uszczegółowienie misji zawierają poszczególne cele rozwojowe Strategii, które określają strategiczne
kierunki działań powiatu:


Wzrost konkurencyjności powiatu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer
i wykorzystanie nowych technologii.
Rozwój przedsiębiorczości oraz mobilności społecznej jest kluczem do sukcesu gospodarczego
powiatu. W zintegrowanej Europie, Powiat Przasnyski będzie otwarty na europejski i krajowy
przepływ osób, dóbr, informacji i kapitału. Umacniać przy tym będzie własny potencjał oraz zasoby
oraz wykorzystywał szanse płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W ten sposób zostanie
zbudowana przewaga konkurencyjna powiatu przasnyskiego w regionie.
Optymalne wykorzystanie potencjału endogenicznego powiatu stwarza możliwości zwiększenia
efektywności gospodarki powiatu w układzie regionalnym i krajowym. Podstawę sukcesu w tym
zakresie stanowić będzie zdolność władz powiatu oraz firm produkcyjnych i usługowych do
wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie organizacji, zarządzania, technologii, techniki
i informatyzacji. Aby sprostać wymaganiom konkurencyjności, powiat musi „otworzyć się” na te
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dziedziny gospodarki, które odznaczają się wysokim rozwojem innowacyjności technologicznej oraz
stymulują produkcję dóbr i usług wysokiej jakości.
Zwiększenie konkurencyjności gospodarki i przemysłu wymaga kontynuacji tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich oraz wzrostowi ich
innowacyjności i konkurencyjności, w tym w skali międzynarodowej. Powiat przasnyski powinien
rozwijać swój endogeniczny potencjał przemysłowo-produkcyjny. Znaczenie w tym względzie będzie
miał rozwój branż nowoczesnych technologii, jak też specjalizacji regionalnych. Istotne będzie
wspieranie działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrażanie jej wyników w przemyśle,
w szczególności w dziedzinach biotechnologii i biomedycyny, nanotechnologii, fotoniki
i optoelektroniki, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Szczególnie należy rozwijać
branże charakterystyczne dla obszaru powiatu, takie jak przemysł drzewny, metalurgiczny, czy też
materiałów budowlanych. Wskazane też będzie promowanie praktycznego wykorzystania badań i
technologii, jak też transfer doświadczeń zagranicznych w zakresie innowacyjnych projektów
gospodarczo-przemysłowych. W celu usprawnienia przekazywania i efektywnego wykorzystywania
wiedzy, wspierana powinna być współpraca w relacjach biznes – świat nauki – samorząd terytorialny
– otoczenie, z preferencjami dla przedsiębiorców krajowych. Przedsiębiorstwa stwarzające
szczególne szanse gospodarcze dla powiatu i regionu powinny móc korzystać z dogodnych
warunków sprzyjających rozwojowi i dalszemu podnoszeniu innowacyjności, jak też uzyskać
informacje o rynkach eksportowych.
Poza wsparciem dla firm, istotną rolę odegra w realizacji celów strategicznych rozwój usług
okołobiznesowych adresowanych do przedsiębiorców i ograniczanie barier administracyjnych.
Przedsięwzięcia gospodarcze, szczególnie te cechujące się innowacyjnością, powinny mieć
zapewniony system korzystnych poręczeń kredytowych i pożyczek. Równocześnie pomoc powinna
być

udzielana

początkującym

przedsiębiorcom

na

płaszczyźnie

wiedzy

i

umiejętności

organizacyjnych, tj. dostarczania informacji nt. metod organizacji produkcji i eksportu czy wymogów
związanych z ochroną środowiska.
Ułatwieniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz współpracy między firmami
powinno być rozwijanie fizycznej przestrzeni dla działalności firm. W tym celu mogą być tworzone
parki przemysłowe i technologiczne na nowych terenach. Istotną rolę wspomagającą powinny
odgrywać inkubatory przedsiębiorczości oraz centra logistyczne.
Działalność badawczo-rozwojowa powinna być w większym niż obecnie stopniu wykorzystywana
rynkowo. W tym celu należy wspierać mechanizmy komercjalizacji, jak też firmy i instytucje
wdrażające najnowsze technologie i/lub realizujące krajowe i zagraniczne programy badawcze
i rozwojowe. Nowopowstające firmy innowacyjne powinny móc korzystać z mechanizmów
finansowania pomostowego.
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Na rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, w tym poprzez realizację projektów rozwijających
infrastrukturę produkcyjną, m.in. w systemie PPP, skorzystają obszary wiejskie. Działania w tym
względzie powinny być zgodne ze specjalizacją danego obszaru. Wzmocnieniu i rozwojowi
specjalizacji służyć będzie wsparcie rynków hurtowych artykułów rolno-spożywczych jako miejsc
integracji producentów rolnych. Tworzenie kanałów szybkiej dystrybucji świeżych produktów
żywnościowych w skali lokalnej, regionalnej i międzynarodowej przyczyni się do efektywnego
wykorzystania wytworzonych produktów.
W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionu, konieczne jest kompleksowe podejście do
rozwoju gospodarki. Ośrodki miejskie powiatu powinny stanowić atrakcyjne miejsca zamieszkania,
nauki i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym poprzez wspomaganie instytucji otoczenia
biznesu. Wskazane jest wypracowanie systemu zachęt do tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, jak
też rozwój instrumentów finansowych pobudzających przedsiębiorczość lokalną. Równocześnie
wskazane jest utrzymanie dostępu do podstawowych usług publicznych i wspieranie
kompleksowych programów i mechanizmów rewitalizacyjnych, również w formule PPP, w celu
tworzenia atrakcyjnych warunków do pracy i życia.
Obszary wiejskie powinny rozwijać się pod względem gospodarczym, równocześnie wzmacniając
swoje specjalizacje i zwiększając stopień dywersyfikacji działalności gospodarczej. Do zwiększenia
wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej i rynkami wschodnimi przyczyni się tworzenie sieci
współpracy klastrów. Zwiększenie udziału produktów o większej wartości dodanej będzie możliwe
dzięki rozwojowi przetwórstwa spożywczego dostosowanego do bazy surowcowej. Same surowce
powinny być dostępne zarówno z towarowych gospodarstw rolnych, jak i gospodarstw stosujących
metody ekologiczne. W obu przypadkach poprawie efektywności powinno służyć upowszechnianie
doradztwa rolniczego, jak też rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej związanej z produkcją
rolniczą i przechowalnictwem. Rozwijanie współpracy z naukowymi jednostkami badawczymi
i wyższymi uczelniami w celu wdrażania nowoczesnych rozwiązań i metod produkcji należy stosować
również do produkcji rolniczej.
Ludność obszarów wiejskich powinna móc w większym niż obecnie stopniu korzystać z e-usług,
szczególnie w zakresie opieki zdrowotnej i administracji publicznej.
Wdrażane powinny być również działania służące tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na
obszarach wiejskich, w tym zwiększenie dostępu do kapitału zewnętrznego, np. w postaci funduszy
mikro-pożyczkowych bądź funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych. System doradztwa zawodowego
dla osób odchodzących z rolnictwa należy wzmacniać w celu efektywnego wykorzystania tych
funduszy.
Należy wspierać rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. W celu wzmocnienia
współpracy między przedsiębiorstwami należy udzielić wsparcia klastrom i grupom producenckim.
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Tam, gdzie rozwija się działalność w zakresie badań i rozwoju, powinna być rozbudowywana
infrastruktura naukowo-badawcza, jak też udzielane wsparcie w zakresie patentowania wynalazków
i tworzenia warunków sprzyjających ich efektywnemu wykorzystaniu.


Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia
nowoczesnej gospodarki powiatu.
W dobie gospodarki opartej na wiedzy oraz gwałtownie rozwijającej się cywilizacji informacyjnej
głównym elementem przewagi konkurencyjnej powiatu będzie dobrze wykształcone społeczeństwo.
Tak zgromadzony i wciąż rozwijany kapitał społeczny będzie ważnym zasobem gospodarczym
powiatu. Społeczeństwo posługujące się swobodnie technikami informatycznymi i komunikacyjnymi
w zasadniczy sposób przyczyniać się będzie do wzrostu i utrwalania rozwoju, którego skutki wpłyną
na jakość życia mieszkańców.
Podniesienie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego ma kluczowe znaczenie dla skutecznego
funkcjonowania gospodarki i przemysłu opartych na efektywnej sieci transportowej.
Działania w zakresie kapitału ludzkiego powinny obejmować rozwój kadry naukowej oraz wspieranie
uczelni wyższych w celu wytwarzania i wdrażania innowacji. Z drugiej strony konieczne są działania
mające na celu wsparcie szkolnictwa zawodowego i praktycznej nauki zawodu, jak też szkolenia
specjalistyczne. Szkoły zawodowe powinny też współpracować ze szkołami wyższymi technicznymi
(Politechnika Warszawska) poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć. System kształcenia powinien
promować uczenie się przez całe życie.
Szczególny nacisk powinien zostać położony na rozwój priorytetowych dla powiatu dziedzin nauki.
Zachęcać do nauki w tych dziedzinach powinien odpowiedni system stypendialny. Równocześnie
należy podjąć działania mające na celu podniesienie poziomu nauczania oraz zwiększenie
zainteresowania uczniów nauką, w tym przedmiotów ścisłych. System nauczania powinien zostać
dostosowany do potrzeb rynku pracy. W tym celu zapotrzebowania gospodarki powiatu powinny
być odpowiednio wcześnie identyfikowane. Należy rozwijać system współpracy między szkołami
zawodowymi a przedsiębiorstwami. Dodatkowo wskazane jest utworzenie w powiecie centrum
kształcenia praktycznego uwzględniającego specyfikę lokalnego rynku pracy.
Ułatwione powinno zostać również dostosowywanie się mieszkańców powiatu do wymogów rynku
pracy. W tym celu należy wdrażać programy reorientacji zawodowej dla osób poszukujących pracy
oraz zagrożonych bezrobociem, jak też odchodzących z rolnictwa. Wspierane powinny być postawy
przedsiębiorcze i samozatrudnienie. Osoby w wieku przedemerytalnym powinny móc skorzystać
z rozwiązań ułatwiających pozostanie na rynku pracy, zaś młodzieży należy ułatwiać wejście na ten
rynek, w tym poprzez wsparcie staży w przedsiębiorstwach.
Budowa społeczeństwa obywatelskiego stanowi istotny element efektywnie funkcjonującego
społeczeństwa. Przyczynia się do niej zwiększanie partycypacji społecznej, m.in. poprzez

Strategia Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008-2020 – aktualizacja

88

wzmacnianie i upowszechnianie mechanizmów dialogu obywatelskiego i społecznego. Innym
sposobem zwiększenia aktywności obywatelskiej jest wspieranie społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw, działań organizacji pozarządowych i wolontariatu.
Poza działaniami w zakresie przemysłu, gospodarki oraz wspierania przedsiębiorczości służącymi
tworzeniu miejsc pracy, należy też aktywizować rezerwy rynku pracy, w tym przy wykorzystaniu
ekonomii społecznej i podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej w powiecie.
W tym celu wsparcie powinno być skierowane w szczególności do nieaktywnych zawodowo osób
wychowujących dzieci, niepełnosprawnych i osób powyżej pięćdziesiątego roku życia. Wsparciem
powinny być objęte również rodziny wielodzietne, w tym poprzez ułatwienia w dostępie do usług
zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnych oraz materialnie.
Konieczne są też działania mające na celu przeciwdziałanie marginalizacji i włączenie społeczne osób
nią zagrożonych. Wskazana jest poprawa warunków kształcenia osób niepełnosprawnych
i upowszechnienie szkolnictwa integracyjnego, jak też wsparcie dla organizacji pozarządowych
i innych podmiotów niosących pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Należy realizować
programy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom oraz ich negatywnym skutkom, jak też
wspomagać rozwiązania w zakresie wychodzenia z bezdomności. Wsparcie powinno być
adresowane również do rodzinnych domów dziecka i systemu pieczy zastępczej. Dzieciom
i młodzieży należy stworzyć możliwość korzystania z placówek wsparcia dziennego.
W ramach działań służących włączeniu społecznemu powinny być wykorzystywane innowacje
społeczne. Mogą one też być przydatne w innych obszarach.
W dziedzinie infrastruktury i usług społecznych, w związku ze starzeniem się społeczeństwa
wskazana jest modernizacja istniejących i tworzenie nowych placówek pielęgnacyjno-opiekuńczych
i opieki długoterminowej, jak też placówek usług socjalnych stacjonarnych i dziennych.
Modernizowane i rozbudowywane powinny być istniejące poradnie psychologiczno-terapeutyczne.
Powinny być również rozwijane usługi opiekuńcze, bytowe i wspomagające.
Profilaktyka i ochrona zdrowia w powiecie powinny uwzględniać zmiany w strukturze wiekowej
ludności poprzez rozwój opieki geriatrycznej, w tym budowę i wyposażenie oddziałów i poradni.
Dodatkowo należy rozszerzać zakres i dostępność specjalistycznych usług medycznych w szpitalu
powiatowym. Do poprawy dostępności powinno też przyczynić się wdrożenie projektów
telemedycznych oraz z zakresu e-zdrowia, jak też rozwój ratownictwa medycznego.
Z drugiej strony niezbędne są działania profilaktyczne, w tym promocja zdrowia – kontynuowanie
projektów prozdrowotnych powiatu. Promocja zdrowego trybu życia może odbywać się też poprzez
zachęcanie do aktywności fizycznej. Do realizacji tego celu powinno się przyczynić tworzenie
i modernizacja istniejącej bazy rekreacyjno-sportowej sprzyjającej wzrostowi aktywności ruchowej
mieszkańców regionu i uprawianiu sportów. Promocją oraz wsparciem należy objąć również
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powiatowe kluby sportowe i ośrodki sportu. Równolegle należy tworzyć warunki sprzyjające
wzrostowi udziału ruchu pieszego i rowerowego w życiu codziennym.
Bezpieczeństwo publiczne powinno być zapewnione poprzez poprawę wyposażenia policji,
państwowej i ochotniczej straży pożarnej i innych służb ratowniczych, jak też wykorzystanie
nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w pracy służb ratowniczych. Zaufanie
społeczne do organów zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom regionu należy budować
poprzez zapewnienie ich możliwie najbardziej efektywnej pracy. Dodatkowo podejmowane powinny
być działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także
wpierane inicjatywy społeczne służące popularyzacji i upowszechnianiu zasad bezpieczeństwa
pożarowego.


Poprawa dostępności i spójności terytorialnej powiatu.
Istotnym problemem powiatu jest pogodzenie i skorelowanie szybkiego tempa inwestycji
powiatowych z postępem inwestycyjnym w miastach i gminach powiatu.
Rozwój transportu kolejowego będzie miał kluczowe znaczenie w skali powiatu i regionu. Potencjał
tej gałęzi powinien zostać zwiększony poprzez przywrócenie ruchu na liniach obecnie nieczynnych
(linia kolejowa nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele), oraz wybudowane powinny zostać nowe
odcinki (Ciechanów – Przasnysz – Chorzele) służące doprowadzaniu kolei do miast powiatowych oraz
utworzonych stref aktywności gospodarczych (Przasnysz i Chorzele).
Na obszarze powiatu powinny zostać zagwarantowane wysokiej jakości usługi oraz infrastruktura
transportowa, co umożliwi dogodne połączenia komunikacyjne wewnątrz powiatu oraz dogodne
skomunikowanie z pozostałymi obszarami woj. mazowieckiego.
W zakresie infrastruktury drogowej, wskazane jest dostosowanie dróg powiatowych do obsługi
ruchu regionalnego i lokalnego, aby stanowiły uzupełnienie dla dróg krajowych (tranzytu). Drogi
krajowe przenoszące duży ruch tranzytowy powinny być wyprowadzane poza miasta poprzez
budowę obwodnic. Równocześnie należy podejmować działania mające na celu usprawnienie ruchu
rowerowego, w tym budowę tras rowerowych.



Zapewnienie

gospodarce

powiatu

zdywersyfikowanego

zaopatrzenia

w

energię

przy

zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska;
Koniecznym warunkiem stabilnego rozwoju gospodarczego jest zapewnienie stabilnych, tanich oraz
mało uciążliwych źródeł energetycznych. Należy przede wszystkim podjąć działania służące
poprawie efektywności i niezależności energetycznej powiatu. W tym celu powinien zostać
zwiększony udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, głównie biomasy, energii
wiatru i słońca. Odnawialne źródła energii powinny też być wykorzystywane w budynkach
użyteczności publicznej. Wzrost efektywności wytwarzania energii powinien być ponadto
realizowany przez rozwój produkcji energii w technologii kogeneracji i poligeneracji.

Strategia Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008-2020 – aktualizacja
Równolegle

należy

modernizować

i

rozbudowywać

energetyczne

systemy

90

przesyłowe

i dystrybucyjne tak, by zminimalizować straty w trakcie przesyłu energii (m.in. poprzez budowę sieci
inteligentnych) oraz zdywersyfikować źródła i kierunki zasilania w energię, w tym umożliwić jej
odbiór z rozproszonych źródeł. Trasy sieci energetycznych powinny być przy tym w miarę możliwości
łączone i lokalizowane we wspólnych korytarzach z infrastrukturą transportową.
Należy również poprawić efektywność energetyczną gospodarki, w tym poprzez rozwój
budownictwa energooszczędnego i zmniejszenie zużycia energii przy świadczeniu usług publicznych,
jak też poprawę efektywności transportu. Pomocne powinno się też wspieranie wdrażania
systemów ekozarządzania i rozpowszechniania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu
w przedsiębiorstwach. Należy także wspierać wprowadzanie zachęt sprzyjających eko-innowacjom
w MŚP oraz wdrażaniu dobrych praktyk w zakresie efektywności energetycznej i niskoodpadowych
technologii produkcji.
Na jakość życia mieszkańców istotnie wpływa aktualny stan środowiska, w którym żyją i pracują oraz
możliwości jego odtwarzania w celu zachowania „dla przyszłych pokoleń” korzystnych warunków
przyrodniczych rozwoju ekonomicznego i społecznego. W powiecie przasnyskim są miejsca
szczególnie cenne przyrodniczo (kompleksy leśne, otulina Puszczy Kurpiowskiej, unikalne obszary
chronione), lecz pozbawione w znacznym stopniu systemu ochronnego infrastruktury ochrony
środowiska. Dlatego wymagają zarówno działań o charakterze ochronnym jak i rewaloryzacyjnym.
Dążenie do poprawy stanu środowiska jest celem, który powinien być uwzględniony przy realizacji
wszystkich działań podejmowanych w ramach wdrażania Strategii. Należy podejmować działania
mające na celu ochronę różnorodności biologicznej i zapewnienie spójnej przestrzeni przyrodniczej.
Na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia ważne jest prowadzenie działań
naprawczych, w tym mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych (w tym
pyłu zawieszonego i hałasu), przywrócenie wymaganych standardów jakości wód oraz
renaturalizację siedlisk. Na obszarach chronionych dodatkowo należy wdrażać plany ochrony, plany
zadań ochronnych i programy rolno-środowiskowe. Potrzebne są działania w zakresie podniesienia
świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu, m.in. poprzez współpracę z organizacjami
pozarządowymi.
Sieć melioracyjna powinna być utrzymywana i rozwijana, a zabudowa na terenach zalewowych
ograniczana. Celem równoległym jest przeciwdziałanie deficytowi wodnemu, do czego powinno się
przyczynić zwiększenie retencji, jak też odbudowa i remonty urządzeń wodnych.


Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska
przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego powiatu i poprawy jakości życia.
Działania w tej sferze powinny się koncentrować na poprawie atrakcyjności turystycznej powiatu
w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe. Historyczne obiekty i zespoły zabytkowe wraz
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z otoczeniem powinny podlegać konserwacji i renowacji. Istotnym elementem ochrony dziedzictwa
powinno być tworzenie parków kulturowych, jak też inne formy ochrony krajobrazu kulturowego.
Należy tworzyć i promować lokalne produkty turystyczne w celu zwiększenia wiedzy o powiecie oraz
podniesienia jego atrakcyjności turystycznej. W ramach upowszechniania wiedzy o powiecie oraz
promowania kultury i twórczości, wskazana jest cyfryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego w celu
ich standaryzacji i zwiększenia dostępności.
Lokalne tradycje, jak też działalność instytucji kultury należy wspierać i wykorzystywać – podobnie
jak inne zasoby kulturowe – do podnoszenia atrakcyjności turystycznej.
Ośrodki miejskie powinny kreować warunki do tworzenia i promowania kultury. Równocześnie nowe
projekty i podmioty w sektorze kreatywnym powinny mieć zapewnione warunki do rozwoju.

V. Uwarunkowania realizacyjne Strategii.
1. Otoczenie prawne.
Strategia rozwoju powiatu przasnyskiego realizowana będzie zgodnie z obowiązującym
ustawodawstwem krajowym i wspólnotowym. Do podstawowych krajowych i wspólnotowych aktów
prawnych kodyfikujących działania samorządu powiatowego w tym zakresie należą:
Akty wspólnotowe:
 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210/25
z 31.07.2006 r., z późn. zm.).
 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające Rozporządzenie
(WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do
niektórych projektów generujących dochody (Dz. Urz. U E L 348/19 z 24.12.2008 r.).
 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające Rozporządzenie (WE) nr
1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210/1 z 31.07.2006 r., z późn. zm.).
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe
zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności i Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371/1 z 27.12.2006 r.,
z późn. zm.).
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 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326/13 z 26.10.2012 r.) - wersja
skonsolidowana.
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram
strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, Bruksela, 6.10.2011, KOM(2011) 615 wersja ostateczna
2011/0276 (COD).
Akty krajowe:
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013.595 j.t. z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2015.199 j.t. z późn. zm).
 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz.U.2015.513 j.t. z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2015.696 j.t.).
 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2014.1649 j.t.
z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.2013.1235 j.t. z późn. zm.).

2. Uwarunkowania finansowe.
Realizacja określonych w Strategii działań wymaga zaangażowania środków finansowych. Na
środki te składać się będą zarówno zasoby budżetowe powiatu jak też źródła zewnętrzne. Do środków
tych zaliczać się będą:
a) środki własne budżetu powiatu przasnyskiego;
b) środki zewnętrzne pochodzące programów operacyjnych Unii Europejskiej;
c) środki pochodzące programów rządowych;
d) środki pochodzące z programów wojewódzkich;
e) środki kapitału prywatnego (w ramach formuły PPP)
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środki pochodzące z komercyjnych instrumentów finansowych (pożyczki, kredyty itp.).
Głównym źródłem finansowania strategii będą środki pochodzące z programów Unii Europejskiej.

W perspektywie finansowej 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności.
Dodatkowym instrumentem wsparcia będzie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego budżet
razem z wkładem krajowym - wynosi 13,5 mld euro.
 Budżet powiatu przasnyskiego.
Podstawą skutecznego wdrażania zapisów Strategii jest stabilny i zbilansowany budżet powiatu
przasnyskiego. Bieżący plan budżetowy 15 zakłada dochody budżetowe w wysokości 108 486 831,75 zł, zaś
wydatki budżetowe w wysokości 121 039 531,48 zł. W samym roku 2015 budżet zakłada przeznaczenie
aż 63 473 542,36 zł na inwestycje. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12 552 699,73 zł zostanie
pokryty z zaciągniętego kredytu wolnymi środkami pieniężnymi powiatu.
W latach 2015-2020 finansowanie działań Strategii odbywać się będzie na podstawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej 2015-2022 będącej załącznikiem do budżety powiatu przasnyskiego.
Zarówno sama Prognoza, jak też załączony do niej Wykaz Przedsięwzięć, będzie bieżąco aktualizowana
i stanowić będzie dokument wykonawczy do realizacji kierunków i działań określonych w niniejszej
Strategii, w tym dla projektów współfinansowanych ze środków UE. Aktualna Prognoza na lata 20152022 przewiduje nakłady finansowe na realizację zadań objętych Strategią w wysokości
184 894 847,01zł. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że ryzyko braku możliwości
sfinansowania przedsięwzięć gospodarczych i społecznych objętych strategią jest niskie.
 Perspektywa finansowa UE 2014-2020.
Główne uwarunkowania, cele i kierunki wykorzystania środków pochodzących z budżetu UE
zawiera Umowa Partnerstwa przygotowywana przez Polskę i zatwierdzana w drodze decyzji przez
Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r. Zapisy Umowy będą realizowane poprzez przyjęte krajowe
i regionalne programy operacyjne.
Zgodnie z Umową Partnerstwa środki finansowe zaangażowane zostaną w obszary które w największym
stopniu przyczynią się do rozwoju kraju:
a) zwiększenie konkurencyjności gospodarki,
b) poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju,
c) podnoszenie sprawności i efektywności państwa.
W latach 2014 - 2020 środki z funduszu spójności wdrażane będą poprzez sześć krajowych programów
operacyjnych, w tym jeden dla pięciu województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego). Programami krajowymi zarządzać będzie
15

Według stanu na dzień 11.09 2015 r. - Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 września
2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2015.
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minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Ponadto w celu poprawy konkurencyjności rolnictwa oraz
zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich został przyjęty Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Tabela 4. Zestawienie krajowych programów unijnych dostępnych dla powiatu przasnyskiego.
NAZWA PROGRAMU

ALOKACJA (EURO)

ZAKRES

Infrastruktura i Środowisko

27,41 mld

Sfinansuje infrastrukturę transportową (np. drogi
i koleje). Będzie wspierał takie inwestycje, które
przyczynią się do efektywnego wykorzystywania
energii i ochrony środowiska, a w ograniczonym
stopniu na ochronę zdrowia i zachowania
dziedzictwa kulturowego.

Inteligentny Rozwój

8,61 mld

Wpłynie na innowacyjność kraju, podniesie jakość
badań naukowych, rozwój nowych technologii oraz
poprawi współpracę nauki z gospodarką.

2,17 mld

Oznacza szansę na poprawę sytuacji na rynku pracy
dzięki inwestycjom w edukację i szkolnictwo wyższe.
Skierowany będzie również na walkę z ubóstwem
oraz poprawę efektywności administracji publicznej.

4,69 mld

Stworzy warunki do powszechnego
wykorzystywania technologii cyfrowych, dzięki
niemu Internet wysokiej jakości będzie łatwiej
dostępny. Wspierane będą także inwestycje
zwiększające zastosowanie e-usług (np. eadministracja, e-kultura, e-zdrowie).

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Polska Cyfrowa

Pomoc Techniczna

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020

700,12 mln

Będzie gwarantowała środki finansowe na obsługę
procesu wdrażania polityki spójności. Pomoże
administracji sprawnie zarządzać Funduszami
Europejskimi i informować o nich.

13,51 mld

Celem głównym programu jest poprawa
konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w
dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój
terytorialny obszarów wiejskich.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM 20142020).
W latach 2014 - 2020 samorządy województw będą zarządzać około 40% funduszy polityki
spójności w ramach regionalnych programów operacyjnych. Regiony będą mogły przeznaczyć środki na
cele, które wskazały w swoich strategiach rozwoju, m.in. na przedsiębiorczość, edukację, technologie
informacyjno-komunikacyjne, infrastrukturę ochrony środowiska, energetyki i transportu. Takim
programem dla woj. mazowieckiego jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 - 2020 (RPO WM 2014-2020), zatwierdzony przez Komisję Europejską 12 lutego 2015 r.
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RPO WM 2014-2020 jest finansowany z dwóch funduszy europejskich EFRR i EFS. Celem głównym
programu jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy
wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.
Program stanowi narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego. Dokument uwzględnia cele tematyczne zdefiniowane przez Komisję
Europejską oraz odpowiada na zidentyfikowane wyzwania regionu w zakresie stymulowania rozwoju
społecznego i gospodarczego, w powiązaniu z celami nakreślonymi przez Strategię Europa 2020.
Podstawą do wyznaczenia obszarów wsparcia jest przede wszystkim Strategia Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze (SRWM), a także ustalenia przyjęte w projekcie
aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Cele strategiczne RPO WM to:
•

Rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości,
chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach.

•

Przeciwdziałanie

dysproporcjom

regionalnym

prowadzące

do

zwiększenia

chłonności

regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i
edukację.
•

Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu.
Województwo mazowieckie otrzyma w latach 2014-2020 około 3,8 miliarda euro. Fundusze na

Mazowiecki Regionalny Program Operacyjny stanowią około 60% alokacji dla tego regionu i wynoszą
2 087,9 mln euro. Pozostałe 40% środków z funduszy strukturalnych z puli dla Mazowsza, tj. 1,7 mld euro
dostępne będzie dla beneficjentów z tego regionu w programach krajowych. Maksymalny poziom
dofinansowania dla projektu wyniesie 80%.
RPO WM składa się z dziesięciu osi priorytetowych:
1) Oś Priorytetowa I: Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce.
2) Oś Priorytetowa II: Wzrost e-potencjału Mazowsza.
3) Oś Priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości.
4) Oś Priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.
5) Oś Priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku.
6) Oś Priorytetowa VI: Jakość życia.
7) Oś Priorytetowa VII: Rozwój regionalnego systemu transportowego.
8) Oś Priorytetowa VIII: Rozwój rynku pracy.
9) Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
10) Oś Priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu.
W obecnej perspektywie finansowej najwięcej środków przeznaczonych zostanie na projekty
transportowe i przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystanie w biznesie
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zwłaszcza

innowacyjności. Ważne miejsce w podziale środków odgrywać też będą projekty związane z rozwojem
kapitału społecznego (zmniejszenie bezrobocia, walka z ubóstwem).
Wysokość, sposób i warunki dofinansowania PRO oraz cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które
mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jak i województwa oraz sposób ich finansowania,
koordynacji i realizacji na obszarze województwa mazowieckiego zawiera Kontrakt Terytorialny. Umowa
ta została wynegocjowana pomiędzy Rządem RP a Zarządem Województwa Mazowieckiego,
zatwierdzona przez Radę Ministrów 24 listopada 2014 r. i podpisana ze stroną samorządową 19 grudnia
2014 r.
 Regionalne Inwestycje Terytorialne.
Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) to mechanizm realizacji i finansowania inwestycji,
stworzony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, mający na celu wspieranie podejścia
terytorialnego w zarządzaniu rozwojem regionu. Mechanizm ten bazuje przede wszystkim na koncepcji
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Podstawą realizacji
RIT jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy realizujące RIT są zobligowane do
zawiązania dowolnej formy partnerstwa. Podstawą partnerstwa RIT ma być odpowiedź na wspólne
wyzwania i cele rozwojowe, zidentyfikowane w subregionach oraz potrzebę wypracowania wspólnej wizji
rozwoju. Zidentyfikowane projekty powinny mieć jak najszersze oddziaływanie terytorialne i poprawiać
integrację przestrzenną np. poprzez wzmocnienie powiązań funkcjonalnych lub zwiększanie dostępności
obszaru. Partnerstwo stworzone w celu realizacji RIT powinno obejmować jednostki samorządu
terytorialnego bezpośrednio zaangażowane w realizacje inwestycji lub takie, na które przedmiotowe
inwestycje oddziaływają.
Mechanizm RIT realizuje politykę rozwoju opisaną w Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego (SRWM) do 2030 r., mającą na celu wsparcie m.in. Ostrołęcko-Siedleckiego Obszaru
Strategicznej Interwencji (OSI), do którego zalicza się powiat przasnyski.
W celu dostępu do alokacji środków odrębnego dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020
został opracowany plan inwestycyjny dla miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego pn. "Zrównoważony
rozwój miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę zewnętrznej i wewnętrznej
dostępności jego potencjału: gospodarczego, społecznego i środowiskowo – rekreacyjnego.". Plan
zawiera delimitację obszaru, na którym będzie realizowany dany projekt oraz prezentuje podstawowe
założenia w zakresie działań planowanych do przeprowadzenia w partnerstwie.
Dla powiatu przasnyskiego RIT ma znaczenie głównie w zakresie poprawy dostępności
komunikacyjnej do stref gospodarczych s Sierakowie i Chorzelach oraz uzupełnienia uzbrojenia
wewnętrznego stref.
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3. Wdrażanie zapisów Strategii.
Realizacja Strategii przebiegała będzie zgodnie z obowiązującym prawem i zakresem kompetencji
samorządu powiatowego oraz innych podmiotów włączonych w jej operacjonalizację. Będzie oparta na
następujących zasadach:
•

zrównoważonego rozwoju – rozwoju społeczno-gospodarczego uwzględniającego wymogi
ochrony środowiska;

•

spójności – oznaczającej zgodność z aktualnymi dokumentami regionalnymi, krajowymi
i unijnymi o charakterze strategicznym i programowym;

•

subsydiarności – polegającej na realizacji zadań na najniższym poziomie na jakim mogą być
zrealizowane poprzez dofinansowanie ich z budżetów samorządów, budżetu państwa i funduszy
unijnych;

•

partnerstwa – czyli wspólnym podejmowaniu działań przez samorządy terytorialne (na
wszystkich poziomach), podmioty publiczne, organizacje pozarządowe i sektor prywatny;

•

koncentracji – oznaczającej skupienie wysiłku wszystkich realizatorów na określonych w Strategii
celach rozwojowych;

•

otwartości – dającej możliwość aktualizacji zapisów Strategii w procesie planowania
strategicznego.

W celu pełnego zrealizowania Strategii, władze powiatu będą:
 ściśle współpracować z samorządem województwa mazowieckiego, sąsiednimi powiatami oraz
samorządami miejskimi i gminnymi z terenu powiatu;
 brały aktywny udział w programach międzynarodowych, krajowych i regionalnych, skierowanych
do samorządów powiatowych;,
 wspomagały beneficjentów w aplikowaniu o środki unijne poprzez informację i doradztwo;
 podejmowały, na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracę z przedsiębiorstwami
w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.
Ponadto władze powiatu przasnyskiego będą podejmować, na forum krajowym i samorządowym,
działania w zakresie niezbędnych zmian legislacyjnych w celu usunięcia barier formalno-prawnych,
utrudniających realizację zadań samorządów powiatowych.
 Jednostki organizacyjne powiatu odpowiedzialne za wdrażanie Strategii.
Pełna realizacja zapisów Strategii wymaga działania i współdziałania wszystkich jednostek
organizacyjnych samorządu powiatowego. Rolę koordynatora procesu wdrażania Strategii pełni Wydział
Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy, Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przy czym za sprawy
finansowe, umożliwiające realizację poszczególnych działań, odpowiada Wydział Finansowo-Budżetowy,
z którym współpracują wskazane jednostki:
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Tabela 5. Jednostki odpowiedzialne za realizację działań.
JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ

SPOŁECZEŃSTWO

PRZESTRZEŃ
I TRANSPORT

GOSPODARKA
(W TYM PRODUKCJA I PRZEMYSŁ)

OBSZAR
DZIAŁAŃ

CEL ROZWOJOWY

JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE

Wzrost konkurencyjności powiatu
poprzez rozwój działalności
gospodarczej oraz transfer i
wykorzystanie nowych technologii.

• Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy,
Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
• Wydział Organizacji, Nadzoru i Informatyzacji
• Wydział Komunikacji i Budownictwa
• Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami
• Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu

Poprawa dostępności
i spójności terytorialnej powiatu.

• Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
• Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy,
Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
• Wydział Komunikacji i Budownictwa
• Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami

Poprawa jakości życia oraz
wykorzystanie kapitału ludzkiego i
społecznego do tworzenia
nowoczesnej gospodarki powiatu.

• Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
• Powiatowy Urząd Pracy
• Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw
Obronnych i Społecznych
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu
• Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Przasnyszu
• PZEASiP w Przasnyszu
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Przasnyszu
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Przasnyszu
• Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach
• Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu

ŚRODOWISKO I ENERGETYKA

Zapewnienie gospodarce powiatu
zdywersyfikowanego zaopatrzenia w
energię przy zrównoważonym
gospodarowaniu zasobami
środowiska.

• Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy,
Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
• Wydział Komunikacji i Budownictwa
• Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami
• Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu

KULTURA, DZIEDZICTWO I TURYSTYKA
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Wykorzystanie potencjału kultury i
dziedzictwa kulturowego oraz
walorów środowiska przyrodniczego
dla rozwoju gospodarczego powiatu i
poprawy jakości życia.

• Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
• Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy,
Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
• Wydział Organizacji, Nadzoru i Informatyzacji

4. System monitorowania Strategii.
Skuteczność wdrażania i realizacji celów określonych w Strategii będzie podlegała monitorowaniu
i ewaluacji. Monitorowanie i ewaluacja wskaźników realizacji Strategii ma na celu weryfikację
skuteczności działań Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz jednostek organizacyjnych i podległych
w kontekście wyrażonych w Strategii celów i działań w zakresie polityki rozwoju powiatu. Ocenie
podlegać będzie skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość zaplanowanych oraz wdrażanych
działań.
Pozyskiwane dane pochodzić będą z poszczególnych wydziałów Starostwa i jednostek
organizacyjnych oraz GUS. Działania każdej jednostki zostaną ocenione pod względem stopnia realizacji
zapisów Strategii. Skwantyfikowaniu celu głównego oraz celów strategicznych służyć będą wskaźniki
dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu. W roku 2020 zostanie opracowana całościowa
ocena i ewaluacja Strategii (ex-post) w oparciu o wskaźniki za poszczególne lata obowiązywania, przy
czym rokiem bazowym i punktem odniesienia będzie rok 2014. Zakłada się również, w miarę potrzeb,
przeprowadzenie ewaluacji bieżącej (on-going) w celu poprawę procedur wdrażania, jakości i potencjału
jednostek odpowiedzialnych za realizację Strategii.
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pomocą wskaźników statystycznych

odnoszących się do poszczególnych kierunków działań.
Tabela 6. Wskaźniki statystyczne służące do monitoringu realizacji celów Strategii.
WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE

PRZESTRZEŃ
I TRANSPORT

GOSPODARKA
(W TYM PRODUKCJA I PRZEMYSŁ)

OBSZAR
DZIAŁAŃ

CEL ROZWOJOWY

WSKAŹNIKI MONITORINGU

Wzrost konkurencyjności powiatu
poprzez rozwój działalności
gospodarczej oraz transfer i
wykorzystanie nowych technologii.

• Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw w
powiecie.
• Wielkość nakładów inwestycyjnych w
przedsiębiorstwach.
• Wielkość nakładów na działalność innowacyjną
przedsiębiorstw.
• Dynamika produkcji oraz eksportu.
• Wartość dodana brutto w powiecie.
• Zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej
• Obszar terenów udostępnionych pod inwestycje.
• Liczba i struktura pracujących.
• Wskaźnik zatrudnienia.
• Stopa bezrobocia.
• Poziom przeciętnej płacy.
• Poziom produkcji rolnej.
• Zmiany w strukturze gospodarstw rolnych.
• Poziom wykorzystania środków strukturalnych w
rolnictwie.
• Poziom dostępu ludności do usług i urządzeń
teleinformatycznych.
• Poziom dostępu ludności do e-usług publicznych.
• Poziom wydatki inwestycyjnych powiatu per capita.
• Poziom wykorzystania środków unijnych.

Poprawa dostępności
i spójności terytorialnej powiatu.

• Obszar terenów udostępnionych dla budownictwa
mieszkaniowego.
• Mieszkania oddane do użytku.
• Wielkość nakładów na infrastrukturę drogową.
• Kilometraż zmodernizowanych i wybudowanych
dróg powiatowych.
• Długość ścieżek rowerowych w powiecie.

ŚRODOWISKO I ENERGETYKA

SPOŁECZEŃSTWO
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• Poziom wykształcenia ludności.
• Poziom dostępu ludności do usług i urządzeń
teleinformatycznych.
• Poziom dostępu ludności do e-usług publicznych i
społecznych.
• Wielkość nakładów oraz ilość obiektów rozwoju
infrastruktury edukacyjnej.
• Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w
powicie.
• Udział osób dorosłych uczestniczących w
kształceniu i szkoleniach w grupie osób w wieku 2564 lata
• Liczba i struktura pracujących.
• Wskaźnik zatrudnienia.
• Stopa bezrobocia.
• Poziom przeciętnej płacy.
• Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1
osob. w gospodarstwie domowym
• Udział aktywnych zawodowo pracujących w wieku
produkcyjnym w ogólnej liczbie osób w wieku
produkcyjnym
• Liczba jednostek ochrony zdrowia.
• Liczba personelu medycznego.
• Nakłady na funkcjonowanie i rozwój bazy ochrony
zdrowia.
• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej.
• Wielkość nakładów na poprawę bazy pomocy
społecznej.
• Poziom nakładów na poprawę infrastruktury
ochrony środowiska.
• Udział energii odnawialnej w produkcji energii
elektrycznej ogółem.
• Liczba instalacji wykorzystujących odnawialne
źródła energii
• Poziom emisji dwutlenku węgla w powiecie.
• Infrastruktura sanitarna i wodno-kanalizacyjna na
terenach udostępnionych pod inwestycje.
• Poziom lesistości.
• Liczba zbiorników retencyjnych.

KULTURA, DZIEDZICTWO I TURYSTYKA
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• Ilość podmiotów gospodarczych świadczących
usługi w sektorze turystycznym.
• Ilość gospodarstw agroturystycznych.
• Udział podmiotów sektora kreatywnego w liczbie
podmiotów ogółem.
• Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji
kultury oraz zwiedzających muzea na 1 000
mieszkańców.
• Udział podmiotów sektora kreatywnego w liczbie
podmiotów ogółem.
• Ilość wyznaczonych i oznakowanych szlaków
turystycznych.
• Liczba wybudowanych / przebudowanych obiektów
i miejsc przeznaczonych pod działalność sportową i
rekreacyjną.
• Liczba stworzonych nowych produktów
turystycznych.
• Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych na
terenie powiatu.
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