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MARSZAŁEK SEJMU ELŻBIETA WITEK
Z WIZYTĄ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

24 czerwca powiat wysokomazowiecki odwiedziła Marszałek Sejmu RP, Elżbieta Witek.
Przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem Elżbietę Witek
przywitali mieszkańcy, samorządowcy oraz parlamentarzyści z powiatu, w tym Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, Posłanka na
Sejm RP, Aleksandra Szczudło i Senator RP,
Jacek Bogucki.
Podczas spotkania z mieszkańcami pani
Marszałek serdecznie zachęcała do udziału w nadchodzących wyborach prezydenckich.
Ciąg dalszy str. 11-12.

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW
25 maja br. została przywrócona
bezpośrednia obsługa interesantów
w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa interesantów i pracowników przy
wejściu do budynku istnieje obowiązek zasłaniania twarzy maską lub
przyłbicą oraz dezynfekcji rąk.
W środku budynku prosimy o zachowanie zasady dystansu społecz-
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nego – przynajmniej 2 m od drugiej osoby. Prosimy o przestrzeganie wymaganych w miejscach
publicznych środków ostrożności.
Informujemy ponadto o otwarciu punktu
kasowego Banku Spółdzielczego w Wysokiem
Mazowieckiem, który mieści się w budynku Starostwa Powiatowego.
W jednym pomieszczeniu nie może znajdować się więcej niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi interesanta.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

Drodzy Uczniowie!

Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą
staniecie w najbliższych dniach. Proponujemy Wam zapoznanie się
z ofertą edukacyjną powiatu wysokomazowieckiego
na rok szkolny 2020/2021. Nasze szkoły mają znakomitą bazę dydaktyczną.
Reprezentują wysoki poziom nauczania, o czym świadczy
wysoki wskaźnik zdawalności egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych.
Na stronach 6-7 prezentujemy podstawowe dane dotycząc rekrutacji.
Ze szczegółami zapoznacie się na stronach internetowych szkół
lub w ich sekretariatach. Życzymy, abyście dokonali trafnego wyboru.

Z PRACY RADY POWIATU

29 kwietnia 2020 roku odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI
kadencji. Porządek sesji obejmował: sprawozdanie starosty z wykonania uchwał i działalności
zarządu pomiędzy sesjami; informację nt. sytuacji w powiecie wysokomazowieckim w okresie
ogłoszonego stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2; sprawozdanie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem o wydzierżawieniu nieruchomości
i mienia ruchomego o wartości brutto powyżej
10.000,00 złotych za 2019 rok; ocenę zasobów
pomocy społecznej oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2019 roku. Ponadto podjęto uchwały w sprawie: a) założenia Branżowej
Szkoły II Stopnia w Wysokiem Mazowieckiem,
b) włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Wysokiem Mazowieckiem do Centrum Kształcenia
Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, c) założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Ciechanowcu, d) włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia
w Ciechanowcu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Wysokomazowieckiego, f) określenia
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, g) zmian w budżecie
powiatu na 2020 rok.
19 maja 2020 r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli zarządu powiatu w zakresie wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.
25 maja 2020 roku odbyło się wspólne
posiedzenie wszystkich stałych komisji rady
powiatu. Porządek posiedzenia obejmował:
sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej działających na terenie powiatu wysokomazowieckiego, sprawozdanie z wykonania
zadań i gospodarowania środkami Państwowego
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2019 roku, sprawozdanie za lata 2017-2019
z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025”. Ponadto zapoznano
się z projektami uchwał rady powiatu w sprawie: a) przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Wysokomazowieckim na lata 2017-2025”, b) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego
planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
za 2019 rok, c) zatwierdzenia planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2020 rok,
d) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej
brutto powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego
własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, e) wyrażenia zgody na zatwierdzenie struktury łóżek
szpitalnych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem
Mazowieckiem, f) wyrażenia zgody na zakup
środków trwałych, g) zmiany uchwały w sprawie
diet dla radnych Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.
26 maja odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego VI kadencji. Porządek
obrad obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy
sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami,
sprawozdanie działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej działających na terenie powiatu wysokomazowieckiego, sprawozdanie z wykonania
zadań i gospodarowania środkami Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku oraz sprawozdanie za lata
2017-2019 z realizacji „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025”. Ponadto przyjęto
uchwały w sprawie: a) przyjęcia aktualizacji
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata

2017-2025”, b) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu
inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem za 2019 rok, c) zatwierdzenia
planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
na 2020 rok, d) wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości i mienia ruchomego o wartości
księgowej brutto powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
e) wyrażenia zgody na zatwierdzenie struktury
łóżek szpitalnych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem, f) wyrażenia zgody na
zakup środków trwałych, g) wyboru Wicestarosty Wysokomazowieckiego, h) wyboru członka
zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, i) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego,
j) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej, k) zmiany uchwały w sprawie diet
dla radnych Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, l) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu
Wysokomazowieckiego w charakterze Partnera
do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami
regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO –
II edycja” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego
w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje
i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania
3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz
wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/
Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia
dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego 2014-2020.
19 czerwca 2020 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony
Zdrowia i Porządku Publicznego wraz z Komisją
Rozwoju, Promocji i Finansów. Komisje dokonały oceny stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu na
drogach powiatowych oraz wykonanych i wykonywanych inwestycji na drogach powiatowych.
22 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych,
Kultury i Sportu. Komisja zapoznała się: ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
za 2019 rok, ze sprawozdaniem z efektów pracy
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok
2019, ze sprawozdaniem z działalności kulturalnej i sportowej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w roku 2019, z raportem zarządu
powiatu o stanie powiatu za 2019 rok oraz ze
sprawozdaniem zarządu powiatu z wykonania
budżetu powiatu za 2019 rok.

Z PRAC ZARZĄDU
26 marca 2020 roku odbyło się 44 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) ustalenia na rok szkolny 2020/2021 profilów
kształcenia ogólnozawodowego i zawodów, liczby
oddziałów i liczby uczniów przyjmowanych do
klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez
powiat wysokomazowiecki, b) zmian w budżecie
powiatu na 2020 rok, c) przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2019 rok oraz informacji o stanie
mienia za 2019 rok.
Zarząd powiatu zapoznał się ze stanem zabezpieczenia Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołujacego chorobę
COVID-19 i postanowił przekazać 50.000 zł
z budżetu powiatu na doposażenie w środki
ochrony pracowników szpitala w walce z koronawirusem.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w sprawie wyrażenia zgody na zezłomowanie samochodu służbowego marki Fiat Punto z 2001 roku, który służył
jako pojazd szkoleniowy do nauki jazdy.
Zarząd powiatu zapoznał się z projektem
porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
z siedzibą w Warszawie w sprawie przejęcia w zarządzanie infrastruktury drogowej planowanej
do wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew –
Białystok”. PKP PLK S.A.
6 kwietnia 2020 roku odbyło się 45 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie
zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Wójta Gminy Kobylin Borzymy w sprawie nieodpłatnego
przekazania części własności działki położonej
we wsi Kurzyny.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Podlaskiej Sieci Internetowej z siedzibą w Białymstoku
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie sieci
informatycznej w budynku nr 29 w miejscowości Krzyżewo, należącym do Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo p.o dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w spawie
włączenia się przez powiat wysokomazowiecki
we wsparcie szpitala poprzez zakup sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ciechanowcu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach z działalności rehabilitacyjnej
i wykorzystania środków finansowych warsztatów
w 2019 roku.
22 kwietnia 2020 roku odbyło się 46 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, b)
wskazania osób upoważnionych do aneksowa-

nia umowy poręczenia finansowego dla Banku
Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego
kredytu przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, c) przystąpienia Powiatu Wysokomazowieckiego do programu „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi” oraz wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem
Mazowieckiem do realizacji tego programu.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2020 roku.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w sprawie dofinansowania pobytu mieszkańców województwa podlaskiego w izolatoriach.
12 maja 2020 roku odbyło się 47 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia
drogi nr 1423B, relacji Czarna Wieś Kościelna –
Ogóły na terenie gminy Czarna Białostocka
kategorii drogi powiatowej w związku z zaliczeniem jej do kategorii dróg gminnych, na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego, b) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg
Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem do
organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy
dla jednej osoby bezrobotnej w Zarządzie Dróg
Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, c) wyrażenia zgody na użyczenie aktywów trwałych
oraz mienia ruchomego o wartości księgowej
brutto poniżej 10 000,00 złotych, stanowiącego
własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, d) przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Wysokomazowieckiego za 2019 rok, e) zmian w budżecie
powiatu na 2020 rok, f) zatwierdzenia planu
finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na
2020 rok.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekty uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania
z realizacji rocznego planu finansowego, w tym
planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok, b) wyrażenia
zgody na zatwierdzenie struktury łóżek szpitalnych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem, c) wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości i mienia ruchomego o wartości
księgowej brutto powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, d) wyrażenia zgody na zakup środków
trwałych, e) przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Wysokomazowieckim na lata 2017-2025”.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem PCPR w Wysokiem Mazowieckiem za lata

2017-2019 z realizacji „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025”.
25 maja 2020 roku odbyło się 48 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulicy
Stadionowej w Wysokiem Mazowieckiem do kategorii dróg gminnych, na wniosek Burmistrza
m. Wysokie Mazowieckie, b) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, c) udzielenia
pełnomocnictwa Stowarzyszeniu Łomżyńskie
Forum Samorządowe do reprezentowania Partnera – Powiatu Wysokomazowieckiego w działaniach związanych z projektem zintegrowanym
„Kompleksowy system rozwijania kompetencji
i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2
RPO – II edycja”, d) wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Dróg
Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A., e) zaopiniowania rozbudowy drogi
powiatowej Nr 2081B na odcinku Dąbrowa Cherubiny – Dąbrowa Wielka, gmina Czyżew, na
wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem, f) zaopiniowania
rozbudowy drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku Rosochate Nartoły, gmina Czyżew, na
wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem, g) zaopiniowania
rozbudowy drogi gminnej ul. Armii Krajowej
w miejscowości Ciechanowiec na wniosek Burmistrza Ciechanowca, h) zaopiniowania przebudowy, rozbudowy drogi gminnej Nr 108920B
ul. Podlaska na wniosek Burmistrza Ciechanowca, i) zaopiniowania przebudowy i budowy
drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu
na wniosek Burmistrza Ciechanowca, j) zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Ciechanowiec na wniosek Burmistrza Ciechanowca, k) zaopiniowania
rozbudowy, przebudowy odcinka drogi gminnej
Nr 108862B w miejscowości Winna-Chroły na
wniosek Burmistrza Ciechanowca.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekty uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
w sprawie: a) wyrażenia zgody na przystąpienie
Powiatu Wysokomazowieckiego w charakterze
Partnera do realizacji projektu zintegrowanego
„Kompleksowy system rozwijania kompetencji
i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2
RPO – II edycja” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie
i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK
oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/ Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy
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kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020,
b) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Porządku
Publicznego, c) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, d) wyboru Wicetsarosty Wysokmazowieckiego, e) wyboru członka
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, f) zmiany uchwały w sprawie diet dla radnych Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego,
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Przewodniczącego Oddziału NSZZ Solidarność w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie wydania pozwolenia na zamontowanie obelisku z płytą na
budynku byłej siedziby NSZZ Solidarność Oddział w Wysokiem Mazowieckiem.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem PCPR w Wysokiem Mazowieckiem z wykonania zadań i gospodarowania środkami PFRON
za 2019 rok.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem
Mazowieckiem z wykonania zadań i gospodarowania środkami PFRON za 2019 rok.
10 czerwca 2020 roku odbyło się 49 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ZSOiZ
w Ciechanowcu do samodzielnego reprezentowania Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego
we wszelkich relacjach ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodo-

wej, dotyczycącego udzielenia dotacji celowej na
dofinansowanie zadań bieżących Powiatu Wysokomazowieckiego, jako organu prowadzącego
szkołę realizującą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa
w III i IV kwartale 2020 r. w tym do składania
w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego
oświadczeń woli i wiedzy.
b) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności PCPR w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem PCPR w Wysokiem Mazowieckiem
z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej za rok 2019.
Zarząd powiatu zapoznał się z odpowiedzią Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii propozycji przejęcia Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie.
17 czerwca 2020 roku odbyło się 50 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) przekazania Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego sprawozdania finansowego za 2019
rok, b) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
Zarząd powiatu zapoznał się z informacją
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem o stanie bezpieczeństwa
sanitarno-weterynaryjnego w powiecie wysokomazowieckim w 2019 roku.

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Wysokiem Mazowieckiem o stanie bezpieczeństwa powiatu wysokomazowieckiego w 2019
roku.
Zarząd powiatu zapoznał się z informacją
o działalności gminnych spółek wodnych na terenie powiatu w 2019 roku.
Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności kulturalnej i sportowej na
terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2019
roku.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Komendy
Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem
w sprawie dofinansowania zakupu pojazdów
służbowych dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem.
Zarząd powiatu rozpatrzył pismo organizatorów IV Wysokomazowieckiego 24 godzinnego
Maratonu Rowerowego w sprawie ufundowania
nagrody starosty dla najlepszego uczestnika z terenu powiatu.
Zarząd powiatu przygotował i przyjął projekty uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2019 rok, b) udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
c) udzielenia Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego wotum zaufania, d) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
e) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

WALDEMAR KIKOLSKI NOWYM WICESTAROSTĄ WYSOKOMAZOWIECKIM

Podczas XVI Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego dokonano wyboru Wicestarosty
Wysokomazowieckiego oraz członka Zarządu
Powiatu Wysokomazowieckiego. Nowym Wicestarostą został Radny Rady Powiatu Waldemar Stanisław Kikolski. Miejsce w Zarządzie
Powiatu zajął radny Andrzej Lubowicki.
– Od 24 lutego, czyli od ponad trzech miesięcy
mamy wakujące stanowisko na skutek śmierci naszego kolegi, Leszka Gruchały – powiedział Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński. –
Te trzy miesiące były okresem, w którym można
było pewne rzeczy przemyśleć i do pewnych rzeczy
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dojrzeć. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować osobie nieżyjącego
już Wicestarosty, z którym przepracowałem ponad 14 lat i z którym
łączyły mnie więzy nie tylko zawodowe. (…) Osoba, którą chcę Państwu zaproponować pełniła już rolę
Wicestarosty jako członek Zarządu,
mówię o panu Waldemarze Stanisławie Kikolskim, który od tej kadencji
jest członkiem Zarzadu i który w ciągu
ostatnich czterech miesięcy, od czasu
choroby naszego kolegi Leszka, pełnił rolę wicestarosty. Jest w radzie
Powiatu od 2006 roku, był radnym,
był przewodniczącym komisji właściwej ds. Oświaty, był wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, a od tej kadencji pełni
rolę członka zarządu. Jego postępowanie i praca
w Zarządzie Powiatu predestynują go do tego, by
zgłosić go na to stanowisko.
W składzie komisji skrutacyjnej znaleźli się
radni Cecylia Szmurło (przewodnicząca), Stanisław Grabowski oraz Leszek Dąbrowski.
W głosowaniu tajnym kandydat Waldemar
Stanisław Kikolski otrzymał 15 głosów Za, 0 głosów Przeciw oraz 1 głos Wstrzymujący.
– Bardzo serdecznie dziękuję za to, że powierzyliście Państwo mi tę zaszczytną funkcję – powiedział Waldemar Kikolski. – Dziękuję Panu

Staroście za miłe słowa i za propozycję objęcia
stanowiska. Nie będzie moim zamiarem i nie
będzie to możliwe, by zastąpić pana Leszka Gruchałę, ponieważ Leszek Gruchała był tylko jeden.
Tę funkcję będę pełnił trochę inaczej, będzie to
funkcja społeczna. Będę starał się sprostać oczekiwaniom, które przedstawił pan Starosta. Mam
nadzieję, że nasza dalsza współpraca będzie
owocna dla dobra naszego powiatu i dla dobra
mieszkańców.
Podczas sesji wybrany został także nowy
członek zarządu Powiatu. Kandydaturę radnego
Andrzeja Lubowickiego zgłosił Starosta Wysokomazowiecki. Kandydat otrzymał 13 głosów
Za, 1 głos Przeciw i 2 głosy Wstrzymujące.

POWOŁANIE ZASTĘPCY KOMENDANTA PSP W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
1 czerwca 2020 r. Decyzją Personalną Nr
WK.1111.10.2020 Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia
28 maja 2020 powołany został Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem bryg. mgr inż.
Zbigniew Zalewski. Nowo powołany zastępca
komendanta dotychczas pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem na stanowisku Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.

W imieniu Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej akt powołania wręczył st. bryg. mgr inż. Andrzej Sobolewski – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Opracował: kpt. Wojciech Sokołowski
Zdjęcia: archiwum KW PSP
w Białymstoku

KOLEJNY ETAP ZNOSZENIA OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM
Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust
w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu
od innych. Maseczki są konieczne w niektórych
przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach,
kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz
tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony
masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Możliwa jest także organizacja wesel do 150 osób.
Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna
zasada pozostanie aktualna – wciąż będziemy
musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.
Od 6 czerwca działalność mogą wznowić
w określonych warunkach sanitarnych:

• kina, teatry, opery, balet,
• baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki.
Od soboty 13 czerwca Polacy po powrocie do kraju nie muszą odbywać obowiązkowej
kwarantanny. Również obywatele Unii Europejskiej mogą bez przeszkód wjeżdżać do Polski.
Wszystko dlatego, że znoszone są wprowadzone
w marcu tymczasowe kontrole graniczne na granicach wewnętrznych UE.
Od 19 czerwca stadiony piłkarskie zostają
częściowo otwarte dla kibiców. Kibice będą mogli zająć do 25 proc. miejsc na stadionach piłkarskich. Fani futbolu będą usadzeni w odpowiedni
sposób, tak żeby nie dochodziło do grupowania

się. Stosowane będą odpowiednie zasady dotyczące dezynfekcji, zakupu biletów oraz dochodzenia kibiców do stadionu.
Znoszenie kolejnych ograniczeń dotyczących COVID-19 jest możliwe, ponieważ w większości województw liczba zachorowań spada.
Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna
zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność
w kontaktach z innymi.
Więcej informacji na stronie: https://www.
gov.pl/web/koronawirus.

OTWARCIE PRZYSZKOLNEJ PASIEKI POKAZOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH
IM. STEFANII KARPOWICZ W KRZYŻEWIE

wśród młodzieży i stworzenie warunków do rozwoju hodowli pszczół, zwłaszcza w obecnych
czasach, gdy badania i obserwacje wskazują
na drastyczne zmniejszanie się ich liczebności
w środowisku. Patronuje jej Wicemarszałek
Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło,
który sam jest uznanym pszczelarzem.
Młodzież, która podejmie naukę w Zespole
Szkół Rolniczych w Krzyżewie, zarówno na kierunku pszczelarstwa, jak i na innych kierunkach
rolniczych i związanych z rolnictwem, będzie
mogła zdobywać praktykę i doświadczenie
w hodowli pszczół pod kierunkiem najlepszych
znawców przedmiotu.

22 maja br. w Zespole Szkół Rolniczych
im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie otwarta
została przyszkolna pasieka pokazowa. To
realizacja projektu współfinansowanego ze
środków budżetu województwa podlaskiego.
W uroczystości wziął udział Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Duszpasterz
rolników Diecezji Łomżyńskiej, ks. Ryszard

Niwiński oraz inni zaproszeni goście, nauczyciele i grupa szkolnej młodzieży.
Zabieg osadzenia pszczół na potrzeby programu rolniczego rejestrowała TVP Białystok,
która towarzyszyła także uroczystości otwarcia
pasieki.
Przyszkolne pasieki to inicjatywa mająca na
celu upowszechnienie wiedzy o pszczelarstwie
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REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
Drodzy Uczniowie!
Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych dniach. Proponujemy Wam
zapoznanie się z ofertą edukacyjną powiatu wysokomazowieckiego na rok szkolny 2020/2021.
Nasze szkoły mają znakomitą bazę dydaktyczną. Reprezentują wysoki poziom nauczania, o czym świadczy wysoki wskaźnik zdawalności egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych. Poniżej prezentujemy podstawowe dane dotycząc rekrutacji. Ze szczegółami
zapoznacie się na stronach internetowych szkół lub w ich sekretariatach.
Życzymy, abyście dokonali trafnego wyboru.

szkoły dla młodzieży
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I POLICEALNYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ZESPÓL SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA
STASZICA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ul. 1000 Lecia 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie

e-mail: sekretariat@jagiellonczyk.org.pl
www.jagiellonczyk.org.pl

e-mail: zesp_szk_zaw@o2.pl
www.zszwysmaz.podlasie.pl

Typ szkoły

Profil

liceum
ogólnokształcące

Typ szkoły

Profil/zawód

Liczba
miejsc

humanistyczno-prawniczy

30

technik ekonomista

30

matematyczno-fizyczny

30

technik logistyk

30

biologiczno-chemiczny

30

technik hotelarstwa

30

językowy

30

technik technologii żywności

30

geograficzno-matematyczny

30

ogólny

30

technik żywienia i usług
gastronomicznych

30

informatyczny

30

technik informatyk

30

technik przetwórstwa mleczarskiego

30

technik programista

30

technik fotografii i multimediów

30

technikum

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
IM. STEFANII KARPOWICZ W KRZYŻEWIE

ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły

e-mail: ckzwmsekr@go2.pl
www.ckzwm.edu.pl

e-mail: zsrkrzyzewo@wp.pl
www.zsrkrzyzewo.pl

Typ szkoły

branżowa
szkoła
I stopnia
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Liczba
miejsc

Profil/zawód

Liczba
miejsc

Typ szkoły

Profil/zawód

Liczba
miejsc

technik mechatronik

30

technik rolnik

30

technik pojazdów samochodowych

30

technik organizacji turystycznej

30

technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki

30

technik robót wykończeniowych
w budownictwie

30

technik chłodnictwa i klimatyzacji

30

technik agrobiznesu

30

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

30

technik ogrodnik

30

oddział wielozawodowy

30

rolnik

30

mechanik pojazdów samochodowych

30

ogrodnik

30

rolnik

30

pszczelarz

30

kucharz

30

stolarz

30

technikum

branżowa
szkoła
I stopnia

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I ZAWODOWYCH W CIECHANOWCU
ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec
e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl
www.zsoiz-ciechanowiec.pl
Typ szkoły
liceum
ogólnokształcące

technikum

Profil/zawód
politechniczny
wojskowo-sportowy
medyczny
humanistyczny
technik usług fryzjerskich
technik budownictwa
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik agrobiznesu
technik turystyki na obszarach
wiejskich
technik robót wykończeniowych
w budownictwie
technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Liczba
miejsc
30
30
30
30
30
30

branżowa szkoła I
oddział wielozawodowy
stopnia

30
30
30
30
30
30

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I ZAWODOWYCH IM. STEFANA KARDYNAŁA
WYSZYŃSKIEGO W CZYŻEWIE
ul. Niepodległości 3, 18-220 Czyżew
e-mail: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl
www.zsoiz-czyzew.pl
Liczba
Typ szkoły
Profil/zawód
miejsc
językowo-humanistyczny
30
językowo-informatyczny
30
liceum
ogólnokształcące biologiczno-chemiczny
30
mundurowy
30
technik ekonomista
30
technik żywienia i usług gastrono30
micznych
technik agrobiznesu
30
technikum
technik informatyk
30
technik weterynarii
30
technik architektury krajobrazu
30
technik technologii żywności
30
technik handlowiec
30
branżowa szkoła
oddział wielozawodowy
30
I stopnia

szkoły dla dorosłych
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie
e-mail: ckzwmsekr@go2.pl
www.ckzwm.edu.pl
Liczba miejsc

Typ szkoły

Profil

(po szkole podstawowej, branżowej
szkole I stopnia, gimnazjum,
zasadniczej szkole zawodowej)

liceum
ogólnokształcące

ogólny

60

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I ZAWODOWYCH IM. STEFANA KARDYNAŁA
WYSZYŃSKIEGO W CZYŻEWIE
ul. Niepodległości 3, 18-220 Czyżew
e-mail: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl
www.zsoiz-czyzew.pl
Liczba miejsc

Typ szkoły

Profil

(po branżowej szkole I stopnia)
po szkole podstawowej, po gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej)

liceum
ogólnokształcące

ogólny

60

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W CIECHANOWCU
ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec
e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl
www.zsoiz-ciechanowiec.pl
Liczba miejsc
(po branżowej szkole
Typ szkoły
Profil
I stopnia) po szkole podstawowej, po gimnazjum,
zasadniczej szkole zawodowej)

liceum
ogólny
ogólnokształcące
technik administracji
technik usług
szkoła
kosmetycznych
policealna
opiekun w domu
pomocy społecznej

60
30
30
30
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Kwalifikacyjne kursy zawodowe
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W CIECHANOWCU
ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec
e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl, www.zsoiz-ciechanowiec.pl
Kwalifikacja
Symbol kwalifikacji Zawód
Liczba miejsc
Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.04.
rolnik
60
Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.07.
kucharz
30
Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.01.
fryzjer
30
technik żywienia i usług
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
HGT.12.
30
gastronomicznych
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
ROL.10
technik rolnik
30
Projektowanie i wykonanie fryzur
FRK.03.
technik usług fryzjerskich
30
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH
IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W CZYŻEWIE
ul. Niepodległości 3, 18-220 Czyżew
e-mail: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl, www.zsoiz-czyzew.pl
Kwalifikacja
Symbol kwalifikacji
Zawód
Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.02.
technik żywienia i usług
gastronomicznych
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
HGT.12.
Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.04.
technik agrobiznesu
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. STEFANII KARPOWICZ W KRZYŻEWIE
Krzyżowo 32, 18-218 Sokoły
e-mail: zsrkrzyzewo@wp.pl, www.zsrkrzyzew.pl
Kwalifikacja
Symbol kwalifikacji
Zawód
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Prowadzenie produkcji rolniczej

RL.16.
ROL.03.
ROL.04.

RL.10.

Prowadzenie produkcji rolniczej
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów
samochodowych
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstw w agrobiznesie

ROL.04.
MOT.06.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

HGT.12.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów
samochodowych

MOT.05.

ROL.05.

Liczba miejsc

technik rolnik

20

pszczelarz
rolnik

20
20

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie
e-mail: ckzwmsekr@go2.pl, www.ckzwm.edu.pl
Kwalifikacja
Symbol kwalifikacji
Zawód
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Liczba miejsc
20
20
20

Liczba miejsc

technik rolnik

30

rolnik
technik pojazdów
samochodowych
technik agrobiznesu
technik żywienia i usług
gastronomicznych
mechanic pojazdów
samochodowych

30
30
30
30
30

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl został ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok
szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół
ponadpodstawowych.
Do pozostałych typów szkół terminy rekrutacji zostały określone w zarządzeniu Nr 43/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 maja 2020
roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny
2020/2021 w województwie podlaskim na semestr pierwszy klas I publicznych dwuletnich branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I
publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do publicznych
szkół podstawowych dla dorosłych.
Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych.
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OCHRONA MIEJSC PRACY I PRACOWNIKÓW
Z dniem 1 kwietnia 2020 r. weszły w życie
przepisy ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową, czyli pakiet rządowych rozwiązań,
których celem jest m.in. wspieranie gospodarki oraz przedsiębiorców w utrzymywaniu
miejsc pracy. Wiele form wsparcia przewidzianych w nowych przepisach realizowanych
będzie przez urzędy pracy, należą do nich:
1. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.
2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla
mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.
3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne
dla organizacji pozarządowych lub podmiotów
o charakterze pożytku publicznego.
4. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy
będącego osobą fizyczną niezatrudniającego
pracowników.
W rozumieniu przepisów ustawy – Prawo
przedsiębiorców (art.7 ust. 1), użyte określenia
mikroprzedsiębiorcy*, małego** i średniego***
przedsiębiorcy oznaczają:
* mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który
w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich
lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
– zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży
towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości
w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
** mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który
w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich
lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
– zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży
towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości
w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który
nie jest mikroprzedsiębiorcą;
*** średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który
w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich
lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
– zatrudniał średniorocznie mniej niż 250
pracowników oraz

– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży
towarów, wyrobów i usług oraz z operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów
euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą
ani małym przedsiębiorcą;
Dwie pierwsze z nich zostaną przedstawione
w niniejszym artykule. Informacje na temat
wszystkich form pomocy znajdują się na stronie powiatowego urzędu pracy https://wysokiemazowieckie.praca.gov.pl/ oraz stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mrpips.gov.pl.
Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy
Powiatowe urzędy pracy będą mogły (w imieniu starosty) udzielić przedsiębiorcy pożyczki
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej mikro-przedsiębiorcy,
który prowadził działalność gospodarczą przed
dniem 01 marca 2020 r.
Pożyczka może być udzielona do wysokości
5 tys. zł.
Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi
w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres
spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia
pożyczki.
Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca
przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie
zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na
pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu
zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
Nabór wniosków na tę formę pomocy
przedsiębiorcom został ogłoszony przez Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem z dniem 01 kwietnia 2020 r. W chwili
obecnej jest ona na bieżąco realizowana poprzez zawieranie umów z pracodawcami i wypłatę środków z Funduszu Pracy.
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników
Powiatowe urzędy pracy będą mogły (w imieniu starosty) zawrzeć umowę z przedsiębiorcą
(mikro, małym lub średnim) o dofinansowanie
części kosztów wynagrodzeń zatrudnionych
pracowników (oraz należnych składek ZUS)
w przypadku spadku obrotów gospodarczych
w następstwie wystąpienia COVID-19.
Dofinansowanie będzie udzielane w 3 wariantach (progach) w zależności od poziomu spadku
obrotów, tj.:
1. w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 30%)

2. w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 50%)
3. w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 80%)
Przyznana kwota wsparcia dla przedsiębiorcy
będzie iloczynem liczby pracowników objętych
wnioskiem i kwoty wynikającej z progu dofinasowania. Wsparcie może być przyznane na
okres do 3 miesięcy. Środki będą wypłacane
w okresach miesięcznych na podstawie oświadczenia pracodawcy o zatrudnianiu pracowników.
Jak rozumieć spadek obrotów?
Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub
usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym
obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych, przypadających w okresie po
dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego
dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów
z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc uważać
się będzie także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych).
Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać
wsparcie?
Jednym z warunków udzielenia dofinansowania jest brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy.
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały
albo zostaną sfinansowane z innych środków
publicznych.
Jak i gdzie składać wnioski o wsparcie?
Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca
składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych
umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy
temu okresowi. W przypadku niedotrzymania
tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania
starosty.
Nabór wniosków na tę formę pomocy przedsiębiorcom jest ogłaszany przez Powiatowy
Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na
bieżąco. Prosimy o śledzenie strony internetowej urzędu.
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NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Z przyjemnością informujemy, że w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w ramach
projektu „Kompetentny Uczeń –Wykwalifikowany Pracownik” – cz. 2, uruchomilono jedną
z najnowocześniejszych pracowni komputerowych w okolicy dedykowaną jako Pracownia
Sieci Komputerowych wyposażoną w nowoczesne urządzenia sieciowe i 20 stanowisk
komputerowych.
Pracownia jest przystosowana i gotowa do
pracy z grafiką dwu i trójwymiarową (mamy

dwie drukarki 3D, aparat fotograficzny Nikon
D5600 z opcją kamery cyfrowej, kamerę GoPro
Hero 7 black). Materiały graficzne wytworzone
przez uczniów możemy drukować w trójwymiarze oraz w różnych formatach papierowych
dzięki wielofunkcyjnemu urządzeniu KOYCERA TASKalfa. Takich urządzeń szkoła posiada
kilka. Pracownia idealnie nadaje się do programowania, tworzenia gier komputerowych. Komputery posiadają mocną grafikę (Radeon RX570
8GB) i solidne procesory (Ryzen 5), wspomagane przez 16GB ramu. W pracowni są komfortowe fotele, zapewniające minimum zmęczenia
przy pracy. Atutem jest klimatyzacja, która przy
takiej ilości urządzeń i wydzielanego z nich
ciepła jest konieczna, poprawia komfort pracy.
W szkole jest kilka pracowni z klimatyzacją,
a wśród nich trzy komputerowe. Wszystkich
pracowni komputerowych teraz posiadamy pięć
(dwie mniejsze i trzy duże).
Zapraszamy do Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowiec-

kiem, który w szerokim zakresie współpracuje
z instytucjami i organizacjami z terenu kraju
i Unii Europejskiej, realizuje edukacyjne projekty, posiada nowoczesną infrastrukturę edukacyjną i sportową, nowoczesne pracownie dla
szerokiej gamy zawodów oraz bardzo dobrze
przygotowaną kadrę pedagogiczną. Mamy dobrą renomę i zapraszamy do nas.

REKORDOWY IV WYSOKOMAZOWIECKI 24-GODZINNY MARATON ROWEROWY

W dniach 20-21 czerwca miała miejsce
czwarta edycja Wysokomazowieckiego 24-godzinnego Maratonu Rowerowego, która pod
zca maratonu przejechał dystans 733 kilometrów, zaś ogólna liczba kilometrów przejechanych przez wszystkich uczestników wyniosła
20 979,4 km. Maraton wystartował w sobotę
o godzinie 10.00 spod budynku Urzędu Miasta
Wysokie Mazowieckie, zaś w niedzielę w Hali
Sportowej Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem dokonano oficjalnego
nagrodzenia zwycięzców, wręczono pamiątkowe medale i dyplomy wszystkim zawodnikom
oraz podziękowania organizatorom i sponsorom wydarzenia.
W uroczystym podsumowaniu Maratonu
udział wzięli Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, Jarosław Siekierko, Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, Prezes Podlaskiego
Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego
Krzyża Zbigniew Misiejuk, a także organizatorzy
maratonu, sponsorzy nagród i przede wszystkim
uczestnicy. Burmistrz Jarosław Siekierko oraz
Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński
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serdecznie podziękowali kolarzom za
udział i wolę walki oraz wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie imprezy. Jak podkreślono, 24-godzinny
Maraton Rowerowy, w którym udział
biorą nie tylko mieszkańcy powiatu,
lecz również goście z całej Polski, to
doskonała promocja miasta i regionu.
Zwycięzcą Maratonu został pan
Michał Ciecierski, który przejechał
rekordowy dystans 733 kilometrów.
Drugie miejsce zajął Bartłomiej Mucha (684 kilometry), trzecie zaś Maciej
Mierzejewski (684 kilometry). Podczas
uroczystości wręczono również nagrody dla najstarszego i najmłodszego
uczestnika, najlepszej kobiety na trasie, a także najlepszego zawodnika z miasta oraz gminy
Wysokie Mazowieckie. Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński nagrodził najlepszego
kolarza z powiatu wysokomazowieckiego. Dodatkowe nagrody, zakupione przez prywatnych
sponsorów trafiły do zwycięzców loterii.

Uczestnicy rywalizowali na trasie Wysokie
Mazowieckie – Gołasze Puszcza – Gołasze Mościckie – Kulesze Kościelne – Czarnowo Biki –
Gołasze Mościckie – Osipy Lepertowizna – Wysokie Mazowieckie, a długość 1 pętli wyniosła
34,2km. Łączna liczba kilometrów przejechanych przez wszystkich zawodników (20 979,4 km)
zostanie przeliczona na środki finansowe w ramach akcji Kilometry Pomocy, a zebrana kwota
zostanie przekazana na leczenie Adasia i Kuby.

229. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W związku z ograniczeniami wynikającymi
ze stanu epidemii, w całym kraju uroczystości
upamiętniające Rocznicę Uchwalenia Konsty-

tucji miały w tym roku charakter ogra- przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z funniczony. 3 maja w Wysokiem Mazo- damentów polskiej tradycji republikańskiej i powieckiem Starosta Wysokomazowiecki, wodem do dumy dla Polaków.
Bogdan Zieliński złożył kwiaty pod pomnikiem POW. Wiązanki i znicze złożyli także Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Łukasz Siekierko oraz
przedstawiciele Miasta Wysokie Mazowieckie: Burmistrz, Jarosław Siekierko,
Zastępca Burmistrza, Ewa Konarzewska i Radni Rady Miasta.
Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania
jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie

MARSZAŁEK SEJMU ELŻBIETA WITEK Z WIZYTĄ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
24 czerwca powiat wysokomazowiecki odwiedziła Marszałek Sejmu RP, Elżbieta Witek.
Na ziemi wysokomazowieckiej panią Marszałek serdecznie powitali Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego, Jarosław Siekierko, Posłanka
na Sejm RP, Aleksandra Szczudło oraz Senator
RP, Jacek Bogucki. Podczas spotkania z mieszkańcami oraz samorządowcami z powiatu wysokomazowieckiego pani Marszałek serdecznie
podziękowała za gorące przyjęcie oraz wysoką
frekwencję w ostatnich wyborach. Zachęcała
również do aktywnego uczestniczenia w wyborach prezydenckich.
- Bardzo was proszę, przekonujcie kogo można. Kogoś z rodziny, sąsiadów, znajomych. Kogoś,
kto być może się waha, albo kto nie przywykł do
chodzenia na wybory - mówiła marszałek Witek
i podkreśliła, że od decyzji podjętej w niedzielę
,,będzie zależało w jakim kierunku pójdzie nasz
kraj".

Była to pierwsza wizyta Marszałka Sejmu
w Wysokiem Mazowieckiem w historii naszego
miasta.
Po zakończeniu części oficjalnej pani Marszałek znalazła czas na rozmowę i pamiątkowe

zdjęcia ze zgromadzonymi przed Miejskim
Ośrodkiem Kultury mieszkańcami.
Galeria zdjęć z wydarzenia na stronie 12.

25 LAPTOPÓW TRAFIŁO DO SZKÓŁ ŚREDNICH
W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM
grantu nr 823/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości do-

stępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji
projektu grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego."

11 maja Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński przekazał 25 laptopów dyrektorom
zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wysokomazowiecki.
Laptopy zostały doposażone w niezbędne
oprogramowanie, zestawy słuchawkowe oraz
torby. Sprzęt został zakupiony zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie 80.000,00
złotych na realizację umowy o powierzenie
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Sp. J., ul. Ludowa 89,
18-200 Wysokie Mazowieckie,tel.(86) 275-41-31, e-mail: biuro@mzgraf.pl

