OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa inicjatywy

Kultura Przewodnikiem Dla Ekonomii

nazwa gminy/powiatu

Powiat Przasnyski

dokładny adres

ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

województwo

mazowieckie

telefon

(029) 752 22 70

adres strony internetowej

www.powiat-przasnysz.pl

faks

(029) 752 22 70

adres e-mail

starostwo@powiat-przasnysz.pl

2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz):
 kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej;


wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej;



rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem
przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu;



oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami
pozarządowymi;

 formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty
obywatelskiej i lokalnego rozwoju;


działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy
edukacyjne, działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu;



decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli;



inne……………………………………………………………………………………………………
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3. Przedmiot działalności
Powiat Przasnyski utworzony w 1998 r. z najbardziej peryferyjnych i biednych gmin
dawnych województw ostrołęckiego i ciechanowskiego należał do najmniej rokujących pod
względem potencjału rozwojowego na Mazowszu i w Polsce. Nadrobienie historycznych
zaległości i wyprowadzenie powiatowej wspólnoty na ścieżkę rozwoju i optymizmu
wymagało zjednoczenia sił wszystkich Samorządów i mieszkańców powiatu. Jeden
z najważniejszych punktów strategii powiatu zakładał ułatwienia dla przedsiębiorców
tworzących miejsca pracy w produkcji, usługach, czy handlu. W tym celu samorząd
powiatowy rozpoczął tworzenie stref gospodarczych oraz nakreślił program budowy
niezbędnej infrastruktury, która mogłaby ułatwić i zmniejszyć koszty początkowe każdemu
przedsiębiorcy podejmującemu wysiłek na polu własnej działalności gospodarczej.
Początkowo realizacja planów starostwa napotykała na rozliczne przeszkody. Burmistrzowie
i wójtowie gmin, a za nimi mieszkańcy, z niedowierzaniem i dużym sceptycyzmem odnosili
się do tej inicjatywy powiatu. Negatywne nastawienie utrudniało wszelkie konieczne
porozumienia, nawet takie, które zakładały budowę najbardziej potrzebnej infrastruktury nie
tylko przedsiębiorstwem, ale także samym mieszkańcom. Każde przejście przez działkę
prywatną, czy gminną ze światłowodem, gazociągiem, linią energetyczną, wodociągiem,
kanalizacją itp. natrafiało na trudny do przezwyciężenia sprzeciw właścicieli i brak
zrozumienia dla potrzeb wspólnych. Próby spotkań z mieszkańcami i konsultacji projektów
infrastrukturalnych kończyły się fiaskiem, bo na spotkania przychodziło 3-7 osób, do tego
nastawionych z góry negatywnie.
Pomysłem Starostwa na dotarcie do gmin, mieszkańców i zmianę ich nastawienia było
połączenie konsultacji gospodarczych z ciekawym programem kulturalnym, który
doprowadził do przyznania przez samorząd województwa powiatowi przasnyskiemu
honorowego tytułu Stolicy Kultury Mazowsza 2014. Powiązany z projektem program
przedsięwzięć kulturalnych zgromadził wokół 50 wydarzeń w roku 2014 liczbę uczestników
szacowaną na 42 tys. osób.
W tym samym roku samorząd powiatowy zainwestował w infrastrukturę techniczną
i społeczną 42 362 749,94 zł. Program inwestycyjny powiatu wiązał się z wykupem
384 działek (163 ha) pod potrzeby dróg, stref gospodarczych, sieci dostarczającej media. Ani
jeden mieszkaniec powiatu nie wniósł odwołania czy sprzeciwu.
4. Opis działań
Udane przedsięwzięcia kulturalne - zintegrowały powiat i jego gminy i stały się jednocześnie
podstawą do rozwinięcia współpracy na lokalne społeczności, organizacje i stowarzyszenia
w innych obszarach w tym obszarze rozwoju gospodarczego, który traktowany jest
w powiecie przasnyskim priorytetowo. Skorelowanie działalności kulturalnej
i prorozwojowej daje doskonałe efekty budowy wspólnoty, zaufania mieszkańców do władz,
ułatwia debatę w każdym obszarze i dialog czyni nieuciążliwym oraz kreatywnym. Efektem
jest skuteczność w wykonywaniu zadań samorządu powiatowego.
2

Rada Powiatu Przasnyskiego podjęła następujące uchwały i inicjatywy wzmacniające
poczucie przynależności mieszkańców do wspólnoty lokalnej:
 Program współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

pozarządowymi

Program realizowany jest od roku 2007 do chwili obecnej. W ramach programu samorząd
powiatowy dofinansował170 przedsięwzięć zainicjowanych i zorganizowanych przez
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
na łączną kwotę 526 000 zł.
 Program stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności naukowej
dla szczególnie uzdolnionych studentów i doktorantów zamieszkałych na terenie
powiatu przasnyskiego.
Program działa od roku 2007 do chwili obecnej. W tym okresie stypendia zostały
przyznane 19 osobom w wysokości 600 zł miesięcznie. Studenci i doktoranci prezentowali
w ciągu roku swoje osiągnięcia mieszkańcom i młodzieży szkolnej wzbudzając swoimi
osiągnięciami duży podziw i motywację u słuchaczy.
 Program nagród dla najlepszych maturzystów oraz uczniów szkół zawodowych.
Program działa od 1999 r. do chwili obecnej. Nagrody Starosty przyznane zostały
213 najlepszym absolwentom szkół powiatowych. Dotychczasowe koszty programu
wyniosły 163 000 zł.
 Program finansowego wsparcia uczniów szkół powiatowych oraz ich nauczycieli
dotyczący osób biorących odział w olimpiadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim
i krajowym.
Program działa od roku 2005 do chwili obecnej. Dotychczasowy koszt programu
to 635 000 zł.
 Program wyróżnień za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w obszarze
przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy, działalności społecznej, pomocy socjalnej,
kultury sportu, promocji zdrowia i inne.
Każdego roku starosta przasnyski, przewodniczący rady powiatu, zarząd powiatu oraz
rada powiatu wręcza nagrody i wyróżnienia za harmonijną współpracę z samorządem
powiatowym osobom lub organizacjom i instytucjom wytypowanym przez poszczególne
gminy, które w szczególny sposób wyróżniają się w różnych obszarach działalności
i pracują na rzecz rozwoju powiatu przasnyskiego w różnych dziedzinach życia
społecznego, gospodarczego, czy kulturalnego.
W ramach programu wyróżnienia honorowe każdego roku, na ostatniej sesji Rady Powiatu
Przasnyskiego otrzymują najbardziej zasłużone osoby i instytucje. Program działa od roku
1999. Dotychczas wręczono 235 wyróżnień.
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 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
Corocznie rozgrywane są na terenie powiatu igrzyska uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 12 dyscyplinach sportu. Corocznie bierze w nich
udział średnio 4,5 tys. uczniów. Zawody są profesjonalnie nadzorowane przez utworzony
przez nauczycieli wf wszystkich szkół Powiatowy Związek Sportowy. Samorząd
powiatowy przeznacza na realizację programu 30 000 zł rocznie.
 Program ratowania zabytków.
Program polega na udzielaniu jednostkom samorządu terytorialnego i podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów Publicznych dotacji na prace konserwatorskiej,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru Zabytków
Położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego, Celem programu jest ratowanie zabytków
dostępnych publicznie, posiadających istotne znaczenie historyczne, społeczne, artystyczne
i kulturowe, znajdujących się w stanie technicznym wymagającym poprawy. Program
działa od 2013 r. Sfinansowano łącznie 7 zadań na kwotę 160 000 zł.
 Program ochrony środowiska naturalnego.
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu opracowało, a Rada Powiatu uchwaliła „Program
ochrony środowiska dla powiatu przasnyskiego”. Analizę stanu obecnego oraz
potencjalnych działań w zakresie zmian w powyższych zagadnieniach przeprowadzono
w odniesieniu do gmin wchodzących w skład powiatu przasnyskiego: Czernic Borowych,
Jednorożca, Krasnego, Krzynowłogi Małej, Przasnysza, miasta Przasnysza oraz miastogminy Chorzele.
W związku z powyższym programem opracowano również Plan Gospodarki Odpadami
dla Powiatu Przasnyskiego oraz Powiatowy program poprawy jakościowej i ilościowej
zasobów wodnych w powiecie przasnyskim – budowa zbiorników retencyjnych.
 Umowy partnerskie dotyczące Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych
w Przasnyszu i Chorzelach oraz hal sportowych w Przasnyszu, Chorzelach i Jednorożcu.
Samorządy gminne podjęły uchwały o zawiązaniu partnerstwa z samorządem
powiatowym w sprawie Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych określające warunki
współpracy w zakresie wykorzystania i eksploatacji obiektów. Obecnie samorząd
Powiatowy zawarł umowy z Gminą Chorzele, Gmina Jednorożec i Gminą Krzynowłoga
Mała. Dzięki temu ok. 3 000 dzieci i młodzieży z 23 szkół z terenu powiatu korzysta
bezpłatnie z obiektów Centrum w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
Partnerstwo obejmuje również nieodpłatne korzystanie przez uczniów z hal sportowych
przy ZSP w Przasnyszu oraz ZSP w Chorzelach. Obecnie trwa budowa hali sportowej przy
LO w Jednorożcu.
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 Dotacja celowa na rewitalizację zespołu dworskiego w Chojnowie.
Samorząd aktywnie wspiera finansowo działania samorządów gminnych w zakresie
realizacji zadań z zakresu Kultury i Ochrony dziedzictwa narodowego. Wsparcie jest
udzielane najczęściej w postaci dotacji celowych na poszczególne przedsięwzięcia.
W 2014r. samorząd powiatowy udzilil m.in. dotacji na utworzenie w zabytkowym dworku
w Chojnowie ekspozycji Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.
 Królewiecki Obszar Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie. Członkami
rzeczywistymi są samorządy lokalne, a członkami wspomagającymi mogą być
przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Celami stowarzyszenia są:
1)
upowszechnianie idei samorządności lokalnej,
2)
zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych,
3)
ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia,
4)
podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego
skutków,
5)
wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości,
6)
pielęgnowanie kultury regionu,
7)
inicjowanie i opiniowanie strategicznych projektów gospodarczych dotyczących
działalności wspólnej zrzeszonych podmiotów oraz obszarów ich działania,
8)
wspieranie działań zmierzających do racjonalnego ukształtowania regionalnego,
9)
koordynacja współdziałania gmin, powiatów i województw zmierzająca
do podtrzymania wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych i gospodarczych
Królewieckiego Obszaru Funkcjonalnego,
10) podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju
Królewieckiego Obszaru Funkcjonalnego,
11) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
12) popularyzowanie wiedzy o Królewieckim Obszarze Funkcjonalnym,
13) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi, wspieranie
regionalnej współpracy zagranicznej,
14) podejmowanie działań na rzecz integracji Polski z Unią Europejską,
15) wspomaganie członków w realizacji ich zadań własnych i zleconych,
16) podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej,
17) podejmowanie działań na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności,
18) podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,
19) wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć
turystycznych,
20) upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie
działań na rzecz jego poprawy,
21) podejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej,
22) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy
społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących dalszemu
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rozwojowi tych dziedzin,
We współpracy ze wszystkimi samorządami gminnymi Starostwo Powiatowe opracowało,
a Zarząd i Rada Powiatu uchwaliły również:
 Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu
Przasnyskiego,
 Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Przasnyskiego.
Inicjatywy Rady Powiatu stworzyły przesłankę do zwieńczenia programu projektem „Powiat
Przasnyski Stolicą Kultury Mazowsza 2014”.
Program projektu „Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014”
ze wskazanymi organizatorami, partnerami i zakresem przedsięwzięcia i odbiorcy:
Partnerzy (podmioty
współfinansujące),
współorganizujące
przedsięwzięcia)

Zasięg
przedsięwzięcia
i odbiorcy

wraz

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

1

Inauguracja projektu
Powiat Przasnyski
Stolicą Kultury
Mazowsza 2014

Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

Gminy Powiatu
Przasnyskiego

Wojewódzki
Mieszkańcy
Mazowsza i
Województw
ościennych
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Promocja projektu
„Powiat Przasnyski
Stolicą Kultury
Mazowsza 2014”

Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

Gminy Powiatu
Przasnyskiego

Ogólnopolski
Mieszkańcy Polski

Wystawy czasowe w
muzeum

Muzeum Historyczne
w Przasnyszu

Państwowe Muzeum
Archeologiczne w
Warszawie, Gminny
Ośrodek Kultury
w Sochocinie,
Muzeum
Niepodległości, osoby
prywatne oraz
stowarzyszenia
powiatu
przasnyskiego

Ogólnopolski
Mieszkańcy Polski

XXXIII Przegląd
Przebierańców
Zapustnych –
„Mazowieckie Zapusty
2014”

Muzeum Szlachty
Mazowieckiej w
Ciechanowie

Gmina Przasnysz
Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

Wojewódzki
Mieszkańcy
Mazowsza

Koncerty cykliczne
muzyki poważnej
i zespołów rockowych

Miejski Dom Kultury
w Przasnyszu

3

4

5

Organizator

Powiatowy
Mieszkańcy powiatu
przasnyskiego

6

6

XVII Przegląd
Powiatowy:
teatralny, piosenki,
keybordzistów

Miejski Dom Kultury
w Przasnyszu

7

Wiosenne spotkania
teatralne

Ośrodek
Upowszechniania
Kultury, Chorzele

8

Koncert Oratoryjny
„Świętemu Janowi
Pawłowi II in
memoriam"

Miasto Przasnysz

9

Warsztaty rękodzieła –
ozdoby na stół
wielkanocny

Miejska Biblioteka
Publiczna w
Przasnyszu

10

Otwarcie sezonu
motocyklowego w
Przasnyszu

Gmina Przasnysz

11

Obchody rocznicy
uchwalenia Konstytucji
3 Maja

Miasto Przasnysz

12

Warsztaty pisania ikon

Stowarzyszenie
„RAZEM” w
Przasnysz

Urząd Miasta
Przasnysz, Starostwo
Powiatowe
w Przasnyszu
- Urząd Miasta i
Gminy Chorzele
- Starostwo
Powiatowe w
Przasnyszu,
- Zakłady Pracy z
terenu Powiatu
Przasnyskiego
Parafia Św. Wojciecha
w Przasnyszu,
Warszawska
Orkiestra
Symfoniczna
SONATA im.
Bogumiła Łepeckiego
Biblioteka
Pedagogiczna
w Ostrołęce Filia
w Przasnyszu
Auto-moto Klub
„Rzemieślnik” w
Przasnyszu,
Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Gminy Przasnysz,
GBP w Bogatem, OSP
Karwacz ,Zarząd
Okręgowy Polskiego
Związku
Motocyklowego w
Warszawie, Komenda
Powiatowa Policji w
Przasnyszu, Firma
Zimek z Ostrowi
Mazowieckiej,
Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

Powiatowy
Dzieci i młodzież z
terenu powiatu
przasnyskiego

Powiatowy
Mieszkańcy powiatu
przasnyskiego

Powiatowy
Mieszkańcy powiatu
przasnyskiego

Powiatowy
Dzieci i młodzież z
terenu powiatu
przasnyskiego

Ogólnopolski
Mieszkańcy Polski

Powiatowy
Miejski Dom Kultury
w Przasnyszu,
Parafia Rzymsko
Katolicka pod wz. Św.
Wojciecha w
Przasnyszu,
Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

Uczestnicy pracowni
batiku Mamut” przy
MDK w Przasnyszu

7

13

14

X Międzynarodowe Dni
Księdza Macieja
Kazimierza
Sarbiewskiego

Muzeum Historyczne
w Przasnyszu

Noc Muzeów

Muzeum Historyczne
w Przasnyszu

15

Koncert z cyklu
„Mazowsze w koronie”

Mazowieckie Centrum
Kultury i Sztuki

16

Miss Mazowsza 2014

Stowarzyszenie
Młodzi w Regionie

Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Przasnyskiej,
Academia Europaea
Sarbieviana

Międzynarodowy
Mieszkańcy
Mazowsza

Miasto Przasnysz

Ogólnopolski
Mieszkańcy Powiatu
Przasnyskiego

Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu
Parafia Św. Dominika
w Krzynowłodze
Małej
Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu
Miasto Przasnysz
Media obejmujące
Całe
Mazowsze

Wojewódzki
Mieszkańcy
Mazowsza

Wojewódzki
Mieszkańcy
Mazowsza

Miasto Przasnysz

Stowarzyszenie
Oświatowe „Grono”,
AMK „Rzemieślnik”,
Szlak Książąt
Mazowieckich
Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

Wojewódzki
Mieszkańcy
Mazowsza

18

Krasne wczoraj i dziś
300-lecie urodzin bp.
Adama Krasińskiego
połączone z otwarciem
Muzeum Rodu
Krasińskich

Urząd Gminy Krasne

Gminny Ośrodek
Kultury w Krasnem,
Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu,
Zakłady Pracy z
terenu gminy oraz
powiatu
przasnyskiego

Wojewódzki
Mieszkańcy
Mazowsza

19

Jubileusz 30-lecia
działalności artystycznej
Zespołu Ludowego
„Krasne”

Gminny Ośrodek
Kultury w Krasnem

Powiat Przasnyski
Gmina Krasne

Powiatowa
Mieszkańcy powiatu
przasnyskiego

Gmina Krzynowłoga
Mała

Jednostki OSP z
terenu Gminy
Krzynowłoga Mała,
Chmileń Wielki, kaki
Mroczki, Łanięta,
Ulatowo Adamy,
Romany Sebory)

Powiatowy
Mieszkańcy powiatu
przasnyskiego

17

20

Drugi Przasnyski
Jarmark Staropolski

Jak być dobrym
strażakiem? – impreza
promocyjnointegracyjna

8

Gmina Przasnysz,
GBP Bogate,
Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Gminy Przasnysz,
Zespół Szkół w
Bogatem, Klub
Seniora w Bogatem,
OSP w Bogatem,
Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

21

Regionalny Festiwal
Orkiestr Dętych

22

Jednorożec Bramą
Kurpiowszczyzny 2 –
Festyn Gminny

Gminny Zespół
Kultury i Sportu w
Jednorożcu,

Mazowiecki Przegląd
Artystyczny Dzieci i
Młodzieży

Stowarzyszenie
Rozwoju Ziemi
Czernickiej

Gmina Czernice
Borowe
Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

Powiatowy
Dzieci i Młodzież z
terenu powiatu
przasnyskiego

Biwak patriotyczny na
Polskiej Kępie

Gminny Zespół
Kultury i Sportu
Jednorożec

Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Krasnosieleckiej,
Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

Powiatowy
Mieszkańcy Powiatu
Przasnyskiego
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24

Gminna Biblioteka
Publiczną w Bogatem,
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II HistorycznoKulturalny Jarmark
Chorzelski „Chorzele
Dawniej i Dziś”

Ośrodek
Upowszechniania
Kultury w Chorzelach
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Dni Przasnysza i Ziemi
Przasnyskiej

Miasto Przasnysz

Obchody 100 rocznicy
wybuchu I wojny
Światowej

Przasnyskie
Stowarzyszenie
Historii Ożywionej

27

Wojewódzki
Mieszkańcy
Mazowsza

powiatowy

- Urząd Miasta i
Gminy Chorzele
- Starostwo
Powiatowe w
Przasnyszu,
- Zakłady Pracy z
terenu Powiatu
Przasnyskiego
Miejski Dom Kultury
w Przasnyszu,
Ośrodek Sportu i
Rekreacji w
Przasnysz, Starostwo
powiatowe w
Przasnyszu, Gmina
Przasnysz, Urząd
Marszałkowski
Lokalna Organizacja
Turystyczna
Północnego
Mazowsza
Gmina Przasnysz
Miasto Przasnysz
Gmina Jednorożec
Gmina Czernice
Borowe
Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

Powiatowy
Mieszkańcy powiatu
przasnyskiego

Powiatowy
Mieszkańcy powiatu
przasnyskiego

Ogólnopolski
Mieszkańcy Polski
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28

Modlitwa ekumeniczna
połączona z
rekonstrukcja walk z
okresu I wojny
światowej

Gminny Zespół
Kultury i Sportu w
Jednorożcu

Stowarzyszenie
„Przyjaciele Ziemi
Jednorożeckiej”
- Urząd Miasta i
Gminy Chorzele
- Starostwo
Powiatowe w
Przasnyszu,
- Zakłady Pracy z
terenu Powiatu
Przasnyskiego
Ministerstwo Sportu i
Turystyki, Miejska
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Środowiskowy Dom
Samopomocy, Szkoła
Podstawowa nr 1,
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
Dom Pomocy
Społecznej, Poradnia
Rehabilitacji
Neurologicznej AGA,
Nasza Szkoła
Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu, Urząd
Gminy Przasnysz,
Spółdzielcza Grupa
Bankowa w
Przasnyszu, Mlekoma
Przasnysz, Hotel
Imperium w
Przasnyszu

29

Ogólnopolski festiwal
piosenki Reggae

Ośrodek
Upowszechniania
Kultury Chorzele

30

Festyn rekreacyjny dla
osób
niepełnosprawnych i
pełnosprawnych

Parafialno-Uczniowski
Klub Sportowy
„Emmanuel”
Przasnysz

31

Przasnyskie Spotkania
Lotnicze

Stowarzyszenie
Aeroklub Północnego
Mazowsza,

32

Dożynki powiatowogminno - miejskie

Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

33

Uroczyste otwarcie
„Mazowieckiego
Centrum Sportów
Zimowych – Kompleks
Chorzele”

Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

34

Festiwal. Fabryka
Światła. Przasnysz 2014.

Mazowiecki Instytut
Kultury

Miasto Przasnysz
Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

35

Widowisko sceniczne
„Do wyższych rzeczy
jestem stworzony, czyli

Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Przasnyskiej

Koło miłośników
sztuki „TARAS”
Starostwo Powiatowe

Gmina Przasnysz
Miasto Przasnysz

wojewódzki

Ogólnopolski
Mieszkańcy Polski

Miejski
Mieszkańcy
Przasnysza

Ogólnopolski
Mieszkańcy Polski

Powiatowy
Mieszkańcy Powiatu
Przasnyskiego
Powiatowy
Mieszkańcy powiatu
przasnyskiego
Międzynarodowy
Wojewódzki
Mieszkańcy
Mazowsza
10

żywot świętego
Stanisława Kostki”

w Przasnyszu
Rejonowy Zarząd
Związku Emerytów ,
Rencistów i
Inwalidów w
Przasnyszu
Związek
Kynologiczny w
Polsce
Oddział Olsztyn
Starostwo Powiatowe
w Przasnysz

36

XXXIII Wystawa
Klubowa Owczarków
Niemieckich

Związek
Kynologiczny w
Polsce Zarząd Główny

37

Jubileuszowy Zjazd w
90-lecie powstania
Szkolnictwa
Zawodowego i 50-lecia
istnienia Technikum
Mechanicznego w
Przasnyszu

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Przasnyszu

Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu,
lokalne firmy i
przedsiębiorstwa

Powiatowy
Absolwenci ZSP w
Przasnyszu

38

Wystawa batiku

Stowarzyszenie
„RAZEM” Przasnysz

Miejski Dom Kultury
w Przasnyszu

Mieszkańcy miasta i
powiatu

Finał "Korony Ziemi
Przasnyskiej"

Lokalna Organizacja
Turystyczna
Północnego
Mazowsza

Gmina Czernice
Borowe

Powiatowy
Mieszkańcy Powiatu
Przasnyskiego

Wojewódzki
Mieszkańcy
Mazowsza

39

Ogólnopolski
Mieszkańcy Polski i
krajów ościennych

40

Finał VIII
Mazowieckiego
Konkursu Literackiego

Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Przasnyskiej

Fundacja „Scalam”,
Miejski Dom Kultury
w Przasnyszu,
Miejska Biblioteka
Publiczna w
Przasnyszu,
Księgarnia „Polska
Książka” w
Przasnyszu, Klub
Miłośników Sztuki
„Taras”, Związek
Literatów na
Mazowszu
Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

41

Spotkanie związane
z wydaniem i promocją
Katalogu Miejsc Pamięci
Narodowej Ziemi
Przasnyskiej

Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Przasnyskiej

Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

Powiatowy
Mieszkańcy Powiatu
Przasnyskiego

Miasto Przasnysz

Miejski Dom Kultury,
Jednostka Wojskowa
nr 5699, Muzeum
Historyczne
w Przasnyszu

Powiatowy
Mieszkańcy Powiatu
Przasnyskiego

42

Obchody Narodowego
Święta Niepodległości

11

43

IX Przegląd Sztuki
Współczesnej im.
Stanisława Ostoi Kotkowskiego

Miejski Dom Kultury
w Przasnyszu

Urząd Miasta
Przasnysz Urząd
Marszałkowski
Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Przasnyskiej,
Akademia Sztuk
Pięknych w
Warszawie. Muzeum
historyczne w
Przasnyszu Starostwo
Powiatowe w
Przasnyszu

44

Koncert muzyki
poważnej w wykonaniu
stypendysty powiatu
przasnyskiego

Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

Miejski Dom Kultury
w Przasnyszu

Powiatowy,
Mieszkańcy Powiatu
Przasnyskiego

45

Spotkanie związane
z wydaniem i promocją
„Rocznika
Przasnyskiego”

Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Przasnyskiej

Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu, miasta
i gminy powiatu
przasnyskiego,
Miejski Dom Kultury,
Stowarzyszenie
„Przyjaciele Ziemi
Jednorożeckiej”,
Towarzystwo
Przyjaciół Chorzel,
Muzeum Historyczne
w Przasnyszu.

Powiatowy
Mieszkańcy powiatu
przasnyskiego

46

Wręczenie medali
S. Ostoi-Kotkowskiego
(IX edycja)

Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Przasnyskiej

Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu, Miejski
Dom Kultury

Wojewódzki
Mieszkańcy
Mazowsza
Powiatowy
Mieszkańcy powiatu
przasnyskiego
Wojewódzki
Mieszkańcy
Mazowsza

Ogólnopolski
Mieszkańcy Polski

47

Wigilia Miejska

Miasto Przasnysz

Miejski Dom Kultury
w Przasnyszu,
Muzeum Historyczne
w Przasnyszu, Parafia
p.w. Św. Wojciecha

48

Podsumowanie projektu
Powiat Przasnyski
Stolicą Kultury
Mazowsza 2014

Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu

Gminy Powiatu
Przasnyskiego

49

Dni Chorzel

Ośrodek
Upowszechniania
Kultury w Chorzelach

Powiatowy
Mieszkańcy powiatu
przasnyskiego

50

Merida Mazovia MTB
maraton

C.ZAMANA.PL –
Cezary Zamana

Ogólnopolski
Mieszkańcy Polski

Bogatemu programowi kulturalnemu towarzyszyły konferencje gospodarcze, który były
m.in. elementami konsultacji społecznych dot. polityki prorozwojowej powiatu
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przasnyskiego
z uwzględnieniem opinii i pomysłów mieszkańców powiatu.
Konferencje zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w 2014 r.:
 23.01.2014 r. Chorzele, Konferencja regionalna „Nowa perspektywa finansowa Unii
Europejskiej na lata 2014-2020 jako szansa na harmonijny rozwój Mazowsza”;
 04.03.2014 r. Przasnysz. „Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa powiatu
przasnyskiego”;
 29.04.2014 r. Przasnysz. Konferencja pn. „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości
i rolnictwa w małych miastach i ośrodkach wiejskich”.
 23.05.2014 r. Jednorożec. Konferencja pn. „Możliwości rozwoju przedsiębiorczości
i rolnictwa w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020”.
 14.08.2014 r. Przasnysz. Konferencja pn. „Wykorzystanie środków UE w województwie
mazowieckim”.
 24.10.2014 r. Przasnysz, Konferencja promująca walory inwestycyjne kompleksów
Przasnyskiej Strefy Gospodarczej;
 13.11.2014 r. Chorzele. Konferencja promująca walory inwestycyjne kompleksów
Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.
5. Uzyskane efekty
Połączenie działalności prorozwojowych i technicznych z aktywnością kulturalną zbudowało
wspólnotę, zaufanie mieszkańców do władz, ułatwiło w wielu przypadkach debatę , a dialog
uczyniło nieuciążliwym. Efektem takiego połączenia jest przede wszystkim skuteczność
w wykonywaniu zadań samorządu – przy poparciu mieszkańców powiatu. Dzięki temu
Powiat Przasnyski od lat znajduje się w czołówce najbardziej proinwestycyjnych powiatów w
Polsce. Wszelkie działania strategiczne mają na celu dynamizację rozwoju powiatu oraz
tworzenie konkurencyjności i efektywności sfery gospodarczej i inwestycyjnej, turystycznej
oraz społecznej. Przyczyniają się one oraz kreują zrównoważony rozwój, w tym obszarów
wiejskich, kształtują kapitał społeczny i poprawiają jakość życia mieszkańców, a także
wpływają na poprawę spójności przestrzennej, społecznej i gospodarczej.
Do najważniejszych efektów wspólnych działań możemy zaliczyć:
 Utworzenie stref gospodarczych w Przasnyszu i Chorzelach.
Samorząd powiatu przasnyskiego utworzył w Sierakowie k. Przasnysza Przasnyską Strefę
Gospodarczą. Samorząd uzbroił teren we wszelką niezbędną infrastrukturę techniczną, sieć
energetyczną o mocy 14MW, oświetlenie, sieć telekomunikacyjną, kanalizację sanitarną
i deszczową, wodociągi, drogi wewnętrzne i dojazdowe, ciągi pieszo-rowerowe, a obecnie
projektowane jest przyłącze gazowe o ciśnieniu średnim podwyższonym.
Obszar PSG zajmuje 306 ha, z czego 199 ha jest przewidziane na cele inwestycyjne, zaś
107 ha jest przeznaczone pod działalność lotniczą (lotnisko biznesowo-turystyczne). Powiat
przasnyski, przy wsparciu ze strony samorządu województwa mazowieckiego, włączył
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część terenu Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - 55,07ha - do Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan.
Obecnie dla chętnych inwestorów Powiat Przasnyski oferuje 148 kompleksowo
uzbrojonych działek inwestycyjnych o łącznej powierzchni 235,5 ha, zlokalizowanych
w 3 obszarach: Przasnyskiej Strefie Gospodarczej – ok 87 ha, Przasnyskiej Podstrefie
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – ok. 42 ha oraz na terenach przemysłowych
z funkcją lotniczą – ok. 107 ha. Do tej pory 25 przedsiębiorców zakupiło 51 działek
inwestycyjnych o pow. ok. 45 ha. Wydano 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.
Oprócz utworzonej Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie, władze samorządowe
powiatu tworzą Podstrefę Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Chorzelach (w odległości
30 km) w celu poprawy rynku pracy w północnej części powiatu. W celu utworzenia Strefy,
Powiat wykupił łącznie ok. 163 ha gruntów, w tym od rolników i mieszkańców powiatu.
Priorytetem rozwoju PSG jest aktywizacja przedsiębiorczości mieszkańców regionu
i pobudzenie tworzenia nowych firm sektora MSP i dużych firm, zwłaszcza w dziedzinie
usług i innowacji. Realizacja projektu spowodowała także wyraźne zwiększenie sektora
MSP, powstanie wielu nowych miejsc pracy poza rolnictwem, zwiększenie możliwości i
zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych i lokalnej ludności, unowocześnienie
gospodarki powiatu oraz zwiększenie absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej.
Sukces powiatu zachęcił do współpracy pozostałe gminy, które rozpoczęły tworzenie na
własnym terenie lokalnych kącików gospodarczych bazujących na stworzonym układzie
komunikacyjnym i infrastrukturalnym, wpisujących się w szkielet oparty na Kompleksach
PSG.
 Do współpracy powiat pozyskał dwa wielkie konsorcja energetyczne PGE Dystrybucja
(energia elektryczna) i Mazowiecka Spółka Gazownictwa (gaz).
W celu zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej do Strefy i całego północnego obszaru
powiatu, władze samorządowe, we współpracy z PGE Dystrybucja S.A. budują linię
wysokiego napięcia WN 110kV na odcinku Przasnysz - Chorzele, co zapewni odpowiednią
rezerwę mocy przyszłym inwestorom i bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom
powiatu.
Wszystkie obszary inwestycyjne powiatu zostaną połączone pasem infrastrukturalnym
wzdłuż drogi powiatowej Przasnysz – Brzeski Kołaki – Chorzele, w którym obecnie
kończone są prace związane z budową linii wysokiego napięcia 110 kV, ścieżki rowerowej
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oraz światłowodu. W pasie infrastrukturalnym powstanie również gazociąg o ciśnieniu
średnim podwyższonym.
Starostwo wydało pozwolenia na budowę gazociągu głównego w obwodzie miasta
Przasnysz o długości 6,5 km. Wydane są już też dwa pozwolenia na budowę stacji
redukcyjnych w Lekowie i Przasnyszu (w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie).
Na stację redukcyjną w Chorzelach pozwolenie Starostwo wyda w ciągu najbliższych dni.
Kończy się przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Część gazociągów jest jeszcze
w fazie projektowania. Z gazu ziemnego będzie mógł korzystać każdy, kto podpisze
umowę z Polską Spółką Gazowniczą od 2016 r.
Samorząd powiatowy we współpracy z samorządem gminy Chorzele oraz Urzędem
Marszałkowskim woj. mazowieckiego czyni starania o reaktywację linii kolejowej
nr 35 Chorzele - Ostrołęka, co przyczyniłoby się do uruchomienia połączeń kolejowych na
obszarze powiatu przasnyskiego. Reaktywacja linii kolejowej i budowa bocznicy kolejowej
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów inwestycyjnych planowana jest według potrzeb
potencjalnych inwestorów Podstrefy w Chorzelach. W tym zakresie powiat przasnyski
uzyskał deklarację pomocy rządowej i samorządu województwa mazowieckiego,
w porozumieniu z którym wykona bocznicę kolejową. 15 czerwca 2011 roku została
ponownie uruchomiona linia kolejowa Szczytno-Wielbark, a w lutym 2012 r. Polskie Linie
Kolejowe zdecydowały o pełnej reaktywacji i modernizacji linii kolejowej nr 35 na odcinku
Wielbark-Chorzele-Ostrołęka.
Projekt pn. „Modernizacja linii kolejowej Nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele oraz
budowa linii kolejowej łączącej linię Nr 35 z linią Nr 9 na odcinku Ciechanów – Przasnysz –
Chorzele został uwzględniony w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 - 2023.
 Projekt „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez
kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu
przasnyskiego - etap 1. Przedmiotem inwestycji jest kompleksowe przygotowanie terenów
przyległych do linii kolejowej Chorzele-Parciaki (stanowiącej część linii Szczytno –
Ostrołęka) do pełnienia funkcji strefy gospodarczej funkcjonującej w ramach Przasnyskiej
Strefy Gospodarczej. Projekt obejmuje udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych
w północnej części powiatu przedsiębiorcom (kompleks Chorzele) krajowym
i zagranicznym oraz pomoc w przygotowaniu inwestycji. Przedmiotem wniosku jest
budowa drogi relacji Przasnysz – Brzeski Kołaki wraz z siecią 110 kV wraz z wykupem
gruntu - 100 ha i zabezpieczeniem pasa pod gazociąg średniego ciśnienia oraz przyłącza
sieci elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej oraz budowa
dróg wewnętrznych. Projekt umożliwi skomunikowanie terenów PSG (droga) oraz
włączenie ich do regionalnej sieci infrastruktury energetycznej (prąd, gaz). W realizację
przedsięwzięcia aktywnie włączył się samorząd Gminy Chorzele. W celu realizacji
inwestycji powiat wykupił ponad 183 ha gruntów.
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 Prawie 42,4 miliony złotych wydatkowano na inwestycje powiatu przasnyskiego
w samym tylko roku 2014. Udział wydatków inwestycyjnych w budżecie powiatu wynosła
w 2014 r. 45%. Zadłużenie powiatu wynosi zaledwie 9%.
Największe inwestycje realizowane są obecnie w obszarze drogowo-infrastrukturalnym,
oświatowym i szpitalnym. W sumie na 2014 rok powiat zaplanował 31 zadań
inwestycyjnych.
Pomimo tak dużych inwestycji i znakomitego wykorzystania funduszy unijnych
i krajowych, dla których trzeba było zapewnić wkład własny, powiat posiada ciągle
zrównoważony budżet. Ta technika zarządzania finansami pozwala na spokojne
regulowanie zobowiązań w sytuacji opóźnienia w przekazywaniu środków unijnych.
W ciągu 16 lat powiat przasnyski zrealizował 453 inwestycje za prawie 400 mln zł
i położył podwaliny pod dalsze kilkusetmilionowe przedsięwzięcia, ale już z udziałem
przedsiębiorstw i wyższych uczelni. Te przyszłe mechanizmy inwestowania będą
nieporównanie bardziej związane bezpośrednio z podniesieniem jakości życia
indywidualnych mieszkańców powiatu, gdyż będą to inwestycje w miejsca pracy
i innowacje.
Powiat nawiązał i aktywnie rozwija współpracę z Politechniką Warszawską, Szkołą
Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Wojskową Akademią Techniczną, Wyższą Szkołą
Języków Obcych w Świeciu, czy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie,
a także z inwestorami zagranicznymi chcącymi lokalizować na terenie powiatu swoje
przedsięwzięcia.
 Nagrody i wyróżnienia
Do najważniejszych nagród i wyróżnień należy zaliczyć:
 8 tytułów i statuetek Kazimierza Wielkiego.
Po raz pierwszy Powiat Przasnyski uzyskał ten tytuł w latach 2003-2005 za I miejsce w
Polsce wśród największych inwestorów samorządowych w kategorii „Powiaty”.
Od tego czasu pozostaje ciągle na podium zajmując I, II i III miejsca. W statystyce
wieloletniej powiat Przasnyski zajmuje I miejsce w kraju. Żaden inny powiat nie
uzyskał tak długotrwałego efektu. Statystykę wydatków inwestycyjnych
w przeliczeniu na mieszkańca publikuje specjalistyczne czasopismo „Wspólnota”
na podstawie danych z GUS i Ministerstwa Finansów;
 I miejsce w Polsce w wykorzystaniu środków unijnych przez powiaty w latach
2004-2012 (ranking pisma samorządowego „Wspólnota);
 trzy statuetki Lidera wśród powiatów w wykorzystaniu środków unijnych
na Mazowszu w kategoriach: Aktywność, Lider RPO WM i Skuteczność.
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu zajęło tym samym pierwsze miejsca
we wszystkich ocenianych przez władze wojewódzkie kategoriach w ramach
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego za lata
2007-2013 w rankingu Powiatów;
II miejsce w Polsce w rankingu powiatów do 60 tys. mieszkańców za rok 2014
Związku Powiatów Polskich;
statuetka Lidera Programu Rozwoju Przedsiębiorczości;
I miejsce w kategorii powiaty w finale konkursu Samorządowy Lider Zarządzania
2010 Usługi Techniczne i Usługi Zdrowotne – dziedzina: transport;
finalista konkursu w kategorii powiaty w finale konkursu Samorządowy Lider
Zarządzania 2010 Usługi Techniczne i Usługi Zdrowotne – dziedzina: ochrona
zdrowia;
I miejsce w kategorii powiaty w finale konkursu Samorządowy Lider Zarządzania
2012 Usługi Techniczne – dziedzina: gospodarka komunalna;
laureat konkursu w kategorii powiaty w finale konkursu Samorządowy Lider
Zarządzania 2013 „Samorząd jako pracodawca”;
zwycięzca konkursu „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt zrealizowany na terenach
wiejskich przy wsparciu środków unijnych w zakresie infrastruktury;
do puli prestiżowych wyróżnień należy także Nagroda im. Grzegorza Palki (zwana
„Samorządowym Oskarem” przyznana w 2012 r. staroście przasnyskiemu Zenonowi
Szczepankowskiemu za szczególne osiągnięcia gospodarcze powiatu przasnyskiego,
ale także za skuteczną pracę na szczeblu ogólnokrajowym i wojewódzkim w gremiach
i organizacjach samorządowych.

Główne kierunki rozwoju
W dalszym ciągu Powiat przasnyski będzie rozwijać Strefę Gospodarczą, przystąpi
do gazyfikacji i reelektryfikacji powiatu, czy inwestycji związanych z odnawialnymi
źródłami energii. Wspólnie z uczelniami wyższymi przygotowujemy się do projektu
budowy poligonu doświadczalno – wdrożeniowego w PSG. Stawiamy również na rozwój
innowacyjnych przedsiębiorstw.
Korzyści i zaangażowanie w rozwój gospodarczy samorządów i lokalnego biznesu,
aktywizacja mieszkańców w przedsięwzięcia, które sami, przy wsparciu samorządu
powiatowego i samorządów gminnych planują, przygotowują i realizują - dają poczucie
przynależności i bycia częścią wspólnoty lokalnej powiatu przasnyskiego. Pozwalają też
w sposób bezkonfliktowy, oparty na dużym zaufaniu do władz, będącym efektem
funkcjonowania wspólnoty i dotychczasowych dobrych doświadczeń - realizować
zamierzenia samorządu powiatu przasnyskiego ukierunkowane na rozwój gospodarczy
powiatu i poszczególnych miast i gmin oraz ich ekonomię, a w konsekwencji zasobność
wszystkich mieszkańców tworzących wspólnotę.
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6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Na początku 2014r. Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał Powiatowi
Przasnyskiemu prestiżowy tytuł „Stolicy Kultury Mazowsza 2014”.
Warunkiem udziału w konkursie o to zaszczytne miano było przedłożenie propozycji
rocznego programu imprez kulturalnych organizowanych w powiecie przasnyskim wraz
z preliminarzem kosztów.
Wniosek złożony przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, przy współpracy z pozostałymi
samorządami oraz instytucjami i organizacjami, okazał się zwycięski i przez cały rok 2014
na terenie powiatu odbywały się imprezy pod egidą Stolicy Kultury Mazowsza 2014.
Zwycięstwo Powiatu Przasnyskiego w konkursie umożliwiło zaprezentowanie całemu
Mazowszu bogatego dziedzictwa kulturalnego naszego regionu i przyczyniło się do jego
promocji. Stolica Kultury Mazowsza 2014 to nie tylko prestiżowy tytuł ale także wsparcie
finansowe z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w wysokości 100 000 zł. W ramach przedsięwzięcia dofinansowanych zostało kilkadziesiąt
imprez m.in. rekonstrukcje historyczne, koncerty, festiwale, przedstawienia teatralne,
wystawy.
W realizacji projektu uczestniczyły wszystkie gminy powiatu przasnyskiego, niektóre
instytucje i placówki kultury, szkoły, parafie i stowarzyszenia.
Samorząd Powiatowy przeznaczył ze swojego budżetu na realizację programu kwotę
350 000 zł.
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Powiat Przasnyski stara się realizować swoje plany w ramach zrównoważonego budżetu. Od
momentu utworzenia zrealizowaliśmy 453 inwestycje za prawie 400 mln zł.
Największą trudnością jest utrzymanie aktywności powiatu przy niewielkich dochodach
własnych powiatu.
8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
Połączenie działalności prorozwojowych i technicznych z aktywnością kulturalną buduje
wspólnotę, zaufanie mieszkańców do władz, ułatwia debatę i dialog czyni nieuciążliwym,
Efektem jest skuteczność w wykonywaniu zadań samorządu.
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