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Raport o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2019 rok .
Dokument podsumowuje sytuację naszego Powiatu,
obszary jego działania, a także realizowane zadania.
Mam nadzieję, że przygotowany raport będzie dla
Państwa źródłem wiedzy o aktywności Samorządu Powiatu
Lubaczowskiego, a także punktem wyjścia do dyskusji dotyczącej
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1.

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) (dalej u.s.p.) zarząd powiatu jest zobowiązany przedstawić radzie
powiatu co roku do dnia 31 maja raport o stanie powiatu. W związku z panującą w Polsce
epidemią koronawirusa COVID-19, ustawodawca wydłużył w tym roku termin przedstawienia
radzie raportu o 60 dni (na podstawie art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U.
z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Działając na
podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe
wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2019 r. Rada Powiatu
w Lubaczowie nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym raport
został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. Niniejszy raport
uwzględnia również inne informacje, niezbędne do uzyskania pełnego obrazu ogólnej sytuacji
Powiatu Lubaczowskiego w zakresie realizacji zadań własnych powiatu oraz zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej. Dokument został przygotowany w oparciu o materiały
przedłożone przez wydziały Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz jednostki
organizacyjne powiatu.
Raport podlega rozpatrzeniu przez radę powiatu podczas sesji, na której podejmowana
jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi powiatu absolutorium.
Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie oprócz radnych głos mogą
zabierać również mieszkańcy powiatu, którzy złożyli do przewodniczącego rady pisemne
zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób, nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień, na który zwołana została sesja absolutoryjna. Po zakończeniu debaty nad raportem rada
powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania.
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2.
2.1.

Informacje ogólne
Ogólna charakterystyka Powiatu Lubaczowskiego
Powiat

Lubaczowski

zajmuje

przygraniczne,

północno–wschodnie

tereny

Województwa Podkarpackiego. Od wschodu graniczy z Ukrainą, od zachodu z Powiatem
Przeworskim i Powiatem Jarosławskim, zaś od północy z Powiatem Biłgorajskim i Powiatem
Tomaszowskim. Położony jest malowniczo w obrębie dwóch makroregionów geograficznych:
Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Powierzchnia powiatu wynosi 1308 km² co stanowi 7,3%
powierzchni województwa, natomiast liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
wynosi 55 217mieszkańców (dane GUS) co stanowi 2,6 % ludności województwa. W skład
powiatu wchodzi 8 gmin: Lubaczów – miasto, Lubaczów – gmina, Cieszanów, Oleszyce, Narol,
Horyniec-Zdrój, Stary Dzików i Wielkie Oczy.
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2.2.

Zadania Powiatu
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat

wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1) edukacji publicznej;
2) promocji i ochrony zdrowia;
3) pomocy społecznej;
3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
4) polityki prorodzinnej;
5) wspierania osób niepełnosprawnych;
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
8) kultury fizycznej i turystyki;
9) geodezji, kartografii i katastru;
10) gospodarki nieruchomościami;
11) administracji architektoniczno-budowlanej;
12) gospodarki wodnej;
13) ochrony środowiska i przyrody;
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
18) ochrony praw konsumenta;
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych;
20) obronności;
5

21) promocji powiatu;
22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz
z 2020 r. poz. 284);
23) działalności w zakresie telekomunikacji.
Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych
w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania
z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat oraz określać inne zadania
powiatu.

6

2.3.

Organy powiatu
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym organami powiatu są rada powiatu –

organ stanowiący i kontrolny oraz zarząd powiatu – organ wykonawczy. Zarząd powiatu
wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań
zarządu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. Organizację
wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.

2.3.1. Rada Powiatu w Lubaczowie
Skład Rady Powiatu w Lubaczowie VI kadencji (2018- 2023):
1) Marta Tabaczek - Przewodniczący Rady
2) Zygmunt Gmyrek - Wiceprzewodniczący Rady
3) Adam Swatek-Czernecki - Wiceprzewodniczący Rady
4) Barbara Broź
5) Paweł Głaz - Wicestarosta
6) Henryk Goraj
7) Wiesław Huk
8) Mariusz Łeski
9) Józef Michalik
10) Józef Ozimek
11) Marcin Piotrowski
12) Dorota Rachwalik
13) Kazimierz Rymarowicz
14) Danuta Sopel
15) Stanisław Strumidło
16) Dorota Wróbel
17) Zbigniew Wróbel
7

W roku 2019 Rada Powiatu w Lubaczowie obradowała na 12 sesjach, realizując
w całości plan pracy przyjęty Uchwałą Nr III/31/2018 z dnia 28.12.2018 r. W roku 2019 r. Rada
podjęła 113 uchwał. Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie publikowane są w Biuletynie
Informacji Publicznej Powiatu Lubaczowskiego pod adresem:
http://www.lubaczow.powiat.pl/iv_organy_powiatu/3_sposoby_stanowienia_aktow_pub/2_uchwa
ly_rady_powiatu/ .

Wykaz uchwał Rady Powiatu w Lubaczowie podjętych w 2019 r. wraz z informacją
o wykonaniu znajduje się w rozdziale 5. niniejszego raportu.

2.3.2. Zarząd Powiatu w Lubaczowie
Skład Zarząd Powiatu w Lubaczowie:
1) Zenon Swatek - Przewodniczący Zarządu, Starosta Lubaczowski,
2) Paweł Głaz - Zastępca Przewodniczącego, Wicestarosta Lubaczowski,
3) Barbara Broź - Członek zarządu,
4) Józef Ozimek- Członek zarządu,
5) Stanisław Strumidło- Członek zarządu.
W 2019 r. Zarząd Powiatu w Lubaczowie obradował na 36 posiedzeniach, podczas
których podjął 178 uchwał. Uchwały Zarządu Powiatu w Lubaczowie publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubaczowskiego pod adresem:
http://www.lubaczow.powiat.pl/iv_organy_powiatu/3_sposoby_stanowienia_aktow_pub/4_uchwa
ly_zarzadu_powiatu/ .
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2.4.

Starostwo

Powiatowe

w

Lubaczowie

i

powiatowe

jednostki

organizacyjne
Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu wykonuje zadania
powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w skład Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
wchodziły następujące wydziały, zespół oraz samodzielne stanowiska pracy:
Wydział Finansowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Komunikacji
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Promocji
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Audytor Wewnętrzny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Geolog Powiatowy
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Radca Prawny
Pracownik Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
W ramach wydziałów funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
w Wydziale Organizacyjnym:
Referat Obsługi Rady
Archiwum Zakładowe
w Wydziale Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
a) Referat Leśnictwa
Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie został utworzony
z dniem 01.09.2019 r.
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Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Lubaczowskiego w 2019 r.:
1) Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej,
2) Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie,
3) Muzeum Kresów w Lubaczowie,
4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie,
5) Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie,
6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie,
7) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie,
8) Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie,
9) Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie,
10) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie,
11) Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie,
12) Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie,
13) Zespół Szkół w Oleszycach,
14) Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie,
15) Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie,
16) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie,
17) Dom Dziecka w Nowej Grobli.
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3.

Finanse powiatu
Budżet Powiatu Lubaczowskiego na 2019 rok został uchwalony podczas sesji Rady

Powiatu w Lubaczowie w dniu 31 stycznia 2019 roku (uchwała nr IV/39/2019) posiadając
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Zmiany budżetu w trakcie jego realizacji były dokonywane na podstawie decyzji
Ministra Finansów, Wojewody Podkarpackiego, Urzędu Marszałkowskiego, porozumień,
umów, w tym z Gminami w ramach współpracy oraz z uwagi na własne potrzeby wynikające
z przeprowadzonych analiz, jak również wniosków jednostek budżetowych Powiatu
Lubaczowskiego.
Budżet Powiatu Lubaczowskiego to systematyczny wzrost dochodów i wydatków
w stosunku do lat ubiegłych, a szczegółowe informacje z wykonania budżetu przedstawione
zostały Radzie Powiatu w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
Na przestrzeni ostatnich lat następuje podwyższenie dochodów budżetowych,
a związane jest to szczególnie ze wzrostem następujących dochodów bieżących:
 udziału Powiatu w podatku dochodowych od osób fizycznych;
 udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych;
 opłat administracyjnych;
 wpływów z dotacji;
 wpływów z subwencji ogólnej i oświatowej.
Natomiast wzrost dochodów majątkowych wynika z wyższego finansowania inwestycji
środkami otrzymanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększonym udziałem Gmin
w finansowaniu inicjatyw samorządowych w realizacji zadań drogowych.
Kondycję finansową Powiatu Lubaczowskiego można przedstawić za pomocą
następujących wskaźników ekonomicznych:
Wskaźnik nadwyżki operacyjnej
Wskaźnik

nadwyżki

operacyjnej

to

różnica

między dochodami

bieżącymi

powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych , a wydatkami bieżącymi budżetu a jej
wynik przedstawia się następująco:
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Dochody bieżące - 74 310 149,98 zł
+ Przychody - 2 690 694 zł
- Wydatki - 71 561 597,90
Nadwyżka operacyjna roku budżetowego - 5 439 246,08 zł.
Poziom nadwyżki operacyjnej to jeden z najistotniejszych wskaźników przedstawiający
sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego, gdyż informuje ona, czy dana
jednostka jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi.
Wzrost nadwyżki budżetowej jest możliwy z jednej strony poprzez wzrost dochodów
bieżących, natomiast z drugiej strony poprzez racjonalną gospodarkę w zakresie wydatków
bieżących. Taki poziom nadwyżki operacyjnej w Powiecie Lubaczowskim za rok 2019
pozwolił na spłatę rat od zaciągniętych kredytów.
Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem
Nadwyżka operacyjna roku budżetowego - 5 439 246,08 zł,
Dochody ogółem - 84 441 586,60 zł.
Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem - 6,44 % .
Im wyższy poziom tego wskaźnika tym większe możliwości inwestowania jednostki
budżetowej, jak również finansowania wydatków bieżących.
Taki poziom udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem, świadczy o średnim
potencjale inwestycyjnym Powiatu Lubaczowskiego.
Wskaźnik realizacji wydatków majątkowych do dochodów ogółem
Wydatki majątkowe - 11 674 498,86 zł,
Dochody ogółem - 84 441 586,60 zł.
Wskaźnik relacji wydatków majątkowych do dochodów ogółem - 13,83 % .
Wskaźnik ten informuję, jaką część dochodów samorząd przeznaczył na finansowanie
inwestycji. W przypadku Powiatu Lubaczowskiego jest on wysoki.
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Wskaźnik relacji kwoty długu jednostki samorządowej do dochodów ogółem
Dług powiatu lubaczowskiego na dzień 31.12.2019 r. - 22 730 559,40 zł,
Dochody ogółem - 84 441 586,60 zł.
Wskaźnik relacji kwoty długu jednostki samorządowej
Do dochodów ogółem - 26,92 %
Spłatę zobowiązań według tytułów dłużnych w roku 2019 pokryto zrealizowanymi
dochodami bieżącymi oraz nadwyżką z lat ubiegłych.
Wskaźnik określający relacje zadłużenia faktycznego do maksymalnego wyliczonego
na podstawie artykułu 243 ustawy o finansach publicznych
Od stycznia 2014 roku dla Powiatu Lubaczowskiego, tak jak dla wszystkich jednostek
samorządu terytorialnego, zgodnie z algorytmem określonym w artykule 243 ustawy
o finansach publicznych, istnieje obowiązek obliczania wskaźnika indywidualnego dla danego
samorządu.
Oznacza on, że w danym roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami
obsługi długu do dochodów ogółem Powiatu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej
obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody
ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Indywidualny wskaźnik określający zobowiązania Powiatu Lubaczowskiego z tytułu
kwoty długu za 2019 r. wynosi 2,31 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań
Powiatu Lubaczowskiego z tytułu kwoty długu wynosi 6,28 %.
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4.

4.1.

Realizacja zadań powiatu wraz z informacją o realizacji
projektów, programów i strategii dotyczących tych zadań.

Edukacja publiczna
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie

Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadanie:
 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,
 Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie,
 Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie,
 Zespół Szkół w Oleszycach,
 Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie,
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie.

Powiat Lubaczowski w ramach zadań z zakresu edukacji publicznej prowadzi 5 szkół
i placówek, które oprócz bieżącej działalności realizują liczne dodatkowe przedsięwzięcia,
w tym projekty edukacyjne.
W roku 2019 w ramach Powiatu Lubaczowskiego działały szkoły z następującymi
oddziałami:

1) Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie

liczba uczniów w szkole, placówce,
zespole
liczba uczniów (wychowanków)
w internacie
liczba klas (zespołów edukacyjnoterapeutycznych,
rewalidacyjnowychowawczych)
liczba
grup
wychowawczych
w internacie
tygodniowa liczba godzin w szkole
(placówce)
w tym tygodniowa liczba godzin
ponadwymiarowych

stan do 31.08.2019 r.
420

stan od 01.09.2019 r.
555

20

18

17 klas (w tym 1 klasa 22 klasy (w tym
integracyjna)
1 klasa integracyjna)
-

-

832,95

920

49,42

101,11
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Kierunki kształcenia / profile

stan do 31.08.2019 r.
• matematyczno-fizyczny
• ekonomiczny
• biologiczno-chemiczny
• biomedyczny
• humanistyczno-językowy
• policyjna (do VIII 2019)

stan od 01.09.2019 r.
• matematycznofizyczny
• ekonomiczny
• biologicznochemiczny
• biomedyczny
• humanistycznojęzykowy

2) Zespół Szkół im. Józefa Kustronia w Lubaczowie w skład którego wchodziło:
Od stycznia 2019 do 31 sierpnia 2019 - 30 oddziałów, tj.:
 3 oddziały liceum ogólnokształcącego (profile kształcenia: matematycznogeograficzny, humanistyczny),
 19 oddziałów technikum (technik informatyk, ekonomista, budownictwa, geodezji,
logistyk, mechanik),
 8 oddziałów branżowej szkoła I stopnia (ślusarz, blacharz samochodowy, cieśla,
cukiernik,

elektromechanik,

elektromechanik

pojazdów

samochodowych,

elektronik, elektryk, fryzjer, krawiec, kucharz, lakiernik, mechanik motocyklowy,
mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, operator
obrabiarek skrawających, piekarz, sprzedawca, wędliniarz, stolarz)
Ogólna liczba uczniów – 787.
Liczba grup wychowawczych w internacie – 2 (42 osoby)
Tygodniowa ilość godzin w szkole: 1.512,47
Indywidualne nauczanie: 3 osoby
Zajęcia rewalidacyjne: 5 osób po 2 godz./tyg.
Od 1 września 2019 do 31 grudnia 2019 liczba oddziałów wyniosła 38, w tym:
 4 oddziały liceum ogólnokształcącego,
 27 oddziałów technikum,
 7 oddziałów branżowej szkoły I-go stopnia.
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Ogólna liczba uczniów – 1066.
Liczba grup wychowawczych w internacie – 2 (42 osoby)
Tygodniowa ilość godzin w szkole: 1.873,29
Indywidualne nauczanie: 5 osób
Zajęcia rewalidacyjne: 7 osób po 2 godz./tyg.
Na rok szkolny 2019/2020 dokonano naboru do 16 oddziałów klas pierwszych (482
uczniów):
Po gimnazjum:
 Liceum Ogólnokształcące – 1 oddział
 Technikum Ekonomiczne – 1 oddział
 Technikum Mechaniczne – 1 oddział
 Technikum Informatyczne – 1 oddział
 Technikum Budowlane – 1 oddział
 Technikum Logistyczne – 1oddział
 Technikum Geodezyjne – 1 oddział
 Branżowa Szkoła I Stopnia - wielozawodowa – 2oddziały
Po szkole podstawowej:
 Liceum Ogólnokształcące – 1 oddział
 Technikum Ekonomiczne – 1 oddział
 Technikum Informatyczne – 1oddział
 Technikum Budowlane – 1/2 oddziału
 Technikum Logistyczne – 1 oddział
 Technikum Geodezyjne – 1/2 oddziału
 Branżowa Szkoła I Stopnia -wielozawodowa-2oddziały
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3) Zespół Szkół w Oleszycach

stan do 31.08.2019 r.

stan od 1.09.2019 r.

216

269

40

74

Ogółem 11 w tym 5
integracyjnych

Ogółem 14 w tym 5
integracyjnych

2

2

801,76 + 1985R

914,42+2043R

116

174

6
oddziałów
Technikum
(technik żywienia i usług
gastronomicznych,
technik
rolnik, technik leśnik, technik
hotelarstwa),
4 oddziały Branżowej Szkoły I
stopnia (operator maszyn
leśnych,
rolnik,
kucharz,
cukiernik),
1
oddział
Liceum
Ogólnokształcącego
dla
Dorosłych,

8 oddziałów Technikum (technik
żywienia
i
usług
gastronomicznych, technik rolnik,
technik
leśnik,
technik
hotelarstwa),

liczba uczniów w szkole,
placówce, zespole
liczba uczniów (wychowanków)
w internacie
liczba klas (zespołów edukacyjnoterapeutycznych, rewalidacyjnowychowawczych)
liczba grup wychowawczych
w internacie
tygodniowa liczba godzin w
szkole (placówce)
w tym tygodniowa liczba godzin
ponadwymiarowych

Kierunki kształcenia / profile

5 oddziały Branżowej Szkoły I
stopnia (operator maszyn leśnych,
rolnik, kucharz, cukiernik),
1
oddział
Ogólnokształcącego
Dorosłych,

Liceum
dla

1 oddział Szkoły Policealnej
Nie skompletowano oddziału
(technik turystyki wiejskiej)
Ponadto w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego funkcjonowały 4 oddziały
Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (kwalifikacje: R.03 – prowadzenie produkcji
rolniczej, Z.04 – świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, MS.04 –
świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej).

4) Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie składający się z Specjalnego
Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego

(SOSW)

oraz

Młodzieżowego

Ośrodka

Wychowawczego (MOW).
W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 2019 r. wchodziły:
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 Szkoła Podstawowa Nr 3 z oddziałami przedszkolnymi,
 Gimnazjum (zakończyło funkcjonowanie 31-08-2019 r.),
 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 Internat.
We wrześniu 2019 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło:
 25 uczennic i uczniów w oddziałach przedszkolnych,
 49 uczennic i uczniów w szkole podstawowej,
 33 uczennic i uczniów w szkole przysposabiającej do pracy,
 16 uczennic i uczniów w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych,
 49 uczennic i uczniów we wczesnym wspomaganiu rozwoju,
 20 wychowanków internatu.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zatrudniono 76,5 nauczycieli
(w przeliczeniu na pełne etaty), w tym:
 1 nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego,
 2 nauczycieli stażystów,
 8 nauczycieli kontraktowych,
 15 nauczycieli mianowanych,
 50,5 nauczycieli dyplomowanych.
W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 2019 r. wchodziły:
 Szkoła Podstawowa Nr 4,
 Gimnazjum (zakończyło funkcjonowanie 31-08-2019 r.)
 Branżowa Szkoła I Stopnia,
 Internat.
We wrześniu 2019 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło:
 18 uczniów w szkole podstawowej,
 37 uczniów w szkole branżowej,
 61 wychowanków internatu.
W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym zatrudniono 40,6 nauczycieli (w
przeliczeniu na pełne etaty), w tym:
 3 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego,
 2,72 nauczycieli stażystów,
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 2 nauczycieli kontraktowych,
 4 nauczycieli mianowanych,
 28,83 nauczycieli dyplomowanych.

5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie
Działalnością diagnostyczną Poradni wg stanu na 31.12.2019 objęte były dzieci
i młodzież z terenu Powiatu Lubaczowskiego.
Rodzaj badań diagnostycznych
diagnoza psychologiczna
pedagogiczna
logopedyczna
związana z wyborem kierunku kształcenia
Razem

Ilość diagnoz
475
450
168
9
1102

W roku 2019 odbyło się 27 posiedzeń zespołu orzekającego, wydano ogółem 190
orzeczeń oraz 26 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wydane opinie
dotyczyły: odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego – 7 opinii,
dostosowania wymagań edukacyjnych – 54, objęcia dziecka pomocą psychologicznopedagogiczną w przedszkolu – 31, objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w szkole – 121, o specyficznych trudnościach w uczeniu się – 61, inne opinie o przebadanych
– 103, razem 377 opinii.

Absolwenci szkół powiatowych
Ilość absolwentów, którzy ukończyli w 2019 roku szkoły ponadgimnazjalne
ogólnodostępne prowadzone przez Powiat Lubaczowski.
Nazwa szkoły

Absolwenci Absolwenci
szkoły
zasadniczej
średniej
szkoły
zawodowej
Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki 153
w Lubaczowie
Zespół Szkół im. Józefa Kustronia 120
63
w Lubaczowie
Zespół Szkół w Oleszycach
34
17
Razem
307
80
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Razem
absolwenci

153
183
51
387

Ilość absolwentów, którzy ukończyli w 2019 roku szkoły specjalne prowadzone przez
Powiat Lubaczowski.
Nazwa szkoły
Specjalny ośrodek
Wychowawczy

Młodzieżowy
Wychowawczy

Typ szkoły
szkolno- Oddział przedszkolny
Zespoły rewalidacyjne
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Szkoła Przysposabiająca do pracy
Ośrodek Szkoła podstawowa
Gimnazjum

Absolwenci
9
4
2
11
7
35
12

W 2019 r. podjęte zostały uchwały mające na celu przekształcenia i likwidacje
szkół zgodnie z przeprowadzaną reforma oświaty tj.:
1. W Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie:
 przekształcenie ponadgimnazjalnego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie na ponadpodstawowe czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.

2. W Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie:
 przekształcenie ponadgimnazjalnego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie na ponadpodstawowe
czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. gen. Józefa
Kustronia w Lubaczowie,
 przekształcenie czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. gen. Józefa
Kustronia w Lubaczowie na pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. gen.
Józefa Kustronia w Lubaczowie,
 zamiar likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie
Uzupełniające

Liceum

Ogólnokształcące

oraz

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego w Lubaczowie Technikum Uzupełniające wchodzących w skład
Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie.
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3. W Zespole Szkół w Oleszycach:
 przekształcenie czteroletniego Technikum w Zespole Szkół w Oleszycach na
pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół w Oleszycach,
 przekształcenie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole
Szkół w Oleszycach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół
w Oleszycach,
 przekształcenie ponadgimnazjalnego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół w Oleszycach na ponadpodstawowe czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Oleszycach,
 przekształcenie trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
w Zespole Szkół w Oleszycach na czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla
dorosłych w Zespole Szkół w Oleszycach.
4. W Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie:
SOSW:
 stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum Nr 3 w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym

w

Zespole

Placówek

im.

Jana

Pawła

II

w Lubaczowie.

MOW:
 stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum Nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.

W roku 2019 szkoły realizowały kilkanaście projektów, porozumień i programów
Projekty w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie
W Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie w 2019 r.
rozpoczęto realizację projektu pt. „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu
lubaczowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego
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Województwa

Podkarpackiego

na lata 2014-2020. Nr umowy RPPK.09.02.00-18-0086/17 Działanie 9.2 Poprawa jakości
kształcenia ogólnego – kwota zewnętrznego finansowania 607 189,81 zł, wkład własny
niepieniężny 30 376,00 zł (czas trwania projektu IX 2019 – VI 2021).
Ponadto Liceum brało udział w następujących programach edukacyjnych i formach
współpracy ze środowiskiem:
 Projekt „Scrabble w szkole”,
 Projekty eTwinning,
 Lider Zdolności Szkoły Odkrywców Talentów,
 Współpraca z Centrum Edukacji Humanistycznej „LOGOS”,
 Organizacja Narodowego Czytania,
 Współpraca z IPN,
 Zorganizowanie przyjazdu i występu grupy teatralnej „Wild West Theatre”
z przedstawieniem w języku angielskim pt. „The Night In”,
 Zorganizowanie wyjazdu uczniów klas językowych na warsztaty z języka
francuskiego prowadzone w murach PWSZ w Tarnowie,
 Organizacja warsztatów językowych w murach naszej szkoły w drugim semestrze
br., w ramach współpracy z PWSZ w Tarnowie,
 Podjęcie decyzji o objęcie klasy językowej Patronatem PWSZ w Tarnowie,
 Zorganizowanie wyjazdu uczniów do Rzeszowa na Maraton Filmów Francuskich,
 Zorganizowanie kolejnej edycji konkursu „Poliglota lubaczowski”,
 Zorganizowanie tzw. poranku włoskiego mającego na celu przybliżenie uczniom
zwyczajów kulinarnych Włochów,
 Zorganizowanie II edycji konkursu „Wiedzy o Włoszech” (znajomość regionów
włoskich),
 Zaangażowanie w przygotowanie Żakinady w ramach Dni Lubaczowa,
 Współpraca z MOSiR w Dniach Lubaczowa /Biegi LA na rynku/,
 Współpraca z Sądem Rejonowym w Lubaczowie,
 Udział młodzieży w serii wykładów „Prawa ofiar przestępstw”,
 Udział młodzieży w wykładach organizowanych przez IPN pt. „Totalitaryzm”,
 Realizacja projektu współpracy z Muzeum Zagłady Żydów w Bełżcu. Spotkania
cykliczne z ocalałymi Żydami i potomkami Żydów lubaczowskich,
 Realizacja projektu edukacyjnego „Policja w służbie Niepodległej”,
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 Realizacja programu edukacyjnego „ARS czyli jak dbać o miłość” organizowanym
przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
 Realizacja programu edukacyjnego „Podstępne WZW” organizowanym przez
Państwową Inspekcję Sanitarną,
 Realizacja programu edukacyjnego „Znamię! Znam je?” organizowanym przez
Państwową Inspekcję Sanitarną,
 Współorganizacja warsztatów ”Młodzi dla Młodych o Kobietach Niepodległej”,
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego,
 Projekt „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego”,
 Udział wraz z młodzieżą klasy ekonomicznej w projekcie „Myśl Globalnie - działaj
lokalnie !” w ramach programu wspierania ekonomii społecznej,
 Realizacja programu Szkolny Klub Sportowy- zajęcia sportowe dla młodzieży,
 Realizacja projektu „Młodzi głosują”,
 Realizacja projektu „Obywatel w sądzie”,
 Współpraca z Muzeum Kresów w Lubaczowie w ramach organizacji lekcji
związanych z historia regionu,
 Współpraca z grupą podróżniczą „Trzask” w ramach organizacji cyklu wykładów
„Spotkanie z podróżnikiem”,
 Współpraca z Instytutem Socjologii KUL w ramach realizacji projektu edukacyjnego
„Upowszechnianie wiedzy o wybranych zjawiskach społecznych i studiach
wyższych na kierunkach związanych z naukami społecznymi wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w województwie podkarpackim”,
 Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie w ramach organizacji
praktycznych warsztatów tematycznych dla uczniów klas biologiczno-chemicznych
i medycznych,
 Współpraca z Parlamentem Europejskim w ramach udziału uczniów w konkursie
wiedzy o Unii Europejskiej „Euroscola” i wizyta studyjna w Parlamencie
Europejskim.
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Projekty Zespołu Szkół im. Józefa Kustronia w Lubaczowie
Projekt „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą na
rynku pracy w powiecie lubaczowskim” realizowany był w okresie od 01.11.2016 do
31.08.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w okresie od 01.11.2016 do 31.08.2019 roku.
Głównym zamierzeniem było podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej
kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami w ramach organizacji staży
i praktyk zawodowych, specjalistycznych kursów i szkoleń, programów wsparcia uczniów
w zdobywaniu dodatkowych uprawnień już na etapie nauki szkolnej. Ogólna wartość projektu
wyniosła 1 351 575,14 zł.

Zdjęcie 4.1-1 Działania w ramach projektu „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia
zawodowego szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim

Projekt „Kreatywni nauczyciele dla innowacyjnej gospodarki” realizowany jest
w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój. Głównymi celami projektu są:
 uczestnictwo 8 nauczycieli w szkoleniu „Dynamiczne nauczanie” w Granadzie
(Hiszpania),
 podnoszenie kwalifikacji, dynamika nauczania oraz zmiana tradycyjnych metod
nauczania na nauczanie kreatywne,
 wymiana doświadczeń,
 poznanie metod pracy stosowanych w innych krajach europejskich.
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Dla szkoły na pewno podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez
wprowadzanie nowych metod pracy z uczniami. Budżet projektu to kwota 61 681,71 zł.

Projekt „Od kreatywności do innowacyjności-zawody przyszłości” realizowany jest
w okresie od 01.07.2019 do 30.09.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia
zawodowego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie: Powiat Lubaczowski/Zespół Szkół
w Lubaczowie wraz z Fabryką Maszyn Lubaczów sp. z o.o.
Głównym celem projektu jest:
 zwiększenie szans zatrudnienia dla 60 uczniów Technikum w zawodzie technik
mechanik (operator obrabiarek sterowanych numerycznie) oraz Szkoły Branżowej
I Stopnia (operator obrabiarek skrawających),
 dostosowanie programu i warunków kształcenia zawodowego oraz nawiązanie
ścisłej współpracy z pracodawcą i realizację staży dla uczniów i staży 5 nauczycieli,
 przygotowanie uczniów do zapotrzebowania na rynku pracy poprzez dopasowanie
oferty edukacyjnej ZS,
 doposażenie warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt (współrzędnościowa
maszyna pomiarowa) oraz wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje poprzez
udział w kursach i szkoleniach(kurs spawacza 311, MAG135, TIG141, kurs
operatora suwnicy, kurs na operatorów wózków widłowych, szkolenie z zakresu
współrzędnościowej techniki pomiarowej).
Budżet projektu to kwota 1 266 126,24 zł
Projekt „Mobilni teraz - kreatywni w przyszłości” realizowany jest w okresie od
01.10.2019 r. do 01.09.2021 r. w ramach programu ERASMUS+, Mobilność Edukacyjna.
Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników dla
zapewnienia konkurencyjności na europejskim rynku pracy poprzez nabycie nowych
kompetencji zawodowych ,społecznych i językowych. Możliwość odbywania przez uczniów
praktyk/staży w nowoczesnych firmach, stosujących technologie i rozwiązania. Założeniem
szkoły jest rozwijanie i doskonalenie kierunków technicznych jak i zawodowych, gdyż na
obecnym rynku pracy jest zapotrzebowanie na pracowników branż zawodowych. Projekt
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zakłada dwa wyjazdy w 2020 roku uczniów na 3 tygodniowe staże w Walencji poprzedzone
odpowiednim przygotowaniem językowym i kulturowym, pedagogicznym, oraz szkoleniem
z autoprezentacji. Celem jest zwiększenie mobilności zagranicznych 40 uczniów Zespołu Szkół
w Lubaczowie w takich zawodach jak: technik mechanik, technik logistyk, technik ekonomista,
technik informatyk, technik budownictwa.
Budżet projektu to kwota 92 252 Euro (x 4,32 zł = 398 528, 64 zł).
Projekt „Międzynarodowa współpraca drogą do efektywnego nauczania”
realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 29.02.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów umowa
z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji”. Celem ponadnarodowej mobilności uczniów pod
nazwą „Międzynarodowa współpraca droga do efektywnego nauczania” jest lepsze
przygotowanie młodych ludzi do pracy w warunkach panujących we współczesnym rynku
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem uwagi na temat przedsiębiorczości i wielojęzyczności.
Tematem przewodnim mobilności uczniów jest przedsiębiorczość, technologie cyfrowe,
rozwój osobisty uczniów oraz świadomość międzykulturowa. Projekt realizowany
w partnerstwie ze szkołą na Słowacji Seconrady vocational school of technology and services
w miejscowości Levice. Budżet projektu to kwota 47 714,00 zł.
Projekt „Bliżej robotów i elektroniki” realizowany w okresie od 15.04.2019 do
30.11.2019 r. w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019 w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej. W ramach
projektu zostały zakupione zestawy (10 szt.) do samodzielnego montażu Arduino, wyposażone
w moduły mikroprocesorowe, które można samodzielnie programować językami ogólnego
przeznaczenia. Projekt ma na celu kształtowanie umiejętności logicznego myślenia uczniów,
kreatywności oraz wyobraźni wizualno-przestrzennej. Poznawanie nowych technologii
pozwala nam kształcić młodych ludzi którzy w przyszłości będą mieć wpływ na jakość życia
naszego społeczeństwa. Kluczem do rozwoju nowych technologii jest człowiek, w naszym
przypadku nasi uczniowie którym chcemy dać szansę budowania i ich poznawania na etapie
nauki w naszej szkole. Budżet projektu to kwota 5 000 zł.
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Zdjęcie 4.1-2 Działania w ramach projektu „Bliżej robotów i elektroniki”

Na terenie szkoły działa firma uczniowska „e-grosik” prowadzona przez uczennice
z technikum ekonomicznego, która powstała w efekcie projektu ”Przedsiębiorczy uczeń
kluczem do sukcesu”. w ramach programu BANK AMBITNEJ MŁODZIEŻY”
dofinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK SA im. Stefa Bryły.
Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2018 ale firma założona przez uczniów
w dalszym ciągu działa. Trzeba powiedzieć bardzo istotną rzecz, że cały wypracowany dochód
uczniowie przekazują na program stypendialny funkcjonujący w naszej szkole. W ramach
pozyskanych środków został zakupiony sprzęt biurowy (zestaw komputerowy, drukarka, ksero
i na początek materiały papiernicze (papier do ksero) do realizacji projektu, a pomieszczenie
w szkole uczniowie sami przygotowali poprzez jego malowanie i urządzenie. Budżet projektu
to kwota 10 000 zł.

Projekty w Zespole Szkół w Oleszycach:
Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą na rynku pracy
w powiecie lubaczowskim realizowany z programu RPO WP 2014-2020, Działanie 9.4
Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Głównym celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej
szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Oleszycach poprzez współpracę
z pracodawcami, realizację form wsparcia: staży i praktyk zawodowych, szkoleń
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specjalistycznych, programów wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych
uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, doradztwo zawodowe, doskonalenie
zawodowe nauczycieli oraz wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego.
Projekt realizowany w partnerstwie na ogólną kwotę 1 351 575,14 zł. Wartość projektu
w 2019 r. wyniosła 3 263,00 zł.
Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy
i Edukacji. Projekt realizowany z programu POWR.02.14.00-00-1013/16. w partnerstwie
z Politechniką Wrocławską. Celem głównym projektu było zwiększenie udziału osób dorosłych
w edukacji, poprzez uruchomienie w 20 szkołach w Polsce Lokalnych Ośrodków Wiedzy
i Edukacji. W ramach projektu realizowano następujące cele szczegółowe: wdrożenie
opracowanego w projekcie modelu „AWK – szkoła jako LOWE ” w 20 szkołach na terenie
całego kraju, wykorzystanie zasobów i możliwości szkół do pobudzania lokalnej społeczności
i koordynowania różnych form edukacji poza formalnej, których oferta jest oparta o podejście
popytowe, rozwój kompetencji przydatnych na rynku pracy (w tym kompetencji kluczowych).
Wartość ogólna projektu 200 000,00 zł.
Projekt „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Nr umowy RPPK.09.02.00-18-0086/17 Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia
ogólnego.
Projekt z programu Erasmus+ Europejskie doświadczenia uczniów Zespołu Szkół
w Oleszycach. Cel główny projektu: rozwój kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół
w Oleszycach, kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik leśnik, rolnik, cukiernik, wzrost działań przedsiębiorczych,
mobilności i samodzielności młodzieży oraz zwiększenie konkurencyjności absolwentów na
krajowym i europejskim rynku pracy. W ramach projektu zrealizowano 3 tygodniowe staże
zawodowe uczniów u hiszpańskich pracodawców w branżach hotelarskiej, gastronomicznej
i leśnej. Wartość projektu: 76 156 euro.
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Zdjęcie 4.1-3 Realizacja projektu Europejskie doświadczenia uczniów Zespołu Szkół
w Oleszycach

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w ramach którego realizowano
8 projektów z wykorzystaniem księgozbioru bibliotecznego.
Podkarpacka inicjatywa sadzenia drzew miododajnych to działanie wpisujące się
w realizację przedsięwzięć ogólnopolskich i światowych związanych z troską o przyrodę
otaczającą człowieka. Celem przedsięwzięcia było sadzenie drzew miododajnych jako sposób
na poprawę bioróżnorodności w województwie podkarpackim, wspieranie ekologii
i środowiska naturalnego oraz wzrost pożytków dla pszczół. Realizacja powyższego zadania
umożliwiła

zaprojektowanie

i

wykonanie:

„Szkolnej

ścieżki

edukacyjnej

drzew

miododajnych”, która ułatwi edukowanie młodego pokolenia w obszarze przyrodniczoekologicznym. W ramach projektu pozyskano drzewa miododajne i stworzono realizacja
ścieżkę dydaktyczną.
Cyfrowo bezpieczni.pl Bezpieczna Cyfrowa Szkoła – realizacja projektu: organizacja
spotkania społeczności szkolnej z edukatorem z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego oraz
warsztatów dla 3 klas.
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Udział w ogólnopolskim projekcie Szkoła Młodych Patriotów, uzyskanie certyfikatu
Szkoły Młodych Patriotów.

Zdjęcie 4.1-4 Realizacja projektu Szkoła Młodych Patriotów

Kompetencje kluczowe młodzieży – udział w ogólnopolskim projekcie Wsparcie kadry
jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół
i kompetencji kluczowych uczniów.
Projekt „Zielony utrwalony” realizowany w ramach programu eTwinning. Cel projektu
zakładał rozwiązywanie problemów ekologicznych w różnych regionach Polski, w tym
poznanie form ochrony przyrody, reagowanie na rozpoznane zagrożenia.
Dodatkowe działania, mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły, inwestycje
i remonty:
1.

Kursy organizowane dla uczniów: kurs baristyczny I stopnia, kurs kelnerski,
operator kombajnów zbożowych dla uczniów branży rolniczej, operator wózków
widłowych.

2.

Ogólnopolskie akcje: Sprzątanie świata, Święto Drzewa, Narodowe Czytanie,
Światowy Dzień Wody i Ziemi, Jak nie czytam, jak czytam.

3.

Warsztaty dla uczniów: Szybki PIT, w ramach projektu Przedsiębiorczość
w praktyce.

4.

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz stoiska promocyjne szkoły
w ramach działań: Powiatowy Dzień Kobiet, VIII spotkanie po latach –
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wspomnienia w MGOK w Oleszycach, rajd rowerowy GREEN VELO, V
Spotkanie pokoleń, Wiosenna giełda ogrodnicza w Kresowej Osadzie.
5.

Przedsięwzięcia szkolne: Looking for talents, konkurs plastyczny ,,100 Rocznica
Odzyskania przez Polskę niepodległości” w ramach realizacji projektu Szkoła
Młodych Patriotów,

konkurs plastyczny na plakat – hasła promującego

czytelnictwo, akcje promujące czytelnictwo: Podaruj książkę, Przygarnij
książkę, Popraw się, Książka na ferie dla każdego, Szkolny rajd rowerowy im.
M. Balickiej, Szkolne Igrzyska Sportowe, III Powiatowy Turniej Dziewcząt
w Piłce Siatkowej, XVIII Turniej Piłki Siatkowej o Memoriał Andrzeja Czajki,
Wylosuj anioła dla dziecka z oddziału onkohematologicznego w Rzeszowie,
Razem na Święta, Akcja Tak, Pomagam!, Kromka chleba dla sąsiada.
6.

Utrzymanie w dobrej kulturze rolnej 33 ha.

Projekty w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Projekt „Szczęśliwy przedszkolak, zwiększenie miejsc w OWP w SOSW
Lubaczów” realizowany w okresie od września 2018 r. do listopada 2019 r. w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś
Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji
przedszkolnej.
Celem projektu było zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w liczbie
3 – 1grupa, także zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w oddziałach
wychowania przedszkolnego poprzez rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące
szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez zajęcia o charakterze
terapeutycznym. Ponadto oddziały przedszkolne doposażone zostały w sprzęt, pomoce
dydaktyczne, konieczne do prowadzenia przewidzianych Projektem zajęć. W ramach Projektu
powstał również plac zabaw i pracownia ceramiczna. Wsparcie otrzymało także 3 nauczycieli,
którzy podnieśli swoje umiejętności i uzyskali nowe kompetencje w ramach studiów
podyplomowych w zakresie „Autyzm – edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu”.
Budżet projektu to łącznie 437 820,00 zł z czego 393 820,90 zł to kwota zewnętrznego
finansowania, zaś 44 000,00 zł to wkład własny.
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Ponadto w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. w zespole
realizowano następujące zadania:
Współpraca ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych Ziemi Lubaczowskiej –
wychowankowie biorą przez cały rok udział w warsztatach prowadzonych przez twórców
ze Stowarzyszenia, celem tej współpracy jest:
 wzbogacenie oferty wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 umożliwienie rozwijania i doskonalenia uzdolnień i talentów;
 możliwość twórczego spędzania czasu wolnego, poniesienia umiejętności
manualnych;
 wpływanie na integrację uczniów;
 przybliżenie dzieciom tradycji i historii naszej miejscowości;
 wpływanie na podniesienie jakości pracy placówki.

Dzieci i młodzież z Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie uczestniczyły
w kiermaszach świątecznych (Wielkanocnym i Bożonarodzeniowym) organizowanych na
rynku lubaczowskim z własnoręcznie wykonanymi pracami.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji – współorganizowanie
konferencji

i

szkoleń

dotyczących

funkcjonowania

młodzieżowych

ośrodków

wychowawczych. W roku 2019 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lubaczowie oraz
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji było organizatorem Rajdu
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych „Tatry 2019”.
Stowarzyszenie Dzieła Misyjne Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej – w zespole
przeprowadzona została akcja charytatywna: „Makulatura na studnie”.
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – placówka była organizatorem zbiórki
publicznej przeprowadzonej w dniach 14 – 22 października 2019 r. na program stypendialny
Fundacji, który pozwala na wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży pochodzącej z różnych
środowisk uzdolnionej pochodzącej ze środowisk ubogich.
Fundacja im. Św. Jana Pawła II – w SOSW przeprowadzona została akcja charytatywna,
która była odpowiedzią na apel Fundacji dotyczący wsparcia dla Domu Miłosierdzia im.
św. Zygmunta Gorazdowskiego we Lwowie – Brzuchowicach na Ukrainie.

32

Prace na rzecz Stadniny Koni i Hodowli Psów Myśliwskich w Hurczu – wolontariusze
MOW zajmują się nie tylko końmi, ale również wykonują zajęcia na terenie stajni i wokół, są
to różnego rodzaju prace porządkowe: czyszczenie boksów, mycie poideł i żłobów, zamiatanie
stajni, a także grabienie i sprzątanie pastwisk, sadzenie drzew.
Prace na rzecz Schroniska dla Zwierząt „Kundelek” w Rzeszowie – wolontariusze
MOW wspierają opiekunów schroniska w pracach porządkowych (sprzątanie kuwet, misek,
dezynfekcja sal i klatek), czynnościach związanych z utrzymaniem czystości na terenie obiektu,
ale przede wszystkim wyprowadzaniu wyznaczonych psów na spacer i na stosowanej w tym
czasie socjalizacji oraz zabawie.

Projekty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie:
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi
działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. W

ramach tego programu dodatkowo

przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu
i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. W ramach realizacji programu
zostały zrealizowane następujące zadania:
 Utrzymywany jest odrębny, jednoosobowy pokój dla uczennicy w ciąży w internacie
w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie, w którym stworzono
komfortowe warunki pobytu dla uczennicy do czasu urodzenia dziecka.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie pełni rolę wiodącego ośrodka
realizującego zadania ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego.
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W ramach funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie
realizowane były następujące działania:
 prowadzona była specjalistyczna informacja dotycząca problemów rozwojowych
dzieci oraz możliwości udzielenia pomocy dziecku i rodzinie,
 w ramach współpracy między placówkami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie
zbierane były aktualne informacje o ofercie pomocowej,
 monitorowane były działania związane z udzielaniem pomocy dziecku oraz rodzinie,
 prowadzona była współpraca z przedszkolami i placówkami oświatowymi mająca na
celu wyłanianie dzieci, u których występują nieprawidłowości rozwojowe mogące
zakłócić rozwój dziecka.
Ponadto w ramach realizacji zadań wynikających z ww. programu zrealizowane zostały
następujące działania:
 systematycznie prowadzono specjalistyczne usługi dla dzieci przez specjalistów
zatrudnionych w programie,
 zostały zorganizowane i zrealizowane zajęcia w ramach wczesnego wspomagania
rozwoju, którymi objętych zostało 11 dzieci oraz 16 dzieci, których rozwój przebiega
nieharmonijnie i są zagrożone niepełnosprawnością. W sumie ze specjalistycznego
wsparcia skorzystało 27 dzieci.
Dzieci objęte specjalistycznymi
zajęciami w programie „Za
życiem”

Liczba dzieci
Liczba dzieci
Razem
do 3 roku życia powyżej 3 roku
życia

Dzieci posiadające opinię
o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju

1

10

11

Dzieci zagrożone
niepełnosprawnością

1

15

16

Razem:

2

25

27

Razem wszystkich dzieci:

27

 udzielano rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dzieci przez poszczególnych specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów,
rehabilitanta, terapeuty integracji sensorycznej), które miały charakter diagnozy,
konsultacji, porad, instruktaży itp. Specjaliści wskazywali rodzicom instytucje
udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom przekazując informacje o zakresie
działalności, możliwościach uzyskanego tam wsparcia oraz aktualizowali informacje
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dotyczące poszczególnych jednostek skierowanych na pomoc dzieciom i rodzinie
funkcjonujących na terenie powiatu oraz w województwie.
W podsumowywanym okresie prowadzone były także akcje informacyjne, m.in.
upowszechniające wiedzę o dostępności oferowanej przez ośrodek pomocy.
Wysokość wykorzystanej dotacji w ramach realizacji programu „Za Życiem” w 2019 r.
wyniosła 43 174,42 zł.

Inne działania realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
1.

Konkurs Logopedyczny, którego była to już siódma edycja.

W tegorocznym wydaniu rozszerzona została oferta konkursowa o propozycje literackie
i plastyczne. Konkurs jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 48
uczestników z 9 szkół. Dla laureatów dodatkowo ważne było to, że jest on na kuratoryjnej liście
konkursów, które można wpisywać jako osiągnięcia na świadectwa szkolne.
2.

Turniej Wiedzy Psychologicznej, który corocznie zachęca uczniów szkół

średnich do zapoznania się z lekturą, która następnie jest podstawą przeprowadzenia testu
wiedzy. W roku szkolnym 2018/2019 wzięło w nim udział 37 uczniów z 10 szkół. Jest to także
konkurs umieszczony na kuratoryjnej liście konkursów wiedzy.
3.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wydała również książkę pt.

„Napiszmy razem książkę o tym jak żyć mądrze i zdrowo” będącą podsumowaniem projektu
realizowanego we wcześniejszych latach. W książce zamieszczono prace 51 autorów prac
literackich i 55 autorów prac plastycznych.
4.

W celu aktywizowania uczniów do rozwijania uzdolnień, analizowania

własnego rozwoju oraz pobudzania do aktywności przeprowadzona została XI edycja
Programu Talent Powiatu Lubaczowskiego.
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Przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Jednym z najważniejszych zadań Wydziału realizowanych w 2019 r. było
koordynowanie działań związanych z przekazaniem Zespołu Szkół w Oleszycach do
prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z tą inicjatywą podjęte
zostały 30 grudnia 2019 r. uchwały nr XVI/148/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie
wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół
wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oleszycach oraz nr XVI/149/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie
darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Kontynuacją tego procesu jest podpisane
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi porozumienie z 13 lutego 2020 r. w sprawie
przekazania Zespołu Szkół w Oleszycach oraz kolejne uchwały podejmowane w 2020 r. mające
na celu dostosowanie struktury organizacyjnej Zespołu Szkół w Oleszycach do potrzeb
przekazania.

Zdjęcie 4.1-5 Podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W 2019 r.

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych realizował zadania związane

z następującymi politykami, programami i strategiami w zakresie edukacji:
1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Program dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz
biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
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Celem programu jest m. in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej
uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne
w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez
promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek
szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących
podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.
Wnioskowana kwota wsparcia dotyczyła Szkoły Podstawowej nr 4 w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Lubaczowie w roku 2019 i wynosiła 2 480,00 zł (była to jedyna
szkoła spełniająca kryteria dostępu do tego programu). Wniosek został rozpatrzony
pozytywnie.
2)

Program „Aktywna tablica”

Program “Aktywna tablica” realizowany był w latach 2017-2019. Jego zadaniem było
zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych
pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra
krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,
a także interaktywnych monitorów dotykowych). W styczniu 2019 r. przedłożone zostało do
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie sprawozdanie finansowe z tego programu na kwotę
18 160,00 zł, z czego kwota dotacji wyniosła 13 960,00 zł. Z programu, który był rozliczany
w styczniu 2019 r. zakupiono 2 interaktywne monitory dotykowe oraz 2 notebooki. W miesiącu
czerwcu 2019 r. złożone zostało do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie sprawozdanie
merytoryczne z realizacji tego programu.
3)

Program „Za życiem”

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi
działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla
kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek
z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki
zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie
przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy

37

zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. Placówkami bezpośrednio realizującymi zadania
w ramach tego programu są:
 Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie,
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie.
Całkowita kwota wsparcia przeznaczona na realizację zadania w latach 2017-2021
wynosi 245 360,00 zł. W miesiącu styczniu 2019 r. przedłożono do Ministerstwa Edukacji
Narodowej sprawozdanie rzeczowe i finansowe – część II. Kwota wykorzystanej i rozliczonej
dotacji za 2018 r. wyniosła 45 482,76 zł. Kwota dofinansowania przyznana na 2019 r. wyniosła
43 174,42 zł.
4)

Dodatkowe środki wnioskowane z rezerwy 0,4 % części oświatowej

subwencji ogólnej na rok 2019:
a)

Wniosek w ramach kryterium I

Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na
wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia
algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. Wnioskowana kwota 174 133 zł;
b)

Wniosek w ramach kryterium IV

Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli
w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta
Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.
Wnioskowana kwota – 66 955 zł;
c)

Wniosek w ramach kryterium VI

Dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu
terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły
kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania części praktycznej egzaminu
zawodowego w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia.
Wnioskowana kwota – 42 772 zł.
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5)

Dotacja celowa na zadania oświatowe:

a)

dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia szkół
podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. W miesiącu
styczniu 2019 r. rozliczona została dotacja za rok 2018 w kwocie 22 409,72 zł. Wnioskowana
kwota dotacji na 2019 r. dla Zespołu Placówek wyniosła 14 847,49 zł. Wnioskowana kwota
została przyznana w całości.
b)

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego.
W miesiącu styczniu 2019 r. przedłożone zostało do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
sprawozdanie wraz z informacją dodatkową dotyczącą rozliczenia dotacji celowej udzielonej
z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2018 r.
Kwota rozliczonej dotacji – 15 070 zł – dotacja była przeznaczona na oddział przedszkolny
w Zespole Placówek w Lubaczowie. W miesiącu lutym 2019 r. przedłożona została również do
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie informacja dotycząca podziału dotacji celowej z budżetu
państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku. Kwota
dotacji na 2019 r. – 16 836 zł z przeznaczeniem na oddział przedszkolny w Zespole Placówek
w Lubaczowie.

W roku 2019 zrealizowano następujące inwestycje i remonty w szkołach
powiatowych.
W Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w 2019 r. wybudowano
sensoryczny plac zabaw, który został zrealizowany w ramach projektu „Szczęśliwy
przedszkolak, zwiększenie miejsc w OWP w SOSW Lubaczów”. Koszt realizacji tej inwestycji
to 59 224,99 zł.
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Promocja i ochrona zdrowia

4.2.

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadanie:
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie,
 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Opiekę medyczną dla mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego zapewnia Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie mieszczący się przy ul. Mickiewicza
168. Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lubaczowie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawianiu zdrowia społeczeństwa oraz promocja zdrowia.
Od 1 października 2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej należy do sieci
Szpitali I stopnia i w 2019 roku udzielał świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach
z leczenia szpitalnego:


choroby wewnętrzne – 45 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnej opieki kardiologicznej



chirurgia ogólna – 24 łóżka, w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej



ginekologia-położnictwo – 35 łóżek, w tym 7 łóżek intensywnej opieki medycznej



pediatria – 15 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej



rehabilitacja – 25 łóżek



rehabilitacja neurologiczna - 18 łóżek



anestezjologia i intensywna terapia – 5 łóżek



chirurgia urazowo-ortopedyczna – 35 łóżek



neonatologia - 13 łóżeczek i 2 inkubatory



szpitalny oddział ratunkowy – 12 łóżek
Łączna liczba łóżek na oddziałach szpitalnych wyniosła w 2019 r. 229.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy lubaczowskiego szpitala posiada 42 łóżka.
W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 2019 roku działały następujące

poradnie przyszpitalne:
 poradnia położniczo-ginekologiczna,
 poradnia chirurgii ogólnej,
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 poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 poradnia rehabilitacyjna,
Inne komórki organizacyjne SP ZOZ w Lubaczowie funkcjonujące w 2019 r. na rzecz
pacjenta to:
 nocna i świąteczna opieka zdrowotna,
 blok operacyjny,
 apteka szpitalna,
 medyczne laboratorium diagnostyczne,
 pracownie diagnostyczne: endoskopii, USG, RTG,

tomografii komputerowej,

diagnostyki holterowskiej,
 serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi,
 dział fizjoterapii,
 centralna sterylizatornia,
 transport sanitarny,
 prosektorium.
W roku 2019 na oddziałach szpitalnych hospitalizowano łącznie blisko 8,5 tysiąca
pacjentów. Liczba porad udzielanych w czterech poradniach specjalistycznych w ciągu
ubiegłego roku wynosiła ok. 18 tysięcy.
W poniższych tabelach przedstawiono dane dotyczące liczby pacjentów objętych
leczeniem szpitalnym oraz opieką specjalistyczną w podziale na poszczególne oddziały
szpitalne i poradnie w roku 2019 :
Oddział

Liczba leczonych

Wewnętrzny

1 997

Chirurgii ogólnej

1 125

Chirurgii urazowo-ortopedycznej

1 913

Ginekologiczno-położniczy

1 514

pediatryczny

755

Anestezjologii i intensywnej terapii

59
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Rehabilitacji ogólnej

432

Rehabilitacji neurologicznej

273

Neonatologiczny

413

OGÓŁEM

8481

Liczba pacjentów

PORADNIA
rehabilitacyjna

239

ginekologiczno-położnicza

2 481

chirurgiczna

9 695

chirurgii urazowo-ortopedycznej

5 510

Porady ogółem:

17 925

Ponadto w roku 2019 wykonano:


2 929 operacji (w tym 295 zabiegi z zakresu endoprotezoplastyki biodra i kolana)



2 762 badania tomografii komputerowej
W szpitalnym oddziale ratunkowym udzielono porad 10 992 pacjentom.
W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym objęto zaś opieką 80 pacjentów.
W lipcu 2019 r. przeprowadzono kolejny od roku 2011 audyt z nadzoru normy ISO

9001:2015 Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym utrzymując certyfikat zgodny z w/w
normą. Wdrożony i kontynuowany w szpitalu system zarządzania jakością potwierdza,
że szpital jest w gronie organizacji dla których zadowolenie pacjentów jest podstawowym
sposobem uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Skutecznie wdrożony i funkcjonujący
system zarządzania jakością pozwala rozpoznać słabe ogniwa i niedoskonałości, usprawnia
obieg informacji, porządkuje dokumentację, przyczynia się do zmniejszenia liczby błędów
i kosztów oraz podnosi prestiż zakładu na rynku. Wzrasta również świadomość pracowników
dotycząca celów i dążeń szpitala.
W drugiej połowie roku 2019 w lubaczowskim szpitalu rozpoczęto w ramach
działalności Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wykonywanie nowych procedur
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zabiegowych na rdzeniu kręgowym z grupy rozliczeniowej A22

03.99- odbarczenie

kanału kręgowego w odcinku szyjnym/lędźwiowym drogą laminektomii. Pierwsze 5
zabiegów neurochirurgicznych wykonano z powodzeniem w listopadzie i grudniu 2019 r.
i założono ich kontynuację w latach kolejnych w związku z dużym zapotrzebowaniem
społeczeństwa na tego typu usługi medyczne.
W 2019 r. zaplanowano także rozpoczęcie nowych procedur ortopedycznych z zakresu
wszczepiania endoprotez barku oraz połowiczych endoprotez kolan. Pierwsze zabiegi z w/w
zakresów zostały wykonane w I kwartale roku 2020.
Biorąc pod uwagę stan finansów lubaczowskiej lecznicy zadania inwestycyjne jakie
zostały zaplanowane do realizacji w roku 2019 zostały wykonane w zakresie okrojonym,
wynikającym z pilnych potrzeb i konieczności dostosowania infrastruktury szpitala do
aktualnych przepisów prawnych. W celu dostosowania szpitala w Lubaczowie do
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonano przebudowę
systemu oddymiania 3 klatek schodowych poprzez wymianę klap dymowych i okien,
wstawienie drzwi napowietrzających, montaż czujek i central oddymiających oraz wykonanie
instalacji elektrycznych. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły 147.557,70 zł i w całości
zostały pokryte ze środków własnych szpitala. Kolejne etapy dostosowania szpitala
w Lubaczowie w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zostały przeniesione do
realizacji na rok 2020 ze względu na brak środków finansowych do ich realizacji.
W celu poprawienia efektywności energetycznej SP ZOZ w Lubaczowie złożono we
wrześniu 2019 r. do NFOŚiGW projekt pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w SP ZOZ w Lubaczowie" Projekt zakłada
uzyskanie dotacji na wykonanie nowoczesnego systemu ogrzewania szpitala oraz wytwarzania
ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem systemów pomp ciepła i gazowych pieców
kondensacyjnych. Łączna wartość zakładanej inwestycji wynosi blisko 7 mln zł i w przypadku
uzyskania 90% dotacji w sposób znaczący poprawiłaby bilans energetyczny szpitala a tym
samym wygenerowane zostałyby oszczędności w zakresie zużycia paliw i energii.
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W 2019 r. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych realizował zadania związane
z następującymi politykami, programami i strategiami w zakresie zdrowia i spraw
społecznych.
Zadaniem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych jest comiesięczne wnioskowanie
o przyznanie środków oraz przedkładanie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
informacji o wysokości poniesionych wydatków w zakresie środków przeznaczonych na
składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego. Środki te wydatkowane są na ubezpieczenia zdrowotne dla dzieci
i uczniów jednostek podległych Powiatowi tj.: Dom Dziecka w Nowej Grobli, Dom Pomocy
Społecznej w Wielkich Oczach oraz Zespołu Placówek w Lubaczowie.
W zakresie ochrony zdrowia należy wymienić działanie podejmowane przez Fundację
SOS „Życie” z Mielca, która od 2004 r. przeprowadza w Powiecie Lubaczowskim
przesiewowe specjalistyczne badania diagnostyczne dla kobiet w zakresie wykrywania
nowotworów piersi i raka szyjki macicy. Ten program profilaktyczny Fundacja SOS „Życie”
z Mielca prowadziła już wcześniej na terenie powiatu w 2006 r., 2008 r., 2010 r., 2012 r., 2014
r., 2016 r., 2017 r. i 2018 r. W 2019 r. badania na terenie powiatu lubaczowskiego były
przeprowadzone w dniach od 28 maja do 2 czerwca. Oferta bezpłatnego przebadania populacji
kobiet z powiatu lubaczowskiego objętych programem profilaktycznym spotyka się zawsze ze
wsparciem organizacyjnym ze strony powiatowych i gminnych władz samorządowych, które
przyjmują na siebie obowiązek pomocy w realizacji przedsięwzięcia. Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie wyznacza zawsze miejsce do postoju mammobusu, dla badań mieszkanek
miasta Lubaczowa i gminy Lubaczów. Ponadto pomoc ze strony Starostwa Powiatowego
polega na sprawnym zainstalowaniu i odinstalowaniu mammobusu i pokryciu kosztów mediów
(woda, prąd) oraz zapewnieniu noclegów i wyżywienia dla personelu medycznego
przeprowadzającego badania. W 2018 r. Fundacja „SOS" Życie z Mielca dodatkowo
wzbogaciła swoją ofertę profilaktyki chorób nowotworowych poprzez organizację warsztatów
edukacyjnych. Grupa wiekowa kwalifikująca się do bezpłatnych profilaktycznych badań
przesiewowych to w zakresie mammografii Panie w wieku 50-69 lat (co 2 lata), a w zakresie
badań cytologicznych w wieku 25-59 lat (1 raz na 3 lata). Każda kobieta mieszcząca się w ww.
przedziale wiekowym otrzymała imienne zaproszenie na ww. badania, które finansowane są
przez NFZ.
Również w 2019 r. wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice
Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej44

Curie w Warszawie oraz szkołami powiatowymi realizowano ogólnopolski program
profilaktyki czerniaka. Głównym celem działania było zwiększenie świadomości na temat
czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.
Ponadto Centrum Medyczne KORMED Sp. z o.o. Sp. k. w Lubaczowie w I kwartale
2019 r. wykonało bezpłatne badania krwi młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez powiat lubaczowski wśród uczniów klas maturalnych i absolwentów
szkół zawodowych. Przebadanych zostało łącznie 221 uczniów (morfologia, cukier, badanie
ogólne moczu) z Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół oraz Zespołu Szkół
w Oleszycach.
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4.3.

Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie

Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadania:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie,
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie,
 Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej,
 Dom Dziecka w Nowej Grobli.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Powiat zobowiązany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej do wykonywania zadań pomocy społecznej oraz do stwarzania podstawowych
warunków umożliwiających godną egzystencję jego mieszkańcom.

4.3.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie jako jednostka organizacyjna
powiatu, realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także z rozporządzeń
wykonawczych – mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie
i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin.
Realizacja zadań w zakresie ustawy o pomocy społecznej to nie tylko wsparcie
finansowe i socjalne dla pełnoletnich osób opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze, to również szeroka współpraca
z domami pomocy społecznej i ośrodkami wsparcia – ŚDS, WTZ w zakresie wydawania
decyzji o umieszczeniu, odpłatności, konsultacji, zbierania danych czy sprawozdawczości.
Łącznie w 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie wydano 298 decyzji
w tym zakresie.
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Jak co roku realizowane były również zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, a mianowicie:
 Likwidacja barier architektonicznych - zrealizowano 19 umów na łączną kwotę
98 364,00 zł;
 Likwidacja barier w komunikowaniu się - zrealizowano 2 umowy na łączną kwotę
5 137,90zł;
 Likwidacja barier technicznych - zrealizowano 6 umów na łączną kwotę 5 619,00 zł.
W ramach dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych w 2019 r. zawarto 2 umowy:
1) Polski Związek Niewidomych – Koło w Lubaczowie (wniosek o dofinansowanie 40lecia Polskiego Związku Niewidomych) na kwotę 3 312, 00 zł. Dofinasowanie
zostało rozliczone w 100%.
2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Powiatowo Miejskie Koło Terenowe nr 12
w Lubaczowie

(wniosek o dofinansowanie wycieczki) na kwotę 5 000,00 zł.

Dofinasowanie zostało rozliczone w 100%.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze – zweryfikowanych pozytywnie zostało 687 wniosków na kwotę
338 459,00 zł, 4 osoby niepełnosprawne nie otrzymały dofinansowania z powodu wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.
 Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych:
 46 osób dorosłych i 13 opiekunów na łączną kwotę 73 335,00 zł,
 14 dzieci, młodzieży i 14 opiekunów na łączną kwotę 31 144,00 zł.

Warsztat terapii zajęciowej
W Powiecie Lubaczowskim funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej im. św. Józefa,
prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Razem’’. Siedziba
Warsztatu mieści się w Oleszycach, przy ul. Zielonej 1. Na potrzeby Warsztatu wydzielono
parter w budynku Internatu Zespołu Szkół w Oleszycach. Warsztat Terapii Zajęciowej
w Oleszycach rozpoczął działalność dnia 29 grudnia 2014 r.
Podstawą finansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej im. św. Józefa
w Oleszycach w 2019 r. była umowa nr WTZ/1/2014 wraz z aneksami, określająca warunki
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i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
im. św. Józefa w Oleszycach zawarta w dniu 21 listopada 2014 roku pomiędzy Powiatem
Lubaczowskim, a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Razem” oraz umowa
nr 1/2019 w sprawie dofinansowania przez Powiat Lubaczowski kosztów utworzenia
i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Św. Józefa w Oleszycach, prowadzonego przez
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Razem” zawarta w dniu 30 stycznia 2019
roku

pomiędzy

Powiatem

Lubaczowskim

a

Stowarzyszeniem

na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych ,,Razem” wraz z aneksami do w/w umowy.
W 2019 roku przekazano dofinansowanie na działalność Warsztatu w wysokości
1 106 407,00 zł, w tym ze środków:
 PFRON – 995 766,00 zł,
 Powiatu – 110 641,00 zł.
Od dnia 30 grudnia 2019 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleszycach powiększył
liczbę uczestników o pięć osób i obecnie z terapii korzysta 60 osób posiadających aktualne
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie
W ramach działalności wypożyczalni w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
z usług wypożyczalni skorzystało 287 osób niesamodzielnych; zawarto 434 umów użyczenia
sprzętu.
Od 01.07.2019 rozpoczęto realizację kolejnego projektu, pn.: ,,Zwiększenie oferty
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie” współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie
od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. ”
1) całkowita wartość projektu: 538 362,88 zł;
2) dofinansowanie UE: 457 608,44 zł;
3) dofinansowanie z budżetu państwa: 50 639,08 zł;
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4) wkład własny (wynagrodzenie osoby dokonującej wypożyczeń sprzętu 8 miesięcy):
30 115,36 zł.
W ramach projektu w 2019 r. z usług wypożyczalni skorzystało 235 osób
niesamodzielnych, zawarto 360 umów użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego
i pielęgnacyjnego;
Do 31.12.2019 r. na stanie wypożyczalni znajdowało się 1007 szt. sprzętu o wartości
początkowej 873 019,28 zł (balkoniki, podpórki 174; kule łokciowe, pachowe 162; łóżka
rehabilitacyjne 130; rowerki rehabilitacyjne 92; wózki inwalidzkie, toaletowe 61; itp.)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
1. W dniu 12 lutego, we współpracy z parafią pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie
zorganizowano obchody Światowego Dnia Chorego.
2. W okresie 21.05.2019 r. - 15.09.2019 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz
Osób Niepelnosprawnych ,,Razem” zrealizowano projekt pn. ,,Wycieczka i Obchody
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”
3. Pracownicy Centrum w ramach współpracy wspierali organizacje pozarządowe
w ich działalności statutowej poprzez: pozyskiwanie środków finansowych rozliczanie
przyznanego dofinansowania; prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów;
pomoc przy organizowaniu warsztatów, spotkań, imprez regionalnych itp.
Centrum z kolei za pośrednictwem lokalnych stowarzyszeń mogło sięgać po środki
unijne w ramach ogłaszanych projektów.

,,AKTYWNY SAMORZĄD”
W ramach pilotażowego programu ,,AKTYWNY SAMORZĄD” realizowano dwa
moduły. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji osób
niepełnosprawnych. Ogółem w 2019 roku wpłynęły 52 wnioski na łączną kwotę 263 856,00 zł.
Zweryfikowano pozytywnie 52 wnioski i podpisano 51 umów na kwotę
188 866,00 zł.
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Moduł I– likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
(dla osób z dysfunkcją ruchu) – 4 wnioski – 21 505, 00 zł.
2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
 Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania – 5 wniosków – 23 452,00 zł,
 Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania (dla osób z dysfunkcją narządu wzroku - stopień umiarkowany) 2 wnioski – 4 130,00 zł,
 Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu) – 5 wniosków – 11 434,00 zł.
3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - 1 wniosek
- 10 000,00 zł,
 Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 2 wnioski – 6 200,00 zł,
 Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – 2 wnioski –
34 000,00 zł,
 Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 2 wnioski – 10 000,00 zł.
4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej – 2 wnioski - 1 677,00 zł.
1) Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 27 wniosków 66 468,00 zł.
W 2019 r nastąpiła zmiana w sposobie składania wniosków w ramach Modułu II,
a mianowicie były one przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej przez platformę
internetową SOW. System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom
działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek
samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację
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wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również
na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

,,Program wyrównywania różnic między regionami III”
Powiat Lubaczowski w 2019 roku przystąpił również do realizacji programu pn.
,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu było
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.
Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji w/w programu –
obszar D (likwidacja barier transportowych) złożyły w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie dwie jednostki, tj. Gmina Horyniec – Zdrój (zakup autobusu przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Lipsku) i Gmina Narol (zakup mikrobusu do
przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy Horyniec- Zdrój do ŚDS) na
łączną kwotę 217 329,00 zł. Wnioski zweryfikowano pozytywnie i finalnie Państwowy
Fundusz

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

Oddział

Podkarpacki

przyznał

dofinansowanie dla w/w projektów w kwocie 217 329,00 zł.

Ośrodek interwencji kryzysowej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Lubaczowie funkcjonuje od 2008 roku
po przekształceniu Punktu Interwencji Kryzysowej w Lubaczowie. Ośrodek działa w ramach
struktur PCPR w Lubaczowie i swoim zasięgiem obejmuje obszar Powiatu Lubaczowskiego.
Działalność Ośrodka skupia się na wypracowaniu skutecznych zasad współpracy
pomiędzy różnymi instytucjami zajmującymi się zapobieganiem przemocy w rodzinie.
Głównym celem Ośrodka jest eliminacja zjawiska przemocy występującego w rodzinie,
tj. znęcania się psychicznego, fizycznego oraz seksualnego wobec kobiet i dzieci na terenie
Powiatu Lubaczowskiego.
W Ośrodku Interwencji Kryzysowej zatrudnionych jest:
 pracownik socjalny (pełny etat),
 psycholog (umowa zlecenie),
 radca prawny (umowa zlecenie).
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Lubaczowie 2019 roku kontynuował realizację programu korekcyjno –
edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie p. n „ Zacznij wszystko od nowa ….”.
Zajęcia w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego na podstawie podpisanego
porozumienia prowadzone były przez specjalistę z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, pracującego na co dzień m.in. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Dla Ofiar
Przemocy w Korytnikach. Naczelnym celem programu była redukcja zachowań agresywnych
u

uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet oraz

odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. Do programu kwalifikowani są
pełnoletni mężczyźni – sprawcy przemocy wobec swoich partnerek (w tym również
z podejrzeniem stosowania przemocy):
 skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 § 1 Kodeksu Karnego lub
inne przeciwko rodzinie i opiece, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy,
 osoby dobrowolnie zgłaszające się do udziału w programie, prezentujące zachowania
przemocowe i agresywne.
 osoby skierowane/zmotywowane przez kuratorów sadowych, pracowników grup
roboczych działających w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu powiatu.
Warunkiem ukończenia Programu, tj. otrzymania zaświadczenia o ukończeniu
Programu była wymagana 80% frekwencja z wymaganych programowo 65 godzin.
 liczba osób, które przystąpiły do programu :
 program rozpoczęło 9 osób, ukończyły 3 osoby,
 1 osoba otrzymała zaświadczenie o uczestnictwie w programie.

W ramach realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020”, w okresie październik – listopad
2019 r. OIK zorganizował cyk szkoleń dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu i innych
współpracujących z nimi podmiotów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rodzinna piecza zastępcza
Pieczę zastępczą organizuje powiat, natomiast organizatorem rodzinnej pieczy
zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot,
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któremu powiat zlecił realizację tego zadania. W przypadku, gdy wyznaczoną jednostką
organizacyjną jest powiatowe centrum pomocy rodzinie, w centrum tym tworzy się zespół do
spraw pieczy zastępczej.
W Powiecie Lubaczowskim instytucją odpowiedzialną za organizację rodzin
zastępczych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rodzina zastępcza obowiązana jest do
współdziałania z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Z kolei specjalnie powołany
w Centrum Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej udziela wsparcia w rozwiązywaniu
zgłaszanych przez nią problemów, gromadzi informacje o istotnych sprawach dotyczących
dziecka. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej monitorują stan zdrowia dzieci, postępy
w nauce, trudności wychowawcze oraz ewentualne trudności w sprawowaniu opieki nad
powierzonymi dziećmi. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej realizuje swoje zadania przy
współpracy z Poranią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, instytucjami pomocy
społecznej. Zintegrowane działania wszystkich jednostek, w tym podległych starostwu
pozwalają na sprawne i szybkie rozwiązywanie bieżących problemów z którymi zmagają się
rodzice zastępczy.

Zawodowe Spokrewnione Niezawodowe Razem
Liczba rodzin 1
Stan
zastępczych
na
dzień Liczba dzieci 2
31.12.2019 r.
w nich
przebywających

21

16

38

31

19
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Tabela 4.3-1 Liczba rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci w Powiecie Lubaczowskim

W 2019 r. decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zatwierdzony
na okres 5 lat przygotowany przez PCPR Program szkolenia „Zrozumieć dziecko
wychowywane w pieczy zastępczej” dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
niezawodowej.

W

ramach

tego

programu

PCPR

ma

możliwość

samodzielnego

przygotowywania, kwalifikowania i opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej niezawodowej.
W 2019 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Oddział Ośrodek Adopcyjny
w Rzeszowie zgłoszono 2 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Komisja Ośrodka
Adopcyjnego omówiła sytuację małoletniego rodzeństwa i zostali oni zakwalifikowani do
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przysposobienia. Ośrodek Adopcyjny dokonał doboru kandydatów figurujących w ich bazie
danych, jednak nie wyrazili oni gotowości do podjęcia działań adopcyjnych względem
małoletnich. Obecnie cały czas trwają poszukiwania krajowe

kandydatów gotowych do

przysposobienia rodzeństwa.
W 2019 roku w odpowiedzi na prośbę Kuratorów Zawodowych Zespołu Kuratorskiej
Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Lubaczowie, przystąpiono do II Kuratorskiej Kampanii
Przeciw Przemocy w ramach akcji ,,19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży”.
W dniach 15-16 listopada 2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
odbyły się spotkania adresowane do rodziców zastępczych, ich dzieci oraz podopiecznych.
Pierwszego dnia miało miejsce prowadzone przez psychologa warsztatowe spotkanie
psychoedukacyjne dla rodziców zastępczych, połączone z panelem dyskusyjnym pt.
,,Prawidłowości rozwoju dzieci wychowywanych poza rodziną naturalną. Konsekwencje
stosowania przemocy wobec dzieci”.
Następnego dnia zorganizowano warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży pt.
„Przemoc i jej rodzaje. Etapy rodzenia się konfliktu”. Zajęcia poprowadziła koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Lubaczowie. Zwieńczeniem działań w ramach kampanii ,,19 dni przeciw przemocy wobec
dzieci i młodzieży” były zajęcia plastyczne. Uczestnicy tworzyli barwne kolaże „Stop
przemocy”, które zostały omówione i zaprezentowane w formie wernisażu.
W sierpniu 2019 r. zorganizowano piknik rodzinny w ramach obchodów ,,Dnia
Rodzicielstwa

Zastępczego”

w

gospodarstwie

agroturystycznym

Chutor

Gorajec.

W spotkaniu w sumie udział wzięło 45 osób. W „Centrum Żywej Tradycji” rodzice
z dziećmi poznali wielokulturowość dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Uczestnicy wzięli
udział w warsztatach „Eko szlak”, terenowej wyprawie po interaktywnej ścieżce ekologicznej
połączonej z zajęciami warsztatowymi. Rodzice, dzieci i młodzież uczestniczyli również
w warsztatach zielarsko-kosmetycznych. Podczas zajęć nauczyli się rozpoznawania
podstawowych roślin zielarskich pod okiem zielarza. W ramach warsztatów przedstawione
zostało zastosowanie ziół w kosmetykach.
W ubiegłym roku udało się nawiązać kolejną współpracę, tym razem z Fundacją
Przyjaciółka, w ramach której koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zgłosili swoich
podopiecznych do programu „Zobacz Lepszą Przyszłość” Essilor. Po zakwalifikowaniu się do
programu, w tut. urzędzie zostały przeprowadzone przez optometrystę badania przesiewowe
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oczu. Dzięki udziałowi w programie „Zobacz Lepszą Przyszłość” zostało przebadanych
21 podopiecznych rodzin zastępczych w wieku 5-20 lat. Podopieczni, u których było
podejrzenie wady wzroku zarejestrowali się do lekarza okulisty. Następnie 8 osób po
potwierdzeniu wady wzroku u lekarza okulisty i przedłożeniu stosownej recepty otrzymało
bezpłatne okulary. Podopieczni rodzin zastępczych mieli możliwość bezpłatnej kontroli
wzroku.
Źródła finansowania
1)

Środki z budżetu samorządu powiatowego.

2)

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowe wsparcie jednostek samorządu
terytorialnego to m.in. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej”, pozyskano środki finansowe w wysokości: 28 785,00 zł.

3)

Rządowy program „Rodzina 500+” w ramach, którego w 2019 r. wypłacono dodatek
wychowawczy (500+) w łącznej kwocie 255 930,00 zł.

4)

Program ,,Rodzina 500+’’ w zakresie art. 113 a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej tj. wypłata dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego –
na każde umieszczone dziecko w placówce opiekuńczo wychowawczej w wieku
do 18 roku życia. W 2019 r. wypłacono dodatek w wysokości świadczenia
wychowawczego dla 15 dzieci przebywających w Domu Dziecka w Nowej Grobli
w kwocie 34 395,00 zł.

5)

Rządowy Program ,,Dobry start’’. Przyjętych i pozytywnie rozpatrzonych zostało
56 wniosków złożonych przez rodziców zastępczych, osoby usamodzielniane
i dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej. Łącznie na dzieci, które przebywały
w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Lubaczowskiego, osoby usamodzielniane
i dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2019 r. wypłacono
świadczenie dobry start w kwocie łącznej 16 800,00

6)

Środki z budżetów samorządów gminnych – w przypadku umieszczenia dziecka
w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy
zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, w wysokości:
a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;
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b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w drugim roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;
c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Analogiczne wyliczenia są w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej.
Łącznie za rok 2019 środki z budżetów samorządów gminnych wyniosły 354 831,00 zł.
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4.3.2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie jest domem dziennego pobytu dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną, przewlekle psychicznie chorych i dla osób
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. ŚDS jest jednostką
budżetową, wykonującą zadanie z zakresu pomocy społecznej zlecone przez administrację
rządową. W całości jest finansowany przez Wojewodę. Podstawowym zadaniem domu jest
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach, niezbędnych
im do samodzielnego życia. Opieką i staraniami objęte są praktycznie wszystkie dziedziny
życia podopiecznych: od dbania o higienę osobistą, poprzez naukę czynności należących
do samoobsługi, poprzez sprawy medyczne, urzędowe,

związane z wiarą i Kościołem,

po zapewnienie ciekawie spędzonego czasu dzięki licznym wyjazdom integracyjnym,
wycieczkom krajoznawczym i rekreacyjnym. Ponadto podopieczni objęci są opieką pedagoga
i psychologa. Praca terapeutyczna prowadzona jest poprzez różne treningi dostosowane do
indywidualnych możliwości uczestników, co zapewnia im rozwój i wykorzystanie
potencjalnych

możliwości.

W

roku

2019

zajęciach

w

uczestniczyły

33 osoby. W roku ubiegłym najpoważniejszym zakupem był samochód marki ford transit.
80 000,00 zł pochodziło z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między
regionami III”- obszar D – likwidacja barier transportowych", 49 890,00 zł. otrzymano
od Wojewody Podkarpackiej. Łączny koszt wyniósł 129 890,00 zł.
W roku ubiegłym w placówce uzupełnione zostało wyposażenie o klimatyzację na
jadalni, dużą przesuwną szafę w pracowni dekoratorskiej, ksero do pokoju kierownika.
Na bieżąco wymieniane są zużyte sprzęty i uzupełniane wyposażenie o nowe.
W pracowni technicznej i witrażu przeprowadzono remont: położono nowe płytki,
odnowiono kącik czystości i pomalowano ściany. Z dodatkowych funduszy, które otrzymano
w związku z opieką nad osobami ze spektrum autyzmu i ze sprzężeniami, uzupełniono sprzęt
rehabilitacyjny. Z tych pieniędzy w dalszym ciągu zatrudniana jest fizjoterapeutka.
Największe zmiany nastąpiły w pracowni komputerowej: komputery zostały z niej
zabrane i podzielone do innych pracowni, a w tym miejscu urządzono Salę doświadczania
świata. Koszt wyposażenia wyniósł 23 000zł.

Sala taka

przeznaczona jest

do pracy

z osobami, które cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej.
Pomimo trudów codziennej pracy ogromną satysfakcję przynosi obserwowanie
postępów uczestników oraz ich szczęśliwe i zadowolone twarze.
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4.3.3. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej jest samorządową jednostką
budżetową finansowaną z budżetu Powiatu Lubaczowskiego. W 2019 r. Dom zabezpieczał
całodobową opiekę oraz niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne a także religijne
230 mieszkańcom. Specyfika jednostki polega na tym, że mieszkańcami są osoby o bardzo
szerokim spektrum zaburzeń – od upośledzeń i ułomności fizycznych poprzez genetycznie
uwarunkowane

wrodzone

zaburzenia

funkcjonowania,

aż

do

ciężkich

schorzeń

psychiatrycznych, od osób wydolnych ruchowo i chodzących, przez poruszających się na
wózkach do chorych leżących i wymagających pełnej opieki w zakresie czynności
pielęgnacyjnych, zaopatrzenia potrzeb egzystencjonalnych w postaci karmienia, przebierania,
prowadzenia rehabilitacji przyłóżkowej, zajęć terapeutycznych itp.
Lp

Rok 2019
(stan na
31.12.2019 r.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stan mieszkańców na koniec roku
Ilość zgonów w okresie roku
Ilość rezygnacji z pobytu w DPS
Ilość przyjęć do DPS w okresie roku
Mieszkańcy DPS ubezwłasnowolnieni
Mieszkańcy nieubezwłasnowolnieni

228
23
3
29
93
135

Tabela 4.3-2 Zestawienie ruchu mieszkańców DPS Ruda Różaniecka (stan na 31.12.2019 ).

1) Zakres usług domu pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej
Szczegółowy zakres usług świadczonych przez dom pomocy społecznej został
określony w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964) z poźn. zm.
a) Usługi w zakresie potrzeb bytowych zapewnienie miejsca zamieszkania
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej zamieszkują dwa
budynki mieszkalne ( oddział I i oddział II ), gdzie mają do dyspozycji pokoje jedno, dwu, trzy
oraz czteroosobowe. Ponadto na terenie Domu znajdują się konieczne pomieszczenia
ogólnodostępne.
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b) Wyżywienie
Średnia stawka żywieniowa za rok 2019 przypadająca na jednego mieszkańca Domu
wyniosła 9,20 zł ( w roku poprzednim 9,15 zł ). W budynku DPS-u działa sklepik-kawiarenka,
gdzie mieszkańcy mogą nabyć dodatkowe artykuły żywnościowe i napoje.
Na terenie Domu działa sezonowo szklarnia oraz ogród, z których pozyskuje się świeże
warzywa i prowadzi zajęcia z rehabilitacji społecznej. Zbiory przeznaczone są do konsumpcji
bezpośredniej lub przetwórstwa we własnym zakresie (tj. kiszenie ogórków i cukini).
c) Utrzymanie higieny osobistej
Dom w 2019 r. wydał z własnych środków kwotę 39 872,66 zł na zakup środków
czystości do utrzymania higieny.
d) Usługi opiekuńcze
Mieszkańcom Domu zapewnia się usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczone
głównie przez pielęgniarki, opiekunów, pokojowe, terapeutów oraz pracownika rehabilitacji.
Mieszkańcy Domu jest zapewniona całodobowa opieka przez pracowników zatrudnionych
w Dziale Opieki Podstawowej. Usługę opiekuńczą nad mieszkańcami Domu świadczy
osiemdziesięciu czterech wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przez DPS.
Pensjonariusze Domu, którzy aktualnie zamieszkują DPS, to w większości osoby przewlekle
psychicznie chore pochodzące z różnych środowisk, z dysfunkcjami intelektualnymi,
ruchowymi. Odpowiednie podejście i opieka sprawowana przez wykwalifikowanych
pracowników daje gwarancję zaspokojenia ich potrzeb podstawowych oraz wyższego rzędu.
e) Usługi wspomagające
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej umożliwia mieszkańcom i podejmuje
działania w celu nawiązywania i utrzymania kontaktów ze społecznością lokalną poprzez
spotkania mieszkańców z przedstawicielami społeczności lokalnej z okazji różnych
uroczystości, organizację różnego rodzaju imprez okolicznościowych na terenie jednostki oraz
wyjazdy mieszkańców do innych placówek , najczęściej do domów pomocy społecznej i innych
instytucji pomocy społecznej. W Domu organizowane są między innymi zabawy taneczne ,
kuligi i ogniska, wyjazdy na przegląd kolęd, turnieje warcabowe, przedstawienia teatralne oraz
imprezy sportowe.
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f)

Usługi z zakresu rehabilitacji społecznej

Dom realizuje zajęcia wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach
pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Organizowane zajęcia mają na celu
poprawę funkcjonowania społecznego osób przebywających w domach pomocy społecznej.
g) Zaspakajanie potrzeb religijnych
Mieszkańcy Domu mają zapewniony kontakt z kapłanem i udział w praktykach
religijnych zgodnie ze swoim wyznaniem. Na terenie Domu jest miejsce kultu religijnego
(kaplica), gdzie odprawiane są msze święte w dni powszednie oraz każdą niedzielę i święta
religijne. Udzielane są również sakramenty święte w pokojach mieszkańców, jeśli zamieszkałe
osoby sobie tego życzą. Pracownicy socjalni Domu zajmują się organizacją pogrzebów, bądź
pomagają w jego organizacji rodzinom zamieszkałych.
h) Zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom
Podstawową opiekę zdrowotną nad mieszkańcami Domu sprawują lekarze rodzinni
zatrudnieni w „Kormed” Centrum Medyczne w Lubaczowie. Dom Pomocy Społecznej
w Rudzie Różanieckiej ma również zawartą umowę z Indywidualną Specjalistyczną Poradnią
Lekarską na świadczenie usług w zakresie opieki psychiatrycznej nad mieszkańcami. Lekarz
psychiatra przyjmuje co najmniej raz w tygodniu

zapewniając odpowiednią opiekę

psychiatryczną mieszkańcom Domu oraz wystawia recepty na leki niezbędne dla mieszkańców.
Ponadto Dom zapewnia opiekę pielęgniarską. Wszyscy mieszkańcy dokonali wyboru
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz mają zapewnioną opiekę pielęgniarką przez
zatrudnione w DPS pielęgniarki. Zatrudnienie pielęgniarek jest niezbędne z uwagi na
konieczności zapewnienia całodobowej pomocy i opieki na właściwym poziomie wszystkim
mieszkańcom domu. Na terenie Domu świadczona jest rehabilitacja medyczna (fizykoterapia,
kinezyterapia).
i) Pozostałe usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej
 Transport osób na terenie całego kraju takich jak: delegacje, wycieczki, imprezy
okolicznościowe itp. zapewnia się komfortową jazdę na krótkich i długich trasach
dysponując 16 i 9 osobowymi mikrobusami.

60

 Usługi rehabilitacyjne dla ludności w zakresie fizykoterapii: prądy galwaniczne,
jonoforeza, prądy diodynamiczne, prądy intenferencyjne, inhalacje, sollux, laser,
pole magnetyczne itp.
 Sprzedaż posiłków społeczności lokalnej

średnio dla 6 osób w kwocie brutto

37.753,98 zł. ( w 2018 r. – 34.182,45 zł. Dochód z tytułu kosztów przygotowania
posiłków w 2019 r. – 26.250,04 zł. (w 2018 r. – 23.768,65 zł.).

2)

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyliczony zgodnie z art. 6 pkt 15
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1507
z późniejszymi zmianami) w okresie objętym raportem wynosi- 3,457.19 zł. (ustalony
zarządzeniem Nr 3/2020 Starosty Lubaczowskiego z dnia 17 stycznia 2020 r.- średni
miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu
Lubaczowskiego na 2020 r. wynosi – 3.543,62 zł).
Lp.

Nazwa jednostki:

1.
7.
8.
35.

DPS dla Dorosłych w Przeworsku
DPS w Mielcu
DPS w Rudzie Różanieckiej
DPS „Nazaret” w Kołaczycach

Średni miesięczny koszt
utrzymania w 2020r (zł):
3 250,00
3 520,00
3 543,62
4 500,00

Tabela 4.3-3 Porównanie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach
Pomocy Społecznej województwa podkarpackiego. Stan na 28 luty 2020 r. na podstawie Dziennika
Urzędowego Województwa Podkarpackiego.

3)

Pozyskane dary

W roku 2019 Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej otrzymał następujące
dary rzeczowe – osoba prywatna przekazała odzież i obuwie o wartości 1 409,00 zł, natomiast
Fabryka Maszyn Pralniczych w Masłowie przekazała proszek do prania o wartości 400,00 zł

4)

Prace remontowo- gospodarcze wykonane w 2019 r.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykonano we własnym zakresie szereg
prac remontowo- budowlanych i konserwacyjnych, których koszt zamknął się w kwocie:
38.085,38 zł.
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5)

Finanse jednostki w 2019 r.

Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej w 2019 r.
wyniosły 5 813 438,11zł (w tym m.in. z tytułu odpłatności za pobyt i utrzymanie mieszkańców:
5.533.805,95 zł, wpływy ze sprzedaży usług: 222 223,12 zł). Dotacja z budżetu Wojewody na
realizację zadań bieżących przez DPS w 2019 r. wyniosła 3.633.710.00 zł.
Na realizację wydatków bieżących w 2019 r. DPS przeznaczył 9.321.072,33 zł .
Wydatki inwestycyjne roku 2019 wyniosły 110.240,13 zł.
Zakupy inwestycyjne w roku sprawozdawczym to:
1) Altana do celów rehabilitacyjnych

-45.412,98 zł

2) Suszarka bębnowa

17.220,00 zł

3) Zmywarka kapturowa

11.352,90 zł

4) Kotły warzelne parowe poj. 200 l , szt. – 3

36.254,25 zł
110.240,13 zł

Razem

Na finansowanie inwestycji przeznaczono środki własne (dochody z tytułu odpłatności
za pobyt i utrzymanie mieszkańców DPS ).
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4.3.4. Dom Dziecka w Nowej Grobli.
Dom Dziecka w Nowej Grobli jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego,
realizującą zadania Powiatu, w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej, działa
w formie jednostki budżetowej. Dom Dziecka jest całodobową placówką opiekuńczo –
wychowawczą typu socjalizacyjnego, koedukacyjną, dla dzieci powyżej 10.r.ż. do
pełnoletniości, a w przypadku dalszej nauki do 25. r.ż.. Placówka w minionym roku
dysponowała 30 miejscami.
W 2019 r. Dom Dziecka w Nowej Grobli realizował zadania zawarte w statucie
placówki, jak i obowiązujących przepisach prawa oraz opracowanym przez placówkę planie
pracy opiekuńczo- wychowawczej na 2019 r.
Praca opiekuńczo – wychowawcza oparta jest na zasadach obowiązujących w domu
rodzinnym, czyli na bliskich serdecznych kontaktach, uczeniu zaradności życiowej, norm
i zachowań w życiu rodzinnym i społecznym, aktywizowaniu aspiracji życiowych, realizacji
praw i uczeniu obowiązkowości.
Istotnym obszarem pracy Domu Dziecka w Nowej Grobli jest podejmowanie działań
w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, poprzez dbałość o utrzymywanie kontaktu
z rodzicami i innymi osobami bliskimi, udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu
problemów rodzinnych i wychowawczych, w uzyskaniu pomocy socjalnej i prawnej a także
znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach pieczy
zastępczej.
W sytuacji braku możliwości powrotu wychowanka do środowiska rodzinnego, pomoc
w usamodzielnieniu, zdobywaniu umiejętności społecznych oraz przygotowaniu do godnego,
samodzielnego, wartościowego życia.
Na dzień 31.12.2019 r. w placówce przebywało 14 wychowanków, w tym 7 z powiatu
lubaczowskiego, 1 z powiatu kolskiego, 1 z powiatu jarosławskiego, 1 z powiatu
myśliborskiego, 1 z powiatu piotrkowskiego, 3 z powiatu świnoujskiego.
W 2019 r. 1 wychowanek wrócił do rodziny, 2 się usamodzielniło, 4 wychowanków
zmieniło placówkę opiekuńczo – wychowawczą na placówkę w miejscu zamieszkania
rodziców.
W 2019 r. przyjęto do placówki 3 dzieci z innego powiatu i 1 dziecko wskutek
rozwiązania rodziny zastępczej. Za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej
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powiat lubaczowski otrzymuje zwrot kosztów, których regulowanie jest określone
w porozumieniach zawartych pomiędzy powiatami.
Podopieczni objęci byli specjalistyczną opieką medyczną m.in.: psychiatryczną,
neurologiczną,

stomatologiczną,

kardiologiczną,

ginekologiczną,

laryngologiczną,

ortopedyczną, pediatryczną, medycyny pracy. Łącznie odbyto 132 wizyty. Dziesięciokrotnie
wychowankowie byli hospitalizowani, 11 razy wzywano karetkę pogotowia.
W 2019 r. odbyły się 2 posiedzenia Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
podczas których :
 dokonano ocen aktualnych sytuacji rodzinnych wychowanków,
 analizowano stosowane metod pracy z dzieckiem i rodziną,
 oceniano stan zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
 oceniano możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej
pieczy zastępczej,
 informowano sąd o zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.
Dom Dziecka współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaczowie, Sądami, Powiatową Komendą Policji
w Lubaczowie i szkołami do których uczęszczają wychowankowie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie w ramach realizacji programu
Dobry Start przyznało 14 świadczeń podopiecznym Domu Dziecka w Nowej Grobli na kwotę
4200 zł oraz 34.395,10 zł na świadczenia 500+.
Dom Dziecka w Nowej Grobli czyni starania w pozyskiwaniu sponsorów, darczyńców.
Dzięki nawiązanej współpracy, przyjaznych relacji, dzieci otrzymały wspaniałe
prezenty związane z ich zainteresowaniami, nauką zawodu, środki finansowe na naukę
j.angielskiego, prywatne zajęcia logopedyczne, sfinansowano wyjazdy na basen. Zakupiono
sprzęt sportowy, laptopy, gry, sprzęt multimedialny. Przekazano meble i wiele sprzętów
niezbędnych do funkcjonowania domu. Nasi przyjaciele to Firma BorgWarner Poland
z Jasionki, BNP Paribas Bank Polska SA, Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Politechnika
Opolska, Szkoła podstawowa nr 1 i nr 2 w Lubaczowie, Tęczowe Przedszkole w Lubaczowie,
Młodzieżowa Rada Miasta Lubaczowa, Koło Gospodyń Wiejskich z Folwarków, Nadleśnictwo
Lubaczów oraz Nadleśnictwo Oleszyce, różne firmy i osoby prywatne.
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4.4.

Transport zbiorowy i drogi publiczne
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie

Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadania:
 Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,
 Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie.

4.4.1. Utrzymanie dróg powiatowych
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie zarządza drogami powiatowymi o łącznej
długości 388,641 km w tym:
1) drogi w granicach administracyjnych miast 28,100 km
 nawierzchnia bitumiczna 25,100
 nawierzchnia bet. (kostka)

1,100

 nawierzchnia tłuczniowa

1,900

2) drogi poza granicami administracyjnymi miast 360,541 km
 nawierzchnia bitumiczna 342,900
 nawierzchnia betonowa

0,600

 nawierzchnia tłuczniowa

6,541

 gruntowa

10,500

3) chodniki
 w granicach administracyjnych miast

34785 m2

 poza granicami administracyjnymi miast

62772 m2

Długość dróg /w km/ w granicach administracyjnych poszczególnych gmin Powiatu
Lubaczowskiego:
 Miasto Lubaczów:

12,904

 Miasto i Gmina Cieszanów:

44,496

 Miasto i Gmina Narol:

79.493

 Miasto i Gmina Oleszyce:

42,546
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 Gmina Lubaczów:

72,672

 Gmina Horyniec –Zdrój:

44,333

 Gmina Stary Dzików:

39,402

 Gmina Wielkie Oczy:

52,795

Z dniem 20 grudnia 2019 r. Powiat Lubaczowski przejął odcinek drogi wojewódzkiej
nr 866 po wykonaniu obwodnicy m. Lubaczowa. Długość przejętej drogi na terenie miasta
Lubaczów i gminy Lubaczów wynosi 2,629 km.
W administracji PZD znajduje się 20 obiektów mostowych w tym:
 13 o konstrukcji żelbetowej
 7 o konstrukcji drewnianej

Zakres działalności przez Powiatowego Zarząd Dróg w Lubaczowie obejmował wykonywanie
obowiązków wynikających z art. 20 Ustawy o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz.470
z poźn. zmianami) w tym:
1) bieżące utrzymanie dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz ich ochrona
przed degradacją w okresie letnim i zimowym wykonywane przez pracowników
służby drogowej:
 utrzymanie oznakowania pionowego - wymiana i uzupełnianie istniejącego
oznakowania pionowego /wymiana uszkodzonych znaków oraz słupków do znaków
drogowych,
 zabezpieczenie miejsc występowania awarii i ich usuwanie – odmulanie rowów oraz
przepustów drogowych,
 konserwację przepustów, czyszczenie kanalizacji deszczowych,
 utrzymywanie czystości chodników, zatok komunikacyjnych, przejść dla pieszych,
 utrzymywanie zieleni w pasie w drogowym:
o dwukrotne mechaniczne koszenie traw i chwastów na poboczach i skarpach na dł.
600 km własnym ciągnikiem z kosiarką na wysięgniku,
o dwukrotne ręczne obkaszanie barier, wysepek, otoczenia mostów (skarp,
stożków, przestrzeni podmostowych),
o wycinka zakrzaczeń w pasach drogowych,
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o wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego wraz
z wykonywaniem nasadzeń zastępczych wynikających z uzyskanych decyzji
administracyjnych na wycinkę drzew.

2) bieżące utrzymanie dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz ich ochrona
przed degradacją w okresie letnim wykonane przez wykonawców zewnętrznych:
 malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, przejazdy kolejowe,
segregacyjne) na pow. 1409,34 m2,
 dwukrotne mechaniczne koszenie traw i chwastów na poboczach i skarpach
na dł. 580,15 km.

3) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych:
 wykonany przez pracowników służby drogowej PZD przez wbudowanie masy
asfaltowej:
o „na gorąco” w ilości 75,9 ton,
o „na zimno” w ilości 4,7 ton,
 wykonany przez Wykonawcę zewnętrznego przy użyciu „remonterów” przez
wbudowanie grysów bazaltowych i emulsji w ilości 217,99 ton.

4) prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z przyjętym „Planem zimowego
utrzymania dróg” przy użyciu:
 sprzętu zewnętrznego - 9 pługopiaskarek (pługi średnie jednostronne i piaskarki),
 sprzętu własnego:
o 1 pługopiaskarka (pług średni jednostronny),
o ciągnik dwunap. John Deere - 1 szt. (pług jednostronny średni lub dwustronny
ciężki, ładowarka),
o koparko-ładowarka

- 1 szt. (pług jednostronny lekki, ładowarka),

o ciągnik URSUS C-360

- 1 szt. (pług jednostronny lekki, piaskarka do

chodników).
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Koszt zimowego utrzymania (usługi zewnętrzne, zakup materiałów – piasek, sól
drogowa, remonty maszyn i zakup części) wyniósł w 2019 roku 353.643,25 zł.

W/g ewidencji

Długość dróg /km/
Miejsc /odcinków/
Objętych zimowym
objętych do
utrzymaniem
posypywania
/zwalczania śliskości/

drogi
powiatowe:
372,081
388,641
przejęte drogi
wojewódzkie: 2,629
2,629
Razem:
374,710

Nie objętych
zimowym
utrzymaniem

129,013

16,560

2,629

0,0

131,642

16,560

Tabela 4.4-1 zestawienie dróg objętych zimowym utrzymaniem.

5) Administrując i koordynując wykonywanie innych robót Dyrektor Powiatowego
Zarząd Dróg w Lubaczowie wydał:
 116 decyzji administracyjnych (na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń
 obcych, budowy zjazdów do posesji),
 119 decyzji lokalizacyjnych w pasie drogowym innych urządzeń niezwiązanych
z drogą,
 149 postanowień administracyjnych.

Ponadto w zakresie drogownictwa w 2019 roku w Wydziale Architektury,
Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego
w Lubaczowie zatwierdzono 63 projekty stałej oraz czasowej organizacji ruchu, w tym 37 na
drogach powiatowych oraz 26 na drogach gminnych. Wydano także 17 zezwoleń/opinii na
wykorzystanie dróg w sposób szczególny tj. w celu odbycia uroczystości religijnych lub imprez
o charakterze sportowym.
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4.4.2. Informacja o stanie realizacji drogowych zadań inwestycyjnych powiatu
w 2019 roku
W roku 2019 Powiat Lubaczowski zrealizował niżej wymienione inwestycje drogowe:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków – Wielkie Oczy – Granica
Państwa w km 6+750 – 11+608”. Zadanie realizowane jest w ramach „Funduszu Dróg
Samorządowych”.
Termin realizacji wg umowy z wykonawcą: 29.11.2019 r.
Koszt realizacji zadania wynosi: – 2.998.386,78 zł
Finansowanie realizacji zadania:
 Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.799.032,00 zł.
 Gmina Wielkie Oczy – 599.677,39 zł
 Powiat Lubaczowski – 599.677,39 zł

Komórka organizacyjna realizujące ww. zadanie:
 Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.
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2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R Lipsko – Granica województwa – Brzeziny
w km 1+640 – 5+700” Zadanie realizowane jest w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych.
Termin realizacji zadania: 16.12.2019 r.
Koszt realizacji zadania: 3.641.269,01 zł. (w tym: roboty budowlane – 3.567.715,01 zł.,
koszty opracowania dokumentacji projektowej – 34.932,00 zł., koszty wynagrodzenia
inspektora nadzoru – 38.622,00 zł.)
Finansowanie realizacji zadania:
 Dotacja z budżetu państwa – 2.781.587,00 zł.
 Gmina Narol – 400.000,00 zł.
 Powiat Lubaczowski – 459.682,01 zł.

Komórka organizacyjna realizujące ww. zadanie:
 Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.
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3.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1658R Werchrata - Prusie - Granica Państwa
w km 0+000 - 1+194 wraz z przebudową przepustów w km 0+275 oraz 0+518”. Zadanie
zrealizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Termin realizacji: 31.07.2019 r.
Koszt realizacji zadania: 800.175,84 zł. (w tym koszty niekwalifikowalne 106.968,44 zł)
Źródła finansowania realizacji zadania:
 Dotacja z programu
usuwania skutków klęsk żywiołowych
– 554.565,00 zł,
 Gmina Horyniec-Zdrój
– 122.805,42 zł,
 Powiat Lubaczowski
– 122.805,42 zł.

Jednostka organizacyjna realizujące ww. zadanie:
 Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie.
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4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407R Podlesina - Narol Wieś w km 5+745 - 6+287”
Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Termin realizacji: 31.08.2019 r.
Koszt realizacji zadania: 386.280,48 zł.
Źródła finansowania realizacji zadania:
 Dotacja z programu
usuwania skutków klęsk żywiołowych – 287.874,00 zł,
 Gmina Narol – 49.203,24 zł,
 Powiat Lubaczowski – 49.203,24 zł.

Jednostka organizacyjna realizujące ww. zadanie:
 Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie.
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5. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1660R dojazd do stacji PKP
Dziewięcierz w km 0+003 – 0+063”.
Termin realizacji: 30.09.2019 r.
Koszt realizacji zadania: 22.160,30 zł.
Źródła finansowania realizacji zadania:

Gmina Horyniec-Zdrój
– 11.080,15 zł,
 Powiat Lubaczowski – 11.080,15 zł.
Komórka organizacyjna realizujące ww. zadanie:
 Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica – Cieszanów, polegająca na
przebudowie chodnika dla pieszych po stronie prawej – ul. Skorupki w Cieszanowie”.
Termin realizacji: 15.12.2019 r.
Koszt realizacji zadania: 79.884,93 zł.
Źródła finansowania realizacji zadania:
 Gmina Cieszanów – 39.942,46 zł,
 Powiat Lubaczowski – 39.942,47 zł.
Jednostka organizacyjna realizujące ww. zadanie:
 Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie.

W trakcie realizacji jest nw. inwestycja drogowa, której realizacja rozpoczęła się w 2019 roku
7. „Przebudowa drogi powiatowej w Lubaczowie nr 1686R (ul. Słowackiego) w km
0+070 – 0+786”. Zadanie realizowane jest w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.
Termin realizacji wg umowy z wykonawcą: 13.06.2020 r.
Planowany koszt realizacji zadania wynosi: – 3.910.274,49 zł.
Planowane finansowanie realizacji zadania:
 Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.939.762,00zł.
 Gmina Miejska Lubaczów – 985.256,24 zł
 Powiat Lubaczowski – 985.256,25 zł
Wydatki poniesione w 2019 roku: 1.939.762,00zł.
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Komórka organizacyjna realizujące ww. zadanie:
 Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Ponadto do realizacji w latach przyszłych przygotowywane były kolejne inwestycje drogowe.
W 2019 r. zostały opracowane dokumentacje projektowe przebudowy nw. dróg powiatowych:
1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania pn.: Przebudowa dróg
powiatowych na terenie miasta Lubaczowa: Nr 1683R ul. Nowej, Nr 1684R ul.
Konopnickiej i ul. Mickiewicza oraz Nr 1685R ul. Krasińskiego
Koszt wykonania dokumentacji projektowej: 62.778,00 zł.
Źródła finansowania:
 Miasto Lubaczów – 31.389,00 zł,
 Powiat Lubaczowski – 31.389,00 zł.
2. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania pn.: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1688R Lubaczów – Basznia
Koszt wykonania dokumentacji projektowej: 152.889,00 zł.
Źródła finansowania:
 Miasto Lubaczów – 50.963,00 zł,
 Gmina Lubaczów – 50.963,00 zł.
 Powiat Lubaczowski – 50.963,00 zł.
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3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania pn.: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1694R Łukawiec – Krowica Hołodowska na odcinku od Krowicy
Lasowej do Krowicy Hołodowskiej wraz z budową chodników
Koszt wykonania dokumentacji projektowej: 99.300,00 zł.
Źródła finansowania:
 Gmina Lubaczów – 49.650,00 zł.
 Powiat Lubaczowski – 49.650,00 zł.
4. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa
drogi powiatowej 1650R Stary Dzików – PGR Stary Dzików w km 0+000 – 2+131 wraz
z budową chodników i ścieżki rowerowej
Koszt wykonania dokumentacji projektowej: 44.280,00 zł.
Źródła finansowania:
 Gmina Stary Dzików – 44.280,00 zł.
PODSUMOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE ROK 2019
ROK 2019
ZREALIZOWANY ZAKRES
RZECZOWY
Przebudowy i remonty dróg powiatowych (w
tym chodniki)
Opracowanie dokumentacji projektowych
przebudowy dróg powiatowych

EFEKTY
RZECZOWE

WARTOŚĆ

11,430 km

9.867.919,34

5 opracowań
projektowych

359.547,00

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
ROK 2019
WYDATKI OGÓŁEM
w tym:
Środki pozyskane z budżetu państwa
Środki pozyskane z UE
Środki pozyskane z budżetów samorządów
gminnych
Środki Powiatu Lubaczowskiego

10.227.166,34 zł
7.362.820,00 zł
0,00 zł
1.449.953,67 zł
1.414.392,67 zł

Wyżej wymienione inwestycje były realizowane zgodnie z przepisami:
 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym,
 programów w ramach, których powiat pozyskał dofinansowanie,
 umów i porozumień zawartych z gminami z terenu powiatu lubaczowskiego,
z którymi powiat współpracował przy realizacji ww. zadań inwestycyjnych.
Wszystkie poniesione wydatki były ujęte w budżecie powiatu na 2019 rok.
75

4.5.

Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie

Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadania:
 Muzeum Kresów w Lubaczowie,
 Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie,
 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie.

4.5.1. Muzeum Kresów w Lubaczowie
Muzeum Kresów w Lubaczowie jako instytucja kultury Powiatu Lubaczowskiego
w 2019 r. realizowało wiele zdań związanych z działalnością statutową. Jednym
z najważniejszych było gromadzenie zbiorów muzealnych. Według stanu na 31.12.2019 r.
muzeum posiadało w ewidencji 15 751 muzealiów własnych (w sztukach) i 3037 depozytów.
W okresie sprawozdawczym zbiory wzbogaciły się o 76 muzealiów (pozyskano 18 obiektów
w drodze zakupów i 58 obiektów w drodze darów).
Jeżeli chodzi o działalność wystawienniczą, Muzeum Kresów w Lubaczowie w 2019 r.
udostępniło zwiedzającym 6 wystaw czasowych, do których przygotowano zaproszenia,
plakaty, foldery wystaw. Były to następujące wystawy: „Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu
i dziele” (Galeria Oficyna przy Muzeum Kresów w Lubaczowie w terminie: 23.01.2019 r. 23.04.2019 r.), „Anita Żmurko – Sieradzka. Rysunek żurnalowy” (budynek główny Muzeum
Kresów w Lubaczowie w terminie: 19.05.2019 r. – 30.09.2019 r.), „Anita Żmurko – Sieradzka.
Przystanek ubranie” (Galeria Oficyna przy Muzeum Kresów w Lubaczowie w terminie:
19.05.2019 r. – 30.09.2019 r.), „Wrzesień 1939 r. w powiecie lubaczowskim” (budynek główny
Muzeum Kresów w Lubaczowie w terminie: 22.09.2019 r. – 30.12.2019 r.), „Światło i cień.
Marcin Pokrywka” Galeria Oficyna przy Muzeum Kresów w Lubaczowie w terminie:
27.11.2019 r. – 31.01.2020 r.), „Dziedzictwo utrwalone. Rzecz o Januszu Burku" (budynek
administracyjno-muzealny przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu w terminie: 8.12.2019 r. –
30.04.2020 r.).
Jeżeli chodzi o działalność edukacyjną Muzeum Kresów w Lubaczowie w 2019 r. było
organizatorem: 75 lekcji i warsztatów muzealnych, 2 imprez plenerowych (współudział),
2 koncertów (współudział), konkursu historycznego. Tematyka zajęć związana była
z wystawami stałymi i czasowymi muzeum. Nawiązywała do programu edukacji regionalnej,
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dziedzictwa Kresów, tematów z zakresu historii sztuki i zagadnień plastycznych (pracownicy
merytoryczni poszczególnych działów). Propozycje muzealne skierowana były do różnych
grup docelowych i środowisk. W dziedzinie edukacji muzeum współpracowało ze szkołami,
głównie z terenu powiatu lubaczowskiego, innymi instytucjami samorządowymi, kulturalnymi
i oświatowymi, m.in. z Powiatowym Centrum Kultury w Lubaczowie, Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Lubaczowie, Miejską Biblioteką Publiczną w Lubaczowie, Miejsko – Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Oleszycach oraz gośćmi indywidualnymi.
Programy edukacyjne do wystaw stałych:
 „Przystanek Kresy”
 „Przedszkolak na szlaku muzealnych przygód”
 „Świąteczne klimaty”
Przykłady tematów zajęć, lekcji i warsztatów muzealnych:
 „Przygoda w muzeum” – warsztaty plastyczne
 „Było sobie kresowe miasteczko”- lekcja muzealna,
 „Małe spotkania z wielką sztuką Kresów” – lekcja muzealna,
 „O tajemnicach lubaczowskiego herbu” – lekcja muzealna,
 „O tkaninie prawie wszystko” – warsztaty etnograficzno-artystyczne,
 „VIII wieków Lubaczowa” – lekcja muzealna,
 „Rok 1918. Walki o niepodległość w powiecie lubaczowskim” – lekcja muzealna,
 „Romantyczne klimaty w malarstwie”- lekcja muzealna,
 „Mitologia w malarstwie” – lekcja muzealna,
 „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w powiecie lubaczowskim” – lekcja muzealna.
W 2019 r. Muzeum Kresów w Lubaczowie przeprowadziło następujące prace
inwestycyjne:
1) Budowa budynku magazynowego etap II.
Koszt całkowity: 362 900 zł.
Dotacja z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 150 000 zł.
Dotacja Samorządu Województwa Podkarpackiego: 162 900 zł.
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2) Aktualizacja dokumentacji technicznej budynku magazynowego – projekt
zamienny
Koszt całkowity zadania: 37 100 zł.
Dotacja Samorządu Województwa Podkarpackiego: 37 100 zł.

3) Prace budowlano konserwatorskie budynku świetlicy wiejskiej z Opaki
z przeznaczeniem na dom żydowski.
Koszt inwestycji: 39 988,39 zł
Dotacja Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków: 39 988, 39 zł
(100% kosztów).

4) Prace konserwatorskie na cmentarzu w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.
Opracowanie planu cmentarza ulokowanego na działce 177 w Radrużu (wykonanie
siatki

arowej,

pomiary terenowe, wykonanie dokumentacji

polowej,

opracowanie

inwentaryzacji nagrobków w formie cyfrowej). Prace wykonane bezkosztowo przez
pracowników Muzeum Kresów w Lubaczowie.
Prace konserwatorskie (całkowity koszt): 100 000 zł
Dotacja z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 100 000 zł (100 %
kosztów).

W 2019 roku Muzeum Kresów w Lubaczowie uzyskało 2 granty z programów
współfinansowanych ze środków UE na działalność bieżącą muzeum:
1) Program Erasmus +
Tytuł projektu: EduGame. Innowacyjne narzędzia edukacyjne do zarządzania
ochroną dziedzictwa - grywalizacja w procesie dydaktycznym.
Czas trwania projektu: 01.09.2019 – 31.08.2022
Wysokość grantu: 26 291,00 euro
100 % kosztów projektu
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Partnerzy projektu:
 Politechnika Lubelska
 Muzeum Kresów w Lubaczowie
 Politecnico di Milano (Włochy)
 Museo Casa di Dante – Florencja (Włochy)
 Universidade de Beira Interior (Portugalia)
 Municipio do Fundao (Portugalia)
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modułu dydaktycznego
„Zarządzanie dziedzictwem kulturowym”, składającego się z programu nauczania, materiałów
dydaktycznych i edukacyjnej gry fabularnej. Moduł zostanie wykorzystany w kształceniu
studentów

na

kierunkach

związanych

z

ochroną

dziedzictwa

na

uniwersytetach

uczestniczących w projekcie.
Projekt przyczyni się do podniesienia świadomości znaczenia europejskiego
dziedzictwa kulturowego, jego wartości społecznej i edukacyjnej oraz jego wkładu w tworzenie
miejsc pracy i wzrost gospodarczy poprzez szerokie rozpowszechnianie dorobku
intelektualnego projektu. W ramach projektu powstaną: Moduł dydaktyczny „Zarządzanie
miejscem dziedzictwa”, Interdyscyplinarny Podręcznik „Ochrona Dziedzictwa, zarządzanie
i komunikacja”, gra edukacyjna do odgrywania ról „Zarządzanie zabytkiem” oraz
3 kooperacyjne gry fabularne: „Zarządzanie kompleksem cerkwi w Radrużu”, „Zarządzanie
domem Dantego we Florencji” i „Zarządzanie Tabordą Falcão de Dwór Elvas w Fundão ".
Innym czynnikiem przyczyniającym się do podnoszenia świadomości na temat europejskiego
dziedzictwa kulturowego, jego wartości społecznej i edukacyjnej będzie wprowadzenie gier
fabularnych do działań dydaktycznych partnerów niebędących nauczycielami akademickimi organizacja kursów dla profesjonalistów, ale także umożliwienie osobom odwiedzającym
muzea zabawy (nauka poprzez grę).

2. Program Polska – Białoruś - Ukraina
Tytuł projektu: Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu
Karpat.
Czas trwania projektu: 01.11.2019 – 30.10.2020 r.
Całkowity koszt po stronie Muzeum Kresów w Lubaczowie: 33 072,00 euro
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Dofinansowanie w wysokości: 29 764, 80 euro
Wkład własny: 3 307,20 euro
Partnerzy projektu:
 Agencja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie”
z Użhorodu
 (Ukraina) - lider projektu
 Muzeum Kresów w Lubaczowie – partner projektu
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na wspólne dziedzictwo kulturowe regionu
Karpat, a w szczególności drewnianej architektury sakralnej, będącej ważnym elementem
pejzażu kulturowego tego regionu. Do udziału w projekcie wytypowane zostało po 10 cerkwi
drewnianych na terenie Polski i Ukrainy, w oparciu o które realizowane będą poszczególne
działania (m.in. promocyjne).
Po stronie polskiej wytypowano następujące obiekty:
1) Cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu
2) Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Gorajcu
3) Cerkiew pw. św. Dymitra w Łukawcu
4) Cerkiew pw. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie
5) Cerkiew pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Borchowie
6) Cerkiew pw. św. Paraskewy w Łówczy
7) Cerkiew pw. Narodzenie NMP w Kowalówce
8) Cerkiew pw. Narodzenie NMP Prusiu
9) Cerkiew pw. św. Dymitra w Szczutkowie
10) Cerkiew pw. św. Mikołaja w Radrużu
W ramach projektu planuje się następujące działania:
 warsztaty fotograficzne z udziałem artystów fotografików wyłonionych w ramach
konkursu,
 spotkania merytoryczne dotyczące doświadczeń w zakresie zachowania architektury
drewnianej (z udziałem ekspertów, lokalnych władz oraz lokalnych społeczności),
 wystawy fotograficzne będące efektem pracy artystów fotografików biorących udział
w projekcie,
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 utworzenie bazy ok. 400 fotografii artystycznych dotyczących wytypowanych
obiektów drewnianej architektury drewnianej na terenie Polski i Ukrainy
 wydawnictwa promocyjne (m.in. folder, kalendarz)
 poradnik dotyczący zachowania drewnianej architektury, skierowany do właścicieli
architektury drewnianej , opracowany przez ekspertów w tej dziedzinie.
Rezultatem projektu będzie:
 promocja

wspólnego

dziedzictwa

kulturowego

karpackiego

regionu

przygranicznego,
 promocja współpracy transgranicznej,
 wymiana doświadczeń w zakresie zachowania architektury drewnianej,
 promocja regionu karpackiego w celu rozwoju turystyki i gospodarki regionu.
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4.5.2. Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie
Powiat Lubaczowski w ramach zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb
kulturalnych mieszkańców powiatu lubaczowskiego oraz upowszechnianiem i ochroną
dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej, prowadzi Powiatowe Centrum Kultury
w Lubaczowie. Na zadania te, wyłączając koszty funkcjonowania jednostki, przeznaczono
w 2019 r. łączną kwotę 104 481,99 zł.
1) Wspólnie z instytucjami kultury, placówkami szkolnymi, muzealnymi
i bibliotecznymi Centrum Kultury przygotowało i zrealizowało w 2019 r. następujące
wydarzenia:
 Konkurs „Wiem wszystko o mojej miejscowości”, 25 stycznia, we współpracy
z Miejską Biblioteką Publiczną w Lubaczowie,
 XVI Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”,
3 lutego, we współpracy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu i Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Lubaczowie,
 Biesiada Teatralna – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form,
14–16 lutego, we współpracy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu i Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Horyńcu-Zdroju,
 XXIV Konkurs Recytatorski Powiatu Lubaczowskiego Muzyka słowem malowana,
4–5 kwietnia, we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Lubaczowie,
 XI Prezentacje Taneczne „Solo Dance 2019” – eliminacje powiatowe, 9 maja, we
współpracy z Miejskim Domem Kultury w Lubaczowie,
 XV Grand Prix „Recytator Roku 2019”, 13 czerwca, we współpracy z Miejskim
Domem Kultury w Lubaczowie,
 VIII Regionalny Przegląd Chórów „Pieśni Maryjne”, 20 października, we
współpracy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu i Parafią św. Stanisława BM
w Lubaczowie,
 wystawa plenerowa Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek,
28 października – 1 grudnia, we współpracy z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”
z Wrocławia,
 Konkurs Literatura i Dzieci 2019 „W świecie wyobraźni” – eliminacje powiatowe,
13 listopada, we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Lubaczowie,
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 Konkurs historyczny „Dziedzictwo. Dzieje i kultura powiatu lubaczowskiego”,
29 listopada, we współpracy z Muzeum Kresów w Lubaczowie,
 X edycja konkursu „Looking for Talents”, 3 grudnia, we współpracy z Zespołem
Szkół w Oleszycach.
2) Wspólnie z organizacjami pozarządowymi i parafiami Centrum Kultury
przygotowało i zrealizowało w 2019 r. następujące wydarzenia:
 XI Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych Herody 2019, 27 stycznia 2019 r.,
we współpracy z Fundacją „Pamięć i Tożsamość”, parafią św. Stanisława BM
w Lubaczowie oraz Miejskim Domem Kultury w Lubaczowie,
 Powiatowy Dzień Kobiet, 13 marca, we współpracy ze Związkiem Kół Gospodyń
Wiejskich Ziemi Lubaczowskiej i Zespołem Szkół w Oleszycach,
 Przegląd Pieśni Maryjnej „Z pieśnią na ustach do serca Matki”, 5 maja 2019 r.,
we współpracy z parafią pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu,
 VIII Biesiada Piosenki Partyzanckiej w Szałasie nad Tanwią, 2 czerwca 2019 r.,
we współpracy z Regionalnym Towarzystwem Rozwoju Kultury i Sportu
w Lubaczowie,
 Majówka Pszczelarska, 2 czerwca, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy
Ziemi Lubaczowskiej „Eko Barć” w Lubaczowie,
 Międzynarodowe letnie koncerty organowe Lubaczowie, lipiec i sierpień,
we współpracy z lubaczowskimi parafiami pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie
i św. Karola Boromeusza,
 Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich
nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej, 11 lipca, we współpracy
z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,
 Powiatowe Święto Plonów (pn. Folklorem Malowana Ziemia Lubaczowska),
25 sierpnia, we współpracy ze Związkiem Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi
Lubaczowskiej i Centrum Kultury w Wielkich Oczach,
 Konkurs „Kresowe wspomnienia”, 17 września, we współpracy z Towarzystwem
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,
 Dzień Sybiraka, 22 września, we współpracy ze Związkiem Sybiraków – Kołem
Terenowym w Lubaczowie,
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 Wyjazd do Niemirowa na Ukrainie, gdzie na miejscowym cmentarzu porządkowano
polskie groby, 22 października, we współpracy z Towarzystwem Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,
 XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Lubaczowie, 3–11 listopada,
we współpracy z Klubem Inteligencji Katolickiej Oddziałem w Lubaczowie,
 kameralne

spotkania

kulturalne

członków

poszczególnych

stowarzyszeń,

odbywające się w ciągu roku, we współpracy z Polskim Związkiem Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Kołem w Lubaczowie, Stowarzyszeniem „Barwy Jesieni”,
Polskim

Związkiem

Niewidomych

Kołem

w

Lubaczowie,

Związkiem

Nauczycielstwa Polskiego Zarządem Oddziału Oleszyce Sekcją Emerytów
i Rencistów, Polskim Związkiem Diabetyków Kołem Powiatowo-Miejskim
w Lubaczowie, Kołem Terenowym w Cieszanowie i Kołem Terenowym
w Oleszycach.

3) Wspólnie ze

służbami

mundurowymi

Centrum

Kultury przygotowało

i zrealizowało następujące wydarzenia:
 Powiatowy Harcerski Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”, 8 lutego 2019 r.,
we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Komendą Hufca w Lubaczowie,
 Eliminacje powiatowe Festiwalu Piosenki Harcerskiej, marzec, we współpracy
ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Komendą Hufca w Lubaczowie,
 Finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”, 5 kwietnia, we współpracy z Zarządem Powiatowym Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lubaczowie oraz
Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie,
 Zlot Hufca ZHP, 27 kwietnia 2019 r., we współpracy ze Związkiem Harcerstwa
Polskiego Komendą Hufca w Lubaczowie,
 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – eliminacje powiatowe,
9 maja, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Lubaczowie,
 Powiatowe Święto Strażaka w Nowinach Horynieckich, 12 maja, we współpracy
z

Zarządem

Powiatowym

Związku

Rzeczypospolitej Polskiej w Lubaczowie,
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Ochotniczych

Straży

Pożarnych

 Uroczystość 70-lecia założenia jednostki OSP w Nowym Lublińcu, 9 czerwca, we
współpracy z Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Lubaczowie,
 Zlot Chorągwi Podkarpackiej ZHP, 22 czerwca 2019 r., we współpracy ze
Związkiem Harcerstwa Polskiego Komendą Hufca w Lubaczowie,
 V Powiatowy Festiwal Tradycji i Kuchni Myśliwskiej, 8 września, we współpracy
z Kołami Łowieckimi Powiatu Lubaczowskiego.

W ramach działań związanych z ochroną materialnego dziedzictwa kulturowego
powiatu lubaczowskiego Centrum Kultury opracowało, we współpracy z Muzeum Kresów
w Lubaczowie oraz Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu,
Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019–2022. Celem
programu jest: zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy
stanu ich zachowania, odnowa regionalnej architektury i ochrona przed zniszczeniem,
wspieranie i zachęcanie właścicieli zabytkowych obiektów do podejmowania prac remontowokonserwatorskich, wdrożenie programowej ochrony zabytków architektury, zapewnienie
bezpieczeństwa obiektów zabytkowych oraz utrzymanie atrakcyjności turystycznej regionu
opartej na walorach dziedzictwa kulturowego.

Dorobek wydawniczy Centrum Kultury powiększył się w 2019 r. o kolejne pozycje.
Wśród publikacji i materiałów promocyjnych, które ukazały się drukiem znalazły się:
- album Zabytkowa architektura cerkiewna Ziemi Lubaczowskiej autorstwa Janusza
Mazura (kolejne wydanie),
- dwa numery nowego informatora powiatowego „Lubaczowski.info”, który Centrum
Kultury wydaje wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lubaczowie,
- kalendarz ścienny na 2020 r.,
- folder pt. Zespół cerkiewny pw. św. Paraskewy w Radrużu autorstwa Janusza Mazura,
- folder pt. Zespół cerkiewny pw. Najświętszej Marii Panny w Gorajcu autorstwa
Tomasza Roga.
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4.5.3. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie mieści się przy ul. Kościuszki 161,
dzieli lokal z Biblioteką Szkolną Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie i zajmuje
powierzchnię 172 m2. Składa się z 2 części: czytelni multimedialnej i wypożyczalni.
Instytucja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00.
Księgozbiór
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2019 r. wynosił 17 290 wol. książek, 1 925 jedn.
materiałów audiowizualnych.
W ciągu roku przybyło 663 wol. książek, z tego 392 wol. zakupiono ze środków
organizatora (wydano na nie 9 892,12 zł), 246 wol. zakupiono ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (wydano na nie 6 000 zł). Podarowano bibliotece 25 wol.
Czytelnictwo
W 2019 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna zarejestrowała 2715 czytelników,
14093 odwiedzin w wypożyczalni i 5220 odwiedzin w czytelni.
Wypożyczenia
W 2019 r. z Powiatowej Biblioteki Publicznej wypożyczono na zewnątrz 15 203
jednostek inwentarzowych materiałów bibliotecznych (14

653 książek i 1 224

audiowizualnych).
Udostępnianie na miejscu
Czytelnia Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2019 r. odnotowała 5 220 odwiedzin,
556 udostępnień książek. Poza tym odnotowano 127 udostępnień czasopism.
Z Internetu z czytelni skorzystało 1 350 osób.
Komputeryzacja biblioteki
Biblioteka

posiada

4

stanowiska

komputerowe

z

dostępem

do

Internetu,

wykorzystywane do prac bibliotecznych. Czytelnicy mają natomiast dostęp do 16 stanowisk
komputerowych.
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Czytelnicy mają możliwość założenia konta internetowego, dzięki któremu, mogą
zamawiać i rezerwować książki, nie będąc w bibliotece.
Działalność kulturalno-edukacyjna
W 2019 roku odbyły się następujące wydarzenia kulturalne:
1) Spotkanie wielokulturowe w czytelni ze studentami z Chin, Kolumbii i Brazylii
(styczeń):
W ramach warsztatów z języka angielskiego bibliotekę odwiedzili studenci
z organizacji AIESEC z Chin, Kolumbii i Brazylii. Dorośli i seniorzy mieli okazję wysłuchać
trzech prezentacji o poszczególnych krajach oraz nawiązać rozmowę zadając pytania w języku
angielskim. Studenci skupili się na podstawowych informacjach dotyczących ich krajów jak
i najciekawszych tradycjach i atrakcjach turystycznych.
2) Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci:
Ten dzień świętowali z nami najmłodsi z Niepublicznego Przedszkola w Dąbkowie.
We współpracy z biblioteką szkolną przy Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia,
wprowadzono dzieci w świat bajek. Podczas spotkania rozmawiano o uczuciach – radości,
złości i smutku. Przedszkolaki wzięły udział w konkursie na najciekawszą pracę plastyczną
w temacie „Co sprawia ci radość?” i innych quizach z nagrodami.
3) „Ogólnopolski Tydzień Bibliotek” (maj):
- konkurs fotograficzny,
- akcja „Randka w ciemno z książką”,
- „Czytanie pod chmurką” – zajęcia z młodzieżą z Zespołu Szkół im. gen. Józefa
Kustronia w Lubaczowie – uczniowie czytali fragmenty swoich ulubionych książek
i dyskutowali na ich temat. Wzięli również udział w ćwiczeniu o nazwie.: „Sleeveface – ubierz
się w książkę”.
- spotkanie z dziećmi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach.
4) Kursy i szkolenia:
- język angielski dla seniorów,
- język angielski dla dorosłych,
- podstawy obsługi komputera dla seniorów (styczeń-luty),
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5) Wystawy / gazetki:
- Kontynuacja wystawy „Ojcowie niepodległości”,
- „Kochamy wakacje” (prace dzieci uczestniczących w zajęciach wakacyjnych),
- “Sherlock Holmes Detektyw i Dżentelmen”,
- „Patroni roku 2019”,
- „30. rocznica wyborów parlamentarnych”,
- „11 książek o tajnikach ludzkiego umysłu”,
6) Wakacje w bibliotece - warsztaty dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat.
Zajęcia dla najmłodszych czytelników prowadzone były codziennie w okresie
12-23.08.2019 roku. Spotkania obejmowały: warsztaty plastyczne, muzyczne, projekcje
filmowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Dzieci wykonały m. in. własną książkę
i instrumenty.
7) Spotkanie autorskie z Jackiem Łapińskim – „Jak być lepszym w życiu prywatnym?”
Uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia wysłuchali wykładu na temat tego,
dlaczego warto czytać książki, mniej czasu spędzać przed ekranem telefonu i jak ważne jest to,
aby rozwijali swoje zainteresowania.
8) „Dzień Głośnego Czytania” – spotkanie z przedszkolakami:
Na 27 września przypada „Dzień Głośnego Czytania”. W związku z tym,
bibliotekę odwiedziła grupa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach. Podczas
spotkania uczennice z Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie przeczytały
dzieciom wiersz „Na straganie”. Przedszkolaki uczestniczyły w grach i zabawach związanych
z bajkowymi postaciami. Na koniec spotkania wykonały prace plastyczne na temat
wysłuchanego wcześniej wiersza.
9) Ogólnopolska akcja czytelnicza – „Mała Książka Wielki Człowiek”:
PBP w Lubaczowie po raz pierwszy wzięła udział w projekcie skierowanym do
dzieci

w wieku przedszkolnym. Akcja ma na celu promowanie czytelnictwa wśród

najmłodszych. Rodzice, poprzez przekazywane przez nas materiały, mogą dowiedzieć się m.
in. jakie korzyści płyną ze wspólnego czytania i jak procentuje to w przyszłości.
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10) „ Świąteczny prezent” - prezenty dla stałych czytelników:
W ramach tej akcji biblioteka chciała podziękować stałym czytelnikom za
czynny udział w życiu biblioteki w 2019 roku. 50. najaktywniejszych wypożyczających
otrzymało prezenty w postaci zakładek i innych drobnych upominków.

Zadania ponadlokalne realizowane przez bibliotekę powiatową
1) Działalność instrukcyjno-metodyczna
Powiatowa Biblioteka w Lubaczowie na bieżąco dokonuje konsultacji telefonicznych
i mailowych, dotyczących działalności bibliotek, prowadzenia dokumentacji bibliotecznej,
sprawozdawczości, a także opracowywanie artykułów dotyczących powiatu lubaczowskiego
w Systemie Bibliografii Regionalnej.
2) Współpraca z lokalnym środowiskiem:
- Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie,
- Lubaczowska Rada Seniorów,
- Niepubliczne Przedszkole w Dąbkowie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach,
- Księgarnia Nova w Lubaczowie.
3) Działalność sprawozdawcza
Sprawozdania zbiorcze, ocena i analiza pracy bibliotek publicznych powiatu
lubaczowskiego za rok ubiegły i bieżący.
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4.6.

Kultura fizyczna i turystyka
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie

Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadania:
 Wydział Promocji w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie (od 1 września 2019 r.)
 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
(do 31 sierpnia 2019 r.),
 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Lubaczowie (realizacja 2 zadań).

W 2019 r. za pośrednictwem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz Wydziału
Promocji w ramach kalendarza imprez sportowych zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu,
udzielono pomocy organizacyjnej i finansowej stowarzyszeniom posiadającym w działalności
statutowej kulturę fizyczną, związanej z organizacją zawodów i innych imprez sportowych.
Powiat na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczył 41 078,71 zł, wspierając
tą kwotą organizację 23 wydarzeń sportowych. Niżej załączona tabela zawiera wykaz
pozarządowych organizacji sportowych wraz z podaniem nazwy realizowanego wspólnie
z powiatem lubaczowskim zadania w 2019 roku.
Lp. Nazwa imprezy/zadania
mistrzostwa
powiatu
1. Organizacja
lubaczowskiego
w
grupie
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych i średnich wg
kalendarza imprez sportowych PW SZS
Rzeszów.
2. Organizacja imprez warcabowych na terenie
powiatu
lubaczowskiego
oraz
udział
zawodników z powiatu w mistrzostwach
Polski, Europy i świata oraz innych
regionalnych
3. VII Podkarpacka Liga Mistrzów w piłce
futsalowej
Liga
Karate
4. Międzywojewódzka
Tradycyjnego 2019 – I edycja
5. XXXVII Mistrzostwa Polski Juniorów
w warcabach 100-polowych
6. XXII Powiatowy Bieg Uliczny im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju

Organizator

7.

Inauguracja
rundy
Lubaczowskiej A-klasy

Klub Sportowy „Zdrój” Horyniec Zdrój

8.

XVIII Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Orzeł"
Mężczyzn o Memoriał Andrzeja Czajki
w Oleszycach

wiosennej
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Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Lubaczów

Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy

MAAW Sport Team Lubaczów
Lubaczowska Akademia Sztuk Walki
Ludowy Klub Sportowy "UNIA" w HoryńcuZdroju
Uczniowski Klub Sportowy "UKS Zdrój”,
Horyniec-Zdrój

9.

Regionalne
Towarzystwo
Rozwoju Festyn Sportowo-rekreacyjny o
Kultury i Sportu w Lubaczowie
Starosty Powiatu Lubaczowskiego

Puchar

10. XVII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu MUKS "Libero” w Baszni Dolnej

Lubaczowskiego
Szkół
podstawowych
w Warcabach 100-polowych
11. VI Mistrzostwa Polski Dzieci w Słupnie k. Stowarzyszenie gier umysłowych "Czarni" przy
Warszawy
MGOK w Oleszycach
12. Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka Klub Pływacki "Delfin", Horyniec-Zdrój
w Przemyślu
Koło Miejskie Lubaczów - Okręg Polskiego
13. Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka
Związku Wędkarskiego w Przemyślu
14. XVIII Kryterium Uliczne im. Przemysława UKS "Olimpijczyk" przy Publicznym Gimnazjum
Inglota
nr 1 w Lubaczowie
15. XXIII Powiatowy Bieg im. H. Sienkiewicza,
XVII
Powiatowy
Bieg
im.
Jana UKS „Orzeł" w Wielkich Oczach
Kochanowskiego
Stowarzyszenie mieszkańców na rzecz rozwoju
16. Piknik Rodzinny
"Osiedla Piaski" w Lubaczowie
Turniej
piłki
nożnej
o
"Puchar
lata"
Starosty
17.
Klub Sportowy "Victoria" Stary Dzików
Lubaczowskiego

18. Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Powiatowy bieg im. H. Sienkiewicza oraz
w Wielkich Oczach
Powiatowy Bieg im. J. Kochanowskiego
19. XXVIII edycja Biegu im. gen. Józefa Uczniowski Klub Sportowy "Zet-Es" przy Zespole
Szkól im. J. Kustronia
Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Powiatu
Lubaczowskiego

Kustronia

20. Puchar Karate SGI Poland

21. XII Powiatowe Zawody Pływackie z okazji Klub Pływacki "Delfin". Horyniec-Zdrój

Święta Niepodległości
Drużynowe Mistrzostwa Powiatu
Lubaczowskiego
Szkół
Podstawowych Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
w warcabach 100-polowych
„Libero" w Baszni Dolnej
Powiat jako organizator realizował następujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,
w tym sportu.
Współorganizator
Lp. Nazwa zadania
1. XX Podsumowanie Współzawodnictwa Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Lubaczów
Sportowego Szkół z terenu powiatu
lubaczowskiego

22. XIX

V Roztoczański Rajd Rowerowy Green Velo 2019
Podejmując działania na rzecz popularyzacji kultury fizycznej oraz promocji turystyki
aktywnej, w dniu 1 czerwca 2019r. zorganizowano piątą edycję Roztoczańskiego Rajdu
Rowerowego Green Velo.
Start Rajdu zaplanowany został w miejscowości Narol, skąd 280 uczestników
wyruszyło na całodniowy, wynoszący 61 km szlak. Na trasie Rajdu organizatorzy tradycyjnie
zaplanowali przystanki, na których uczestnicy mogli zapoznać się z walorami kulturalnymi oraz
geologicznymi regionu powiatu lubaczowskiego oraz Roztocza Wschodniego, których historię
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i charakterystykę zaprezentowali zaproszeni goście. Na trasie zorganizowano 8 przystanków,
z czego na każdym z nich zaprezentowane zostały stanowiska geologiczne (źródła Różańca),
historyczne budowle (pałac barona Wattmana w Rudzie Różanieckiej, pałac Łosiów w Narolu,
schrony Linii Mołotowa), historyczne miejsca kultu religijnego (cerkiew w Gorajcu, cerkiew
w Łówczy, cerkiew w Woli Wielkiej, cerkwisko w Starej Hucie).
Komórka organizacyjna realizująca ww. zadanie:
 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Lubaczowie.

Porozumienia w zakresie rozwoju turystyki zawarte w 2019 r. przez Powiat
Lubaczowski
Mając na względzie promocję powiatu na różnych płaszczyznach współpracy, w dniu
28 listopada Powiat Lubaczowski podpisał porozumienia z Powiatem Tomaszowskim oraz
z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współpraca powiatów i uczelni ma
wzmocnić potencjał turystyczny Roztocza, które dzięki wspólnej promocji, ma większą szansę
zaistnieć w świadomości turystów.
Komórka organizacyjna realizująca ww. zadanie:
 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Lubaczowie.
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4.7.

Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie

Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadania:
 Wydział Promocji w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie (od 1 września 2019 r.)
 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
(do 31 sierpnia 2019 r.),

Wydział Promocji realizuje Roczny Program Współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W powiecie lubaczowskim w ewidencji organizacji pozarządowych, prowadzonej przez
Wydział (na dzień 31 grudnia 2019r.) wpisane są 203 organizacje pozarządowe. Roczny
Program Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 został uchwalony 18
października 2018 roku uchwalą Rady Powiatu w Lubaczowie Nr XLI/253/2018. Ww. uchwala
została podjęta po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 450 z późn.zm.). Wysokość środków przewidzianych na wsparcie realizacji lub zlecenie
realizacji zadań powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego ustalona została na kwotę 3 059 894,00 zł. Wydział Oświaty
i Spraw Społecznych (a od 01.09. 2019r.) Wydział Promocji Starostwa Powiatowego
w Lubaczowie udzielał organizacjom pozarządowym instruktażu i pomocy w zakresie
prawidłowego składania wniosków o dotacje, informując o obowiązujących drukach ofert,
sprawozdań i sposobie ich sporządzania, jak i o zmianach przepisów prawnych w tym zakresie.
W ramach zadań zaplanowanych w Rocznym Programie Współpracy Powiatu Lubaczowskiego
z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r. przyznano 19 dotacji: w tym 10 dotacji w trybie
otwartego konkursu oraz 9 dotacji w trybie pozakonkursowym. Przekazano dotację
w wysokości: licząc z domami pomocy społecznej (DPS) 3 540 103,26 zł, bez DPS-ów
51775,26 zł.
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Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację z budżetu powiatu lubaczowskiego
na realizację zadań publicznych w roku 2019.

Tabela 4.7-1 Dotacje przyznane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Lp. Nazwa zadania

Nazwa podmiotu
realizującego
zadania

1.

Zgromadzenie
Sióstr Albertynek
Posługujących
Ubogim Dom
Zakonny
w Lubaczowie, ul.
Kościuszki 139,
37-600 Lubaczów

2.

Prowadzenie w okresie
od 1 stycznia 2019 r. do
31 grudnia 2019 r.
Domu
Pomocy
Społecznej
w Lubaczowie dla
dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych
intelektualnie, z łączna
1. miejsc 65: z tego: 60
miejsc dla dzieci, 5 dla
dorosłych.
Prowadzenie w okresie
od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r.
Domu Pomocy
Społecznej w Wielkich
Oczach dla dzieci
i młodzieży
niepełnosprawnych
intelektualnie -z łączną
1. miejsc -70 miejsc,
z tego 67 miejsc dla
dzieci i młodzieży
oraz 3 miejsca dla
osób dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie.

Środki
Zwrot
finansowe
dotacji
własne,
środki
pochodzące
z innych
źródeł,
wkładu
osobowego
lub
rzeczowego
1881 595,00 1 038 303,82
zł
zł

Kwota
przyznanej
dotacji

Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia
św. Karola
Boromeusza
z siedzibą w:
Mikołowie, ul.
Okrzei 27.
43-190 Mikołów

1606 733,00
zł

1 292 678,11
zł

DPS-y łącznie:

3 488 328,00 zł

2 330 981,93 zł
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Lp. Nazwa zadania

Nazwa podmiotu
realizującego
zadania

Kwota
przyznanej
dotacji

Środki
finansowe
własne,
środki
pochodzące
z innych
źródeł,
wkładu
osobowego
lub
rzeczowego

1.

Edukacja zdrowotna
w kierunku
prawidłowego
monitorowania
cukrzycy u chorych.

wsparcie
zadania
3 000,00 zł

116.84 zł

2-

Aktywny seniorusprawniajace zajęcia
ceramiczne dla osób
starszych

wsparcie
zadania
5 000,00 zł

1 100,00 zł

3.

Przyznawanie
stypendiów dla
uzdolnionej
młodzieży z powiatu
lubaczowskiego Program stypendialny
dla 4 uczniów

4.

Dyktando
ortograficzne o tytuł
Mistrza
Ortografii
Ziemi Lubaczowskiej

5.

Profilaktyka uzależnień
oraz
kształtowanie
prawidłowych wartości
i postaw życiowych
młodzieży
szkół
ponadgimnazjalnych,
Jan Paweł II- Młodzi
z Maryją idźcie przez
życie,

Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków Zarząd
Regionu Ziemi
Przemyskiej
Powiatowo- Miejskie
Koło Terenowe Nr 12
w Lubaczowie , ul.
Mickiewicza 45.
37-600 Lubaczów
Stowarzyszenie na
rzecz Osób
Niepełnosprawnych
„Raze” ul.
Słowackiego 9A/4,
37-600 Lubaczów
Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji
przy Liceum
Ogólnokształcącym
w Lubaczowie im.
T. Kościuszki, ul.
Kościuszki 26,
37-600 Lubaczów
Stowarzyszenie
Rozwoju Edukacji przy
Liceum
Ogólnokształcącym
w Lubaczowie im. T.
Kościuszki,
ul Kościuszki 26, 37600
Fundacja
Pamięć
i Tożsamość im. Jana
Pawła
II
–
Międzynarodowe
Centrum Młodzieży
w Lubaczowie
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powierzenie
zadania
3 000,00 zł

powierzenie
zadania
2 500,00 zł

powierzenie
zadania
5 000,00 zł

Zwrot
dotacji

2 702,28 zł

6.

Organizacja
Stowarzyszenie ..Czas wsparcie
zimowego
biegu na Pomoc", ul. Rynek zadania
i marszu po lesie
6, 37-630 Oleszyce
3 000,00 zł

7.

Pozyskiwanie krwi od
Honorowych Dawców
Krwi
w
ramach
działalności
Klubu
Honorowych Dawców
Krwi
„Florian"
w Cieszanowie"

Ochotnicza
Straż wsparcie
Pożarna
zadania
w Folwarkach, 37-611 1 800.00 zł
Cieszanów

520,00 zł

8.

Pozyskiwanie krwi od
Honorowych Dawców
Krwi - II Rajd Pieszy
Promujący Honorowe
Krwiodawstwo
„Spacerkiem
po
zdrowie"

Stowarzyszenie
wsparcie
Honorowych Dawców zadania
Krwi
„Ratownik" 2 000.00 zł
w Horyńcu - Zdroju,
ul.
Jana
III
Sobieskiego 4, 37-620
Horyniec - Zdrój

2 077,59 zł

9.

Pozyskiwanie krwi od Podkarpacki Oddział
Honorowych Dawców Okręgowy
PCK
Krwi PCK „Krwinka” w Rzeszowie, Oddział
Rejonowy
PCK
w Jarosławiu, ul.
Poniatowskiego 57,
37-700 Jarosław
Polski
Związek
Pomoc
Niewidomych- Okręg
niepełnosprawnym
Podkarpacki,
Koło
wzrokowo
Lubaczów ul. M.
Konopnickiej 2, 37600 Lubaczów
Łącznie
Razem z dotacją na
DPS-y:

10.
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wsparcie
zadania
2 000,00 zł

2 000,00 zł

powierzenie
zadania
3 000,00 zł

30 300,00 zł
3 518 628,00 8 516.71 zł
zł

Tabela 4.7-2 Dotacje przyznane w trybie uproszczonym 19a (pozakonkursowym) ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację/wsparcie zadań publicznych
Środki
Lp. Nazwa zadania
Nazwa
podmiotu Kwota
Zwroty
finansowe
realizującego zadania przyznanej
dotacji
własne,
środki
dotacji
pochodzące z
innych źródeł,
wkładu
osobowego lub
rzeczowego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

XXX
Bernardyńskie
Lubaczowskie
Rekolekcje
Pomocy
Stowarzyszenie na Rzecz powierzenie
Rodzinom
Trzeźwości ..VIA", ul. zadania
Dysfunkcyjnym
Konopnickiej 9. 37-600 1 500,00 zł
w Leżajsku
Lubaczów
Stowarzyszenie
V Roztoczański
Rajd
Geoturystyczne Roztocze wsparcie zadania
Rowerowy - Green Velo
1000,00 zł
Wschodnie, ul. Jasna 1. 5 000,00 zł
2019
37-600 Lubaczów
IV Lubaczowska Piątka.
Biegomania Lubaczów,
III Lubaczowska 10.,
wsparcie zadania
ul. Rynek 2/3, 37-600
4 700,00 zł
Marsz Nording Walking
500,00 zł
Lubaczów
Powiatowy
EkologicznoGeologiczny

Piknik Stowarzyszenie
Geoturystyczne Roztocze wsparcie zadania
2 500,00 zł
Wschodnie, ul. Jasna 1. 2 500,00 zł
37-600 Lubaczów
Zakup upominków dla
Stowarzyszenie na rzecz
uczestników obchodów
wsparcie zadania
Osób Niepełnosprawnych
Międzynarodowego Dnia
2 000,00 zł
„Razem”
Osób Niepełnosprawnych
powierzenie
XXV Turniej Piłki Nożnej Miejski Klub Sportowy
zadania
im. Kazimierza Górskiego „Pogoń-Sokół" Lubaczów
3 000,00 zł
Upamiętnienie lokalnego Stowarzyszenie Jednostka
bohatera
II
wojny Strzelecka 2033 im. gen.
wsparcie zadania
światowej
poprzez bryg. Józefa Kustronia
2 475,26 zł
organizację VII Zawodów w Lubaczowie. Bałaje 13,
Sportowo - Strzeleckich 37-600 Lubaczów
Ochrona
ekosystemów Stowarzyszenie
wodnych, na terenie Wędkarskie
..Oczko" wsparcie zadania
350,36 zł
powiatu lubaczowskiego w Opace, Opaka 50, 37- 1 000,00 zł
600 Lubaczów
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Działania
z
zakresu
Okręg Polskiego Związku
ochrony
środowiska
Wędkarskiego
wsparcie zadania
9.
wodnego oraz ichtiofauny
385,89 zł
w Przemyślu, ul. Szopena 3 500,00 zł
wód
powiatu
15a, 37-700 Przemyśl
lubaczowskiego
Razem:
51445,25 zł
21 475,26 zł

Tabela 4.7-3 Rozliczenie dotacji za 2019r.

Wysokość dotacji

Wysokość
zwrotów

Faktycznie
wykorzystana
dotacja

w trybie konkursu

30 300.00 zł

0,00 zł

30 300,00 zl

poza konkursem

21 475.26 zł

0.00 zł

21 475.26 zł

Razem

51 775,26 zł

0,00 zł
-

51 775,26 zl

Tryb udzielenia dotacji

DPS-y
Łącznie organizacje pozarządowe w trybie
konkursowym i pozakonkursowym oraz DPS

3 488 328,00 zl
3 540 103,26 zl
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0,00 zł

3 488 328.00 zł
3 540 103,26 zł

4.8.

Promocja powiatu
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie

Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadanie:
 Wydział Promocji w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie (od 1 września 2019 r.)
 Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie (do 31 sierpnia 2019 r.,
od 1 września 2019 r. wyłącznie w zakresie promocji kultury),
 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Lubaczowie (w zakresie zadań opisanych w rozdziale 4.6).
Z dniem 1 września 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie powołano
nowy Wydział – Wydział Promocji. W ramach swoich zadań Wydział zlecił wykonanie
następujących materiałów promocyjnych (kubki, breloki, magnesy i kartki pocztowe
z rysunkową panoramą powiatu, torby materiałowe z herbem powiatu z Zespołem Cerkiewnym
w Radrużu, oraz ramki z panoramą powiatu). Wszystkie te rzeczy posłużyły do złożenia
pakietów promocyjnych Powiatu Lubaczowskiego.
Przedstawiciele Powiatu wzięli udział w Miasteczku Ziemi Lubaczowskiej, które zostało
zorganizowane przed Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie. W tym celu oprócz
wspomnianych wcześniej kartek pocztowych, stworzone zostały dwa banery o wymiarach
1,5 m x 4,0 m. Dodatkowo wykonany został stempel z zabytkiem UNESCO, który każdy
uczestnik miasteczka mógł sobie własnoręcznie odbić na kartce. W ramach działalności
wydawniczych Wydział Promocji był współfinansującym wydruk folderu „Ziemia
Lubaczowska weź drugi oddech”.
Wydział Promocji jest głównym źródłem artykułów i zdjęć do informatora „Powiat
Lubaczowski info. Przygotował również kartki świąteczne i okolicznościowe pisma
gratulacyjne i grawertony.
Aktywność filmowa i fotograficzna Wydziału Promocji za 2019 rok to 76 filmów
wyemitowanych na kanale w serwisie YouTube oraz 109 galerii zdjęć utworzonych na stronie
Powiatu Lubaczowskiego.
Informacja dotycząca aktywności na stronie internetowej www.powiatlubaczowski.pl:
 średnia liczba wejść w miesiącu w 2019 roku na stronię internetową Powiatu
Lubaczowskiego to ok 17 000, dziennie serwis w roku sprawozdawczym odwiedziło
ok. 800 użytkowników, natomiast roczna liczba odwiedzin to ok 160 tyś.
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4.9.

Geodezja, kartografia i kataster
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie

Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadania:
 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Lubaczowie,
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Lubaczowie
W roku 2020 roku zakończone zostaną dwa realizowane od 2014 roku projekty pod
nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych
opracowań

kartograficznych,

tematycznych

gromadzonych

w

powiatowym

zasobie

geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz ich udostępnianie
za pomocą e-usług usług”. W ramach dwóch projektów tj. Zintegrowanego Systemu
Informacji o Nieruchomościach – Faza I (ZSIN) realizowanego w latach 2014-2015 przy
wsparciu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, którego całkowita wartość projektu
wyniosła około 3 mln 500 tyś zł przy wkładzie własnym 517 511,06 zł oraz w ramach
Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) prowadzonego przez Podkarpacki
Urząd Marszałkowski na lata 2016-2020, którego całkowita wartość projektu przypadająca na
powiat lubaczowski wynosi 3 722 157,35 zł. w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 143 786,84 zł, z budżetu Państwa – 335 236,20 zł oraz
budżetu Powiatu Lubaczowskiego – 240 140,38 zł. W ramach projektu PSIP w 2019 roku była
przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 13 obrębów z terenu powiatu
o łącznej wartości 1 627 135,02 zł.
W ramach prowadzonych spraw związanych z orzecznictwem dotyczącym baz
ewidencji gruntów i budynków, BDOT i GESUT wydano łącznie 113 decyzji
administracyjnych, 10 postanowień oraz 166 protokołów z uzgodnienia dokumentacji
geodezyjno-projektowej.
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Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie
realizuje zadania w zakresie:
1). prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu w systemie teleinformatycznym baz danych:
 Ewidencji gruntów i budynków,
 Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 Rejestru cen i wartości nieruchomości,
 Szczegółowych osnów geodezyjnych,
 Obiektów topograficznych dla terenów miast oraz zwartych i przeznaczonych pod
zabudowę obszarów wiejskich,
2) tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych.
Najbardziej obszerna częścią zasobu gromadzonego i przechowywanego w PODGiK są
dane ewidencji gruntów i budynków oraz w zakresie mapy zasadniczej.
Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w wersji numerycznej,
natomiast część kartograficzna jest przekształcana do postaci numerycznej podczas prac
modernizacyjnych. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków to zespół działań
technicznych, organizacyjnych oraz administracyjnych przeprowadzanych przez starostę
w celu uzupełnienia baz danych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych zgodnie
z wymogami rozporządzenia egib a także modyfikacja istniejących danych. Podczas prac
modernizacyjnych założono ewidencję budynków.
W 2019 roku przeprowadzono modernizację 13 obrębów ewidencyjnych,
do zmodernizowania w powiecie pozostał jeszcze jeden obręb Cewków.
Do

zakresu

działania

Powiatowego

Ośrodka

Dokumentacji

Geodezyjnej

i Kartograficznej w Lubaczowie należy aktualizacja informacji zawartych w ewidencji
gruntów i budynków na podstawie przepisów prawa, wpisów w księgach wieczystych,
prawomocnych orzeczeń sądu, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów notarialnych,
zawiadomień o zakończeniu budowy i wniosków stron.
W 2019 roku wprowadzono 5186 zmian w ewidencji gruntów i budynków.
Zrealizowano 2563 zamówienia na udostępnienie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji
gruntów. Ponadto sporządzono 899 wniosków o wpis w księdze wieczystej zmian
wynikających z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Udzielono 489 informacji
101

miedzy innymi dla urzędu skarbowego, komorników, policji oraz wydano 191 zaświadczeń
o posiadanym gospodarstwie rolnym. W PODGiK prowadzony jest rejestr cen i wartości
nieruchomości. W ubiegłym roku wprowadzono 453 zmiany w tym rejestrze.
Do PODGIK wpłynęło 1734 zgłoszeń prac geodezyjnych oraz 1458 zamówień
na udostępnianie map i dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjnego. Do zasobu przyjęto
1466 nowych operatów geodezyjnych.
Za sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów
i informacji pobiera się opłaty, które są dochodami własnymi budżetu powiatu. Wpływy te
w 2019 roku wyniosły 475354.20 zł.
W powiecie lubaczowskim wszystkie bazy danych prowadzi się w systemie
teleinformatycznym. Stopień cyfryzacji dokumentów archiwalnych powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego wynosi 60%. Przetworzenie pozostałych 40 % materiałów
geodezyjnych do postaci cyfrowej ma nastąpić w ramach projektu Podkarpacki System
Informacji Przestrzennej. Obecnie materiały przyjmowane do zasobu w postaci
nieelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych, po przyjęciu
do zasobu przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych.
Do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego został
wdrożony geoportal powiatowy pod adresem http://lubaczow.geoportal2.pl. Geoportal
to witryna internetowa zapewniająca dostęp do zasobów i usług związanych z danymi
przestrzennymi, zwłaszcza usług przeglądania i wyszukiwania. Dane zawarte w geoportalu
pobierane są bezpośrednio z zasobu geodezyjnego, są aktualne i udostępniane w trybie
publicznym oraz w trybie niepublicznym. W ubiegłym roku zarejestrowano 22786 wejść
do geoportalu w trybie publicznym i 4451 w trybie niepublicznym.
Podsumowując działalność jednostki w stosunku do roku poprzedniego zauważono
znaczny wzrost wykonanych zadań i wpływów do budżetu powiatu.

102

4.10. Gospodarka nieruchomościami
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadanie:
 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Lubaczowie.

I. Grunty stanowiące własność Powiatu w 2019 r. ogółem: 610,1561 ha (741 dz.)
w tym:
 w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych: 548,2756 ha,
 w użytkowaniu wieczystym osób prawnych: 4,9355 ha

II. Dane o zmianach w stanie mienia powiatowego w zakresie przysługujących
Powiatowi praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych
1. Nabycie przez Powiat nieruchomości:
1) odwołanie darowizny nieruchomości, w udziale wynoszącym ½ części, dokonanej na
rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów, położonej w obrębie Lubaczów, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 3290/4 o pow. 0,4360 ha
i 3288/4 o pow. 0,1006 ha, z powodu niewykorzystania nieruchomości na cel publiczny
określony w umowie darowizny (realizacja przez Powiat Lubaczowski i Gminę Miejską
Lubaczów wspólnej inwestycji, polegającej na wybudowaniu basenu wodnego) – akt
notarialny Rep. A nr 2185/2019 z dnia 11.03.2019 r.

2. Zbycie przez Powiat mienia:
1) umowa darowizny nieruchomości zajętej pod drogę wewnętrzną, położonej w obrębie
Nowe Sioło gm. Cieszanów, oznaczonej jako działka nr 1212/4 o pow. 0,9700 ha - na
rzecz Gminy Cieszanów, w celu wykonywania zadań własnych w zakresie gminnych
dróg (akt not. Rep.A nr 1698/2019 z dnia 25.02.2019 r.) – wykonanie uchwały Rady
Powiatu Nr II/16/2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości,
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2) sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod
budownictwo jednorodzinne, położonej w obrębie Miasto Oleszyce gm. Oleszyce,
składającej się z działek nr:
 921/6 o pow. 0,0850 ha - umowa sprzedaży: akt not. Rep. A nr 6749/2019
z dnia 29.07.2019 r., cena sprzedaży: 28 341,38 zł brutto,
 921/22 o pow. 0,0900 ha - umowa sprzedaży: akt not. Rep. A nr 6763/2019
z dnia 29.07.2019 r., cena sprzedaży: 27 004,05 zł brutto,
 921/25 o pow. 0,0950 ha - umowa sprzedaży: akt not. Rep. A nr 6770/2019
z dnia 29.07.2019 r., cena sprzedaży: 27 658,57 zł brutto,
 921/21 o pow. 0,0904 ha - umowa sprzedaży: akt not. Rep. A nr 9103/2019
z dnia 02.10.2019 r., cena sprzedaży: 29 887,65 zł brutto
 - wykonanie uchwały Rady Powiatu Nr XI/105/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
3) sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu, położonej w obrębie Jędrzejówka
gm. Narol, oznaczonej jako działka nr 462/8 o pow. 0,2959 ha, zabudowanej
budynkiem magazynowym, ogrodzeniem trwałym, oświetleniem terenu i drogami
wewnętrznymi - umowa sprzedaży: akt not. Rep. A nr 6756/2019 z dnia 29.07.2019 r.,
cena sprzedaży: 132 691,38 zł brutto - wykonanie uchwały Rady Powiatu
Nr XXVIII/243/2013 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
3. Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek
organizacyjnych:
1) ustanowienie, w drodze decyzji Zarządu Powiatu w Lubaczowie, trwałego zarządu
na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie - jednostki organizacyjnej do
zarządzania drogami powiatowymi, w celu wykonywania czynności związanych z ich
utrzymaniem i ochroną:
 obręb Gorajec gm. Cieszanów – dz. nr 575 o pow. 0,4944 ha, zajęta pod drogę
publiczną powiatową nr 1646R Kowalówka – Gorajec – Nowe Sioło (decyzja
nr 8/37/2019),
 obręb Bałaje gm. Lubaczów – dz. nr 495 o pow. 0.2303 ha, zajęta pod drogę
publiczną powiatową nr 1688R relacji Lubaczów –Basznia (decyzja nr 9/47/2019),
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 obręb Basznia Górna gm. Lubaczów – dz. nr: 565/2 o pow. 0,0420 ha, 732/2 o pow.
0,0452 ha, 733/2 o pow. 0,0138 ha, 734/6 o pow. 0,2994 ha, 735/2 o pow. 0,0457 ha,
736/3 o pow. 0,0059 ha, 736/6 o pow. 0,0148 ha, 997/3 o pow. 0,0034 ha, 997/11
o pow. 0,0041 ha, 997/14 o pow. 0,0555 ha, 997/15 o pow. 0,1150 ha, 997/16 o pow.
0,0209 ha, 997/17 o pow. 0,0367 ha, zajęte pod drogę publiczną powiatową nr 1691R
relacji Basznia–Wólka Horyniecka (decyzja nr 11/53/2019),
 obręb Podlesie gm. Lubaczów – dz. nr: 1/1 o pow. 0,0262 ha, 1/2 o pow. 0,0800 ha,
1/6 o pow. 0,0346 ha, 221/2 o pow. 0,0208 ha, 222/2 o pow. 0,0134 ha, 224/2 o pow.
0,0109 ha, 225/2 o pow. 0,0532 ha, 226/2 o pow. 0,0135 ha, 317/1 o pow. 0,0015 ha,
318 o pow. 0,0284 ha, zajęte pod drogę publiczną powiatową nr 1691R relacji
Basznia–Wólka Horyniecka (decyzja nr 11/53/2019),
 obręb Szczutków gm. Lubaczów – dz. nr 427/1 o pow. 0,0049 ha, zajęta pod drogę
publiczną powiatową nr 1695R relacji Dąbrowa–Łukawiec (decyzja nr 16/70/2019),
 obręb Dębiny gm. Narol – dz. nr: 171 o pow. 0,6730 ha, 547 o pow. 0,6861 ha, zajęte
pod drogi publiczne powiatowe nr: 1642R relacji Dębiny – Łukawica i 1641R relacji
Lipsko – Huta Złomy (decyzja nr 11/52/2019),
 obręb Łukawica gm. Narol – dz. nr 738/1 o pow. 0,9765 ha, zajęta pod drogę
publiczną powiatową nr 1642R relacji Dębiny–Łukawica (decyzja nr 11/52/2019),
 obręb Wola Wielka gm. Narol – dz. nr 1264/2 o pow. 0,4044 ha, zajęta pod drogę
publiczną powiatową nr 1643R relacji Jacków Ogród–Wola Wielka (decyzja
nr 11/52/2019),
 obręb Wola Wielka gm. Narol – dz. nr 822/4 o pow. 0,0194 ha, zajęta pod drogę
publiczną powiatową nr 1643R relacji Jacków Ogród–granica gminy (decyzja
nr 19/90/2019),
 obręb Wola Wielka gm. Narol – dz. nr 824/3 o pow. 0,0033 ha, zajęta pod drogę
publiczną powiatową nr 1643R relacji Jacków Ogród–granica gminy (decyzja
nr 19/91/2019),
 obręb Huta Złomy gm. Narol – dz. nr: 128 o pow. 0,5312 ha i 170 o pow. 0,8586 ha,
zajęte pod drogę publiczną powiatową nr 1641R relacji Narol - Łówcza (decyzja
nr 22/103/2019),
 obręb Wola Wielka gm. Narol – dz. nr 1136/9 o pow. 0,6001 ha, zajęta pod drogę
publiczną powiatową nr 1642R relacji Łukawica - Dębiny (decyzja nr 24/112/2019),
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 obręb Wola Wielka gm. Narol – dz. nr 1136/8 o pow. 1,0602 ha, zajęta pod drogę
publiczną powiatową nr 1642R relacji Łukawica - Dębiny (decyzja nr 24/113/2019),
 obręb Wola Wielka gm. Narol – dz. nr 1261/2 o pow. 1,0205 ha, zajęta pod drogę
publiczną powiatową nr 1643R relacji Jacków Ogród–Wola Wielka (decyzja
nr 26/119/2019),
 obręb Narol Wieś gm. Narol – dz. nr: 1637/3 o pow. 0,0386 ha, 1637/4 o pow. 0,0183
ha, 1637/5 o pow. 0,1124 ha, 1637/6 o pow. 0,0245 ha, zajęte pod drogę publiczną
powiatową nr 1640R relacji Paary – granica województwa – Narol Wieś (decyzja
nr 26/120/2019),
 obręb Ruda Różaniecka gm. Narol – dz. nr: 2967/2 o pow. 0,0098 ha, 2967/3 o pow.
0,0024 ha, 3000/3 o pow. 0,0142 ha, zajęte pod drogi publiczne powiatowe nr: 1634R
relacji granica województwa – Huta Różaniecka – Żuków i 1637R relacji Ruda
Różaniecka – Piła (decyzja nr 39/190/2019),
 obręb Zalesie gm. Oleszyce – dz. nr 478 o pow. 2,1518 ha, zajęta pod drogę
publiczną powiatową nr 1667R Zalesie – Sucha Wola (decyzja nr 16/69/2019),

2) ustanowienie, w drodze decyzji Zarządu Powiatu w Lubaczowie, trwałego zarządu na
rzecz:
 Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie – obręb: Lubaczów, działka
nr 3288/4 o pow. 0,1006 ha, zajęta na działalność oświatową, z przeznaczeniem na
cele statutowe (decyzja nr 16/72/2019),
 Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie – obręb: Lubaczów,
działka nr 3290/4 o pow. 0,4360 ha, zajęta na działalność oświatową,
z przeznaczeniem na cele statutowe (decyzja nr 16/71/2019),

3) przekazanie prawa trwałego zarządu do nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Powiatu Lubaczowskiego między powiatowymi jednostkami organizacyjnymi:
Zespołem Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie a Zespołem Placówek im.
Jana Pawła II w Lubaczowie (wygaśnięcie prawa trwałego zarządu ustanowionego na
rzecz Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie i ustanowienie tego
prawa na rzecz Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie) - obręb: Lubaczów,
działka nr 3290/5 o pow. 0,0135 ha, zajęta na działalność oświatową, z przeznaczeniem
na cele statutowe (decyzja nr 24/114/2019).
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4. Dokonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego,
położonej w obrębie Lubaczów przy ulicy Mickiewicza, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów jako działki nr: 1463/1 o pow. 0,9263 ha i 5773 o pow. 1,1019 ha,
w celu wydzielenia działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży (uchwała Rady
Powiatu w Lubaczowie nr XI/87/2019 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości).
1) Z podziału działki nr 1463/1 powstały następujące nowe działki budowlane
o numerach: 1463/4 o pow. 0,1224 ha, 1463/5 o pow. 0,0976 ha, 1463/6 o pow.
0,0978 ha, 1463/7 o pow. 0,1002 ha, 1463/8 o pow. 0,0987 ha, 1463/9 o pow.
0,1011 ha, 1463/10 o pow. 0,1004 ha, 1463/11 o pow. 0,0985 ha, 1463/12 o pow.
0,0987 ha.
2) Z podziału działki nr 5773 powstały następujące nowe działki budowlane
o numerach: 5773/2 o pow. 0,1218 ha, 5773/3 o pow. 0,1117 ha, 5773/4 o pow.
0,1079 ha, 5773/5 o pow. 0,1070 ha, 5773/6 o pow. 0,1084 ha, 5773/7 o pow.
0,1082 ha, 5773/8 o pow. 0,1390 ha, 5773/9 o pow. 0,1148 ha.
5. Dokonanie wyceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego,
położonej w obrębie Lubaczów przy ulicy Mickiewicza, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów jako działki nr: 1463/3 o pow. 0,0109 ha (droga wewnętrzna), 1463/4
o pow. 0,1224 ha, 1463/5 o pow. 0,0976 ha, 1463/6 o pow. 0,0978 ha, 1463/7 o pow.
0,1002 ha, 1463/8 o pow. 0,0987 ha, 1463/9 o pow. 0,1011 ha, 1463/10 o pow. 0,1004
ha, 1463/11 o pow. 0,0985 ha, 1463/12 o pow. 0,0987 ha, 5773/1 o pow. 0,1831 ha
(droga wewnętrzna), 5773/2 o pow. 0,1218 ha, 5773/3 o pow. 0,1117 ha, 5773/4 o pow.
0,1079 ha, 5773/5 o pow. 0,1070 ha, 5773/6 o pow. 0,1084 ha, 5773/7 o pow. 0,1082 ha,
5773/8 o pow. 0,1390 ha, 5773/9 o pow. 0,1148 ha, 1464 o pow. 0,2390 ha.
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4.11. Administracja architektoniczno-budowlana
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadanie:
 Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,
Komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odpowiedzialną
za realizację zadań z zakresu administracji architektoniczno–budowlanej jest Wydział
Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego.
Wydział realizuje przede wszystkim zadania związane z rozpatrywaniem wniosków
i przygotowywaniem decyzji należących do właściwości Starosty Lubaczowskiego jako organu
administracji architektoniczno-budowlanej, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane na terenie Powiatu Lubaczowskiego, a w szczególności:
 procedowanie wniosków i przygotowywanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę,
oraz decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych,
 przyjmowanie zgłoszeń na budowę i wykonywanie robót budowlanych nie objętych
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.
Weryfikacja ww. wniosków odbywa się m. in. w oparciu o przepisy ustawy - Prawo
budowlane oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie. Projekty budowlane sprawdzone są w zakresie:
 zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi
aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony
środowiska,

w

szczególności

określonymi

w

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach, o której mowa w przepisach ustawy 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,
 zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi,
 kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień,
pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
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 wykonania - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, także sprawdzenie
projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się
aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem,
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Średnio w Wydziale Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju
Gospodarczego

Starostwa

Powiatowego

w

Lubaczowie

w

zakresie

administracji

architektoniczno-budowlanej rocznie załatwianych jest ponad 2000 spraw.
Załączona tabela przedstawia ilości spraw i decyzji wydanych w roku 2019 r.:
Lp.
1.

Przedmiot sprawy:
Pozwolenia na
budowę/rozbiórkę/zmianę
i przeniesienie pozwolenia na budowę

Uwagi:

ilość

ogółem:

668

Gm. Lubaczów

136

Gm.

47

Horyniec-

Zdrój

2.

Zgłoszenia budowy/robót
budowlanych/rozbiórek

Miasto Lubaczów

214

Gm. Stary Dzików

23

Gm. Oleszyce

59

Gm. Wielkie Oczy

44

Gm. Cieszanów

70

Gm. Narol

75

ogółem:

630

Gm. Lubaczów

145

Gm.

54

Horyniec-

Zdrój

4.
5.

Miasto Lubaczów

98

Gm. Stary Dzików

25

Gm. Oleszyce

73

Gm. Wielkie Oczy

72

Gm. Cieszanów

56

Gm. Narol
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Zgłoszenia z projektem budowlanym (zamieszczane na BIP)
– ogółem cały Powiat Lubaczowski
Wydane dzienniki budowy

51
452

Wykazane dane liczbowe wskazują, że w liczbie spraw rozpatrywanych w 2019 roku,
utrzymała się umiarkowana tendencja wzrostowa obserwowana już w poprzednich latach.
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4.12. Ochrona środowiska i przyrody
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadanie:
 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Lubaczowie.

1) W 2019 roku został opracowany Program Ochrony Środowiska dla Powiatu
Lubaczowskiego na lata 2019 – 2022 z uwzględnieniem perspektywy do 2026r. wraz
z Prognozą Odziaływania na Środowisko. „Program” przyjęto Uchwałą Nr V/47/2019 Rady
Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 lutego 2019r.
Podstawowe założenia dokumentu:
 podstawa do zrównoważonego rozwoju powiatu z zachowaniem dziedzictwa
środowiskowego i jego wykorzystania do rozwoju,
 integracja wszystkich działań zmierzających do zachowania i poprawy stanu
komponentów środowiskowych,
 przedstawienie najważniejszych problemów środowiskowych powiatu, wskazanie
barier realizacji Programu,
 wskazanie celów średnio i krótkookresowych do realizacji,
Realizację ww. zadań w imieniu Zarządu Powiatu koordynuje Wydział Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska, zadania wynikające z Programu realizują: jednostki
samorządowe, rządowe, PGL LP, osoby fizyczne, podmioty gospodarcze,
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Zarząd Powiatu sporządza
co dwa lata „Raport” z wykonania Programu. Raport na lata 2018-2019 został przedstawiony
Radzie Powiatu 30.04.2020r. podczas XX Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.

2)

W 2019 roku realizowano Powiatowy Program Usuwania Wyrobów

zawierających azbest dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2013 – 2032. Program został
przyjęty uchwałą XXXIII/258/2013 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2013r.
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Podstawowe założenia dokumentu:
 oczyszczenie terytorium powiatu lubaczowskiego z azbestu oraz usunięcie
stosowanych
od wielu lat wyrobów zawierających azbest,
 stymulowanie działań zmierzających do sukcesywnej likwidacji oddziaływania
azbestu na środowisko,
Szczegóły

realizacji

zadania

zawarto

w

dokumencie

pn. „Raport o wynikach realizacji Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest według stanu na grudzień 2019r.” Raport został przedstawiony dnia 27.02.2020r.
podczas XIX Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
W 2019 roku w powiecie lubaczowskim usunięto 489,725 Mg wyrobów azbestowych,
co stanowi 4,03%, ilości zinwentaryzowanej, najwięcej w gminie Cieszanów (111,111 Mg),
a najmniej w gminie Miejskiej Lubaczów (24,0 Mg).

Tabela 4.12-1 Zestawienie ilości wyrobów azbestowych usuniętych w roku 2019
w poszczególnych gminach powiatu lubaczowskiego

L.p. Gminy
powiatu Ilość
Środki
lubaczowskiego
wyrobów
NFOŚiGW,
azbest.
WFOŚiGW
usuniętych
[zł]
w 2019 r.
w [Mg]
Lubaczów
85,29
32 300,00
1.
Miejska
Lubaczów
24,0
14 276,74
2.
Stary
66,3
36 213,72
3. Dzików
Wielkie
Oczy
39,85
23 705,33
4.
Oleszyce
45,86
27 280,46
5.
Cieszanów
111,111
53 039,95
6.
Horyniec-Zdrój
53,985
24 990,00
7.
Narol
63,329
34 438,93
8.
RAZEM
489,725
246 245,13

111

Środki gmin Wkład
[zł]
mieszkańców

8 464,2
2 519,42
6 390,66
0,00
32 094,66
9 359,99
12 790,86
0,00
71 619,79

2 206,61
0,00
0,00
4 183,29
0,00
0,00
0,00
6 077,46
12 467,36

Wykres 4.12-2 Stan realizacji usuwania wyrobów azbestowych w latach 2013-2019 w poszczególnych
gminach powiatu lubaczowskiego w Mg

Wykres 4.12-3 Stan realizacji usuwania wyrobów azbestowych w latach 2013-2019 dla całego powiatu
lubaczowskiego w [Mg]
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3)

W

ramach

podnoszenia

świadomości

ekologicznej

społeczeństwa,

w szczególności dzieci i młodzieży przy udziale środków powiatu, WFOŚiGW oraz sponsorów
organizowany był w dniu 12 września 2019 r. Powiatowy Piknik Ekologiczno-Geologiczny.
Celem Pikniku było podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony
środowiska tj. obowiązku segregacji odpadów oraz zakazów związanych z paleniem śmieci,
zagrożeniach dla środowiska, a przede wszystkim dla zdrowia jakie niesie palenie śmieci oraz
ochrona powietrza atmosferycznego. Promocja niedocenionych zasobów geologicznych
powiatu lubaczowskiego, rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży pasji obserwowania
i poznawania dziedzictwa przyrodniczego oraz geologicznego. Grupę odbiorców stanowiły
uczniowie placówek oświatowych z terenu powiatu lubaczowskiego (ok. 900 osób) oraz
pozostali mieszkańcy powiatu (ok. 3 500 osób).
4)

Powiat

Lubaczowski

we

współpracy

z

Samorządem

Województwa

Podkarpackiego w dniu 25 października 2019 r. podjął inicjatywę sadzenia drzew
miododajnych na terenie Powiatu pn. „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na poprawę
bioróżnorodności w województwie podkarpackim”. Posadzono 50 sztuk gatunków drzew
miododajnych tj. lipa, klony, robinia, które w przyszłości przyczynią się do ochrony
bioróżnorodności, poprawy stanu środowiska naturalnego w naszym województwie oraz
wpłyną na wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających. Uroczyste sadzenie
drzew miododajnych miało miejsce na terenie Zespołu Szkół w Oleszycach z udziałem
uczniów, kształtując w ten sposób ich świadomość ekologiczną, zmiany klimatu na Ziemi,
a także rolę człowieka w przyrodzie.
5)

Wykonując zadania publiczne z zakresu rolnictwa, w dniu 12 grudnia 2019 r.

została zorganizowana konferencja pn. „Powiat Lubaczowski. Zielona Dolina Żywności
i Zdrowia”, przygotowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Starostwo
Powiatowe w Lubaczowie. Głównym prelegentem był prof. Mirosław Miller z Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu. Spotkanie miało pokazać, że powiat lubaczowski to miejsce,
gdzie stawiamy na jakość i rozwój rolnictwa, w tym produkcję żywności najwyższej jakości
oraz rozwój usług agroturystycznych. Miało także umożliwić wymianę doświadczeń między
rolnikami, producentami i przedsiębiorcami.
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4.13. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadania:
 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Lubaczowie.

1) W ramach nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
w roku 2019, w związku z upływem ważności terminu dotychczasowych planów, sporządzono
nowe uproszczone planu urządzania lasu (UPUL) dla osób fizycznych, wspólnot
gruntowych z terenu gmin: Narol, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Stary Dzików, Oleszyce.
UPUL zostały zatwierdzone zarządzeniem Starosty Lubaczowskiego Nr 43/2019, w dniu 20
września 2019 r. wszystkie ww. dokumenty obowiązują w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31
grudnia 2029 r.
Powyższy projekt zrealizowano w ramach zadania pn.: „Sporządzenie uproszczonych
planów urządzania lasu dla lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie
Miasta i Gminy Narol, Miasta i Gminy Cieszanów, Miasta i Gminy Oleszyce, Gminy Stary
Dzików, Gminy Horyniec-Zdrój” z częściowego dofinasowania ze środków funduszu leśnego.
Koszt opracowania UPUL wyniósł 96 750,00 zł, w tym dofinasowanie z funduszu leśnego62 708,33 zł. Realizacja projektu obejmowała opracowanie UPUL dla 54 obrębów
ewidencyjnych o łącznej powierzchni opracowań– 3870,0086 ha, w tym gmina Narol -16
obrębów, 1625,57 ha; gmina Horyniec-Zdrój – 12 obrębów, 908,89 ha; Gmina Stary Dzików,
6 obrębów, 583,74 ha; gmina Cieszanów – 11 obrębów, 439,88 ha, Oleszyce - 9 obrębów,
311,92 ha.
Dodatkowo

dla

dokumentów

UPUL

sporządzono

Prognozę

Odziaływania

na Środowisko dla projektów UPUL oraz przeprowadzono Strategiczną Ocenę Oddziaływania
na Środowisko w terminie od 15 sierpnia do 5 września 2019 r. Podstawą wykonania Prognozy
była ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko, a jej zakres został określony przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji ochrony
Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia 28-06-2018 r. znak: WPN.410.3.32018.AKw.2 oraz
Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w piśmie z dnia 11-062018r., znak: SNZ.9020.2.8.2018.BW. Prognozę dla UPUL sporządza się w celu określenia
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wpływu na środowisko założonych w nim zadań. Głównym założeniem jest określenie
potencjalnych skutków dla środowiska, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zadań
w zakresie gospodarki leśnej określonych w projektach UPUL. Jest dokumentem wspierającym
proces decyzyjny i procedurę konsultacji projektów dokumentów. Generalnym wnioskiem
z Prognozy było stwierdzenie, że projekty przedmiotowych UPUL nie wpływają znacząco
negatywnie na środowisko, w tym również na cele ochrony i integralność obszarów
NATURA 2000.
Głównym założeniem UPUL jest prowadzenie przez właścicieli lasów trwale
zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, z uwzględnieniem w szczególności:
zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, glebę i warunki życia
i zdrowia człowieka oraz równowagę przyrodniczą, ochrony lasów, zwłaszcza lasów
i ekosystemów leśnych, stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów
szczególnie cennych ze względu na: zachowanie różnorodności przyrodniczej, zachowanie
leśnych zasobów genetycznych, walory krajobrazowe, potrzeby nauki, ochrony gleb i terenów
szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu
społecznym, ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności
na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych, produkcji,
na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego
użytkowania lasu.
Dodatkowo sporządzono inwentaryzacje stanu lasów dla lasów własności kościołów
i parafii, gdzie pow. lasów nie przekraczała 10 ha, na podstawie których wydano 9 decyzji
administracyjnych dla inwentaryzacji o łącznej powierzchni lasów- 22,8920 ha. Wszystkie ww.
dokumenty obowiązują w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r.
Dokumenty obowiązują w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r.
Referat Leśnictwa w Wydziale Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska w tut.
Starostwie Powiatowym, prowadził także nadzór nad gospodarką leśną w lasach
niestanowiących Skarbu Państwa tj. osób fizycznych, wspólnot gruntowych, parafii oraz mienia
komunalnego gmin, który był prowadzony w oparciu o obowiązujące UPUL:
 UPUL dla ww. lasów z terenu Gmin: Narol, Horyniec-Zdrój, Stary Dzików,
Oleszyce, Cieszanów – okres obowiązywania 2020 – 2029 – zatwierdzony
Zarządzaniem Starosty Lubaczowskiego Nr 43/2019, z dnia 20.09.2019 r.
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 UPUL dla lasów z terenu Gminy Lubaczów – okres obowiązywania 2015 – 2024 –
zatwierdzony zarządzeniem Starosty Lubaczowskiego Nr 12/2015, z dnia
09.02.2015 r.,
 UPUL dla lasów z terenu Gmin: Wielkie Oczy, Miejska Lubaczów – okres
obowiązywania
2019-2028 – zatwierdzony zarządzeniem Starosty Lubaczowskiego Nr 36/2018,
z dnia 05.12.2018 r.,
 UPUL dla lasów mienia komunalnego Gmin: Laszki obr. Nowa Grobla, HoryniecZdrój – okres obowiązywania 2016-2025,
 UPUL dla lasów mienia komunalnego Gmin: Lubaczów, Oleszyce, Stary Dzików –
okres obowiązywania 2017-2026,
 UPUL dla lasów mienia komunalnego Gmin: Cieszanów, Narol, Wielkie Oczy –
okres obowiązywania 2018-2027,
Podstawowe założenia ww. dokumentów:
 prowadzenie przez właścicieli lasów trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

b) W ramach zadań związanych z rybactwem śródlądowym, Starosta Lubaczowski
wydaje karty wędkarskie, legitymacje członków Społecznej Straży Rybackiej oraz dokonuje
rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
Zgodnie ze stanem na koniec 2019 roku, Starosta Lubaczowski wydał w 2019 roku 178
kart wędkarskich dla osób, które zdały egzamin przed komisją powołaną przez Koło Polskiego
Związku Wędkarskiego.
Społeczna Straż Rybacka działająca na terenie powiatu lubaczowskiego przy Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu, na koniec 2019 roku liczyła 12 członków.
W rejestrze sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, prowadzonym
przez Starostę Lubaczowskiego na dzień 31.12.2019 r. wpisano 181 jednostek pływających,
w tym w 2019 roku 16 szt., wydając stosowne zaświadczenie o rejestracji.
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4.14. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadania:
 Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Według stanu na koniec grudnia 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Lubaczowie zarejestrowanych było 1986 bezrobotnych, w tym 916 kobiet. W porównaniu
do grudnia 2018 roku ogólna liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 139 osób, w tym o 137
kobiet.
Tabela 4.14-1 Liczba bezrobotnych wg gmin powiatu.

Gmina

Liczba
bezrobotnych wg
stanu na koniec
grudnia 2018

Liczba
bezrobotnych wg
stanu na koniec
grudnia 2019

Wzrost/spadek
w stosunku do
grudnia 2018

Miasto Lubaczów

394

391

-3

Miasto Cieszanów

83

85

+2

Miasto Oleszyce

123

127

+4

Miasto Narol

100

107

+7

Gmina Lubaczów

395

361

-34

Gmina Cieszanów

211

189

-22

Gmina Oleszyce

153

119

-34

Gmina Narol

224

198

-26

Gmina Horyniec

181

178

-3

Gmina Stary Dzików

106

87

-19

Gmina Wielkie Oczy

155

144

-11

Ogółem

2125

1986

-139

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie w 2019 roku realizował zadania wynikające
z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zadania przyjęte uchwałą nr
VII/45/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Rady Powiatu w Lubaczowie, które zostały
określone w Programie Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata
2015 – 2020. Głównym celem wymienionego programu jest ograniczenie bezrobocia
i wykluczenia społecznego poprzez podejmowanie działań wspierających aktywność
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zawodową mieszkańców powiatu lubaczowskiego podnosząc jakość obsługi lokalnego rynku
pracy. Dla osiągnięcia powyższego celu w programie realizowano cztery cele szczegółowe:
1) Wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy w wejściu i powrocie na rynek pracy.
2) Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy.
3) Wzmacnianie współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i innymi podmiotami
działającymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
4) Doskonalenie jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.
W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie dysponował środkami Funduszu
Pracy na rzecz programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej w kwocie 5.230,8 tys. zł. Otrzymane z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej środki Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację innych zadań
fakultatywnych, w kwocie 388,7 tys. zł. pozwoliły na zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania systemów teleinformatycznych, szkolenie pracowników, wypłatę dodatków
do wynagrodzeń kluczowym pracownikom CAZ, opłaty pocztowe, telefony stacjonarne
i komórkowe itp.
Tabela 4.14-2 Środki z Funduszu pracy przeznaczone na realizację zadań w 2019 r.
Lp.

Data

Kwota

Źródło
otrzymania
środków

Przeznaczenie środków z Funduszu
Pracy
˗

1.

16.12.2018 r.

5 346,7 tys. zł

MRPiPS

˗

2.

31.12.2018 r.

300,0 tys. zł

MRPiPS

47,6 tys. zł

MRPiPS –
rezerwa ministra
właściwego do
spraw pracy

˗
˗

3.

22.03.2019 r.

˗
4.

09.04.2019 r.

5 352,4 tys. zł

MRPiPS
˗
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4 983,4 tys. zł programy na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej,
363,3 tys. zł inne fakultatywne
zadania (kwoty środków
obowiązujące do czasu ustalenia
ostatecznych kwot na podstawie
ustawy budżetowej na rok 2019 )
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
realizacja przez Powiatowy Urząd
Pracy w Lubaczowie programu
staży w Placówkach Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
4 983,2 tys. zł programy na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej,
369,2 tys. zł inne fakultatywne
zadania

5.

27.05.2019 r.

200,0 tys. zł

MRPiPS –
rezerwa ministra
właściwego do
spraw pracy

6.

25.07.2019 r.

20,0 tys. zł

MRPiPS

˗

˗
˗

7.

06.09.2019 r.

19,5 tys. zł

MRPiPS

realizacja przez Powiatowy Urząd
Pracy w Lubaczowie programu
aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych zamieszkujących
na wsi
rezerwa Krajowego Funduszu
Szkoleniowego
inne fakultatywne zadania – koszty
wprowadzenia, rozwijania
i eksploatacji systemu
teleinformatycznego i technologii
cyfrowych

Ponadto w 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie otrzymał środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przyznane
ostateczną uchwała Nr XVI/147/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu
lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019 r. – na
rehabilitację zawodową /zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art.11). Przyznano
i wydatkowano około 32,0 tys. zł (staże).

Projekty
W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie realizował dwa projekty:
1) Projekt pozakonkursowy pt. ”Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających
bez pracy w powiecie lubaczowskim (V)”.
Projekt

realizowany był

w

ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na
rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
Okres realizacji projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy
w powiecie lubaczowskim (V)” od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wydatki projektu w 2019 r.
to kwota 701 280,71 zł.
Grupę docelową projektów stanowiły osoby powyżej 29 r. ż. (kobiety i mężczyźni
którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mieli ukończone 30 lat):
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 zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie jako bezrobotne,
należące do co najmniej jednej z następujących grup:
 osoby od 50 roku życia (od dnia 50 urodzin),
 osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad
12 m-cy),
 kobiety,
 osoby z niepełnosprawnościami,
 osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie
do ponadgimnazjalnego włącznie);
 rolnicy i członkowie ich rodzin - osoby posiadające nieruchomość rolną lub
członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym
z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
W 2019 r., w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. z. pozostających
bez pracy w powiecie lubaczowskim (V)” wsparciem objęto 89 osób, w tym 39 osób było
długotrwale bezrobotnych, 67 osób o niskich kwalifikacjach, 9 osób to osoby odchodzące
z rolnictwa, 21 osób było w wieku 50 lat i więcej, 5 osób to osoby z niepełnosprawnościami.
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
 staże – 43 osoby,
 przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 13 osób,
 prace interwencyjne – 33 osoby.
83 osoby pracowały po opuszczeniu programu, w tym 40 osób podjęło pracę po stażu,
utworzono 13 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej.
2) Projekt pozakonkursowy pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie lubaczowskim (IV)” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.1
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty
pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
Kwota środków wydanych na realizację projektu w 2019 r. wyniosła 2 729 691,67 zł
120

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
 poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy poprzedzone IPD – 410 osób,
 staż – 209 osób,
 bon na zasiedlenie – 122 osoby,
 przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 35
osób,
 prace interwencyjne – 45 osób.

Grupę docelową stanowiły osoby młode w wieku 18-29 lat (kobiety i mężczyźni do dnia
poprzedzającego ukończenie 30 roku życia), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Lubaczowie jako bezrobotne, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież
NEET.
Definicja NEET- osoba młoda w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
 nie pracuje,
 nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Weryfikacja tego warunku – czy
osoba brała udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków
publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
W programie objęto wsparciem 410 osób bezrobotnych, w tym długotrwale
bezrobotnych - 123. Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnością objętych wsparciem
w programie wynosiła 9 osób.
Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego,
przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczenia programu wynosiła 214 osób, w tym
liczba osób długotrwale bezrobotnych – 81 osób.
Liczba osób długotrwale bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu
lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po
opuszczeniu programu – 99 osób.

121

Poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji
(osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi
kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) imigranci, reemigranci) – 89,66 %.
Poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób, które nie należą do grupy osób
w najtrudniejszej sytuacji – 82,02 %.
W roku 2019 był realizowany projekt pozakonkursowy pt. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (III)” w ramach Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym
rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 29.02.2019 r.
W ramach tego projektu nie byli kierowani nowi uczestnicy, jedynie zostały wypłacone
stypendia stażowe i refundacje prac interwencyjny, w kwocie 25 833,08 zł.

3) Programy rynku pracy
W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie, odpowiadając na nabory
wniosków ogłaszane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pozyskał dodatkowe
środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 247,6 tys. zł na sfinansowanie w 2019 roku
dwóch programów:
a) Program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –
47,6 tys. zł;
b) Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi –
200,0 tys. zł;
Program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został
zakończony w 2019 roku, program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na
wsi jest kontynuowany.
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Liczbę uczestników programów w ramach poszczególnych form wsparcia przedstawia
poniższa tabela.

Tabela 4.14-3 Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
bezrobotnych finansowane z rezerwy Funduszu Pracy na 2019 rok

Formy
wsparcia
w ramach
programów
Staże
Prace
interwencyjn
e
Bony na
zasiedlenie
Ogółem

Liczba uczestników programów
Program staży w placówkach
ARiMR
5

Program aktywizacji zawodowej
bezrobotnych zamieszkujących na wsi
24

X

33

X

1

5

58
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4.15. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadania:
 Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego
w Lubaczowie.

4.15.1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Lubaczowie
Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Lubaczowie powołanej
celem realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami
i strażami na podstawie art. 38a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 511) w 2019 roku ukierunkowana była na realizację
ustawowych zadań z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Lubaczowie została powołana na
kolejną trzyletnią

kadencję Zarządzeniem Starosty Lubaczowskiego nr 14/2018 z dnia

10 kwietnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Starosty Lubaczowskiego nr 34/2018 z dnia 30
listopada 2018 r.
W 2019 roku odbyły się trzy posiedzenia Komisji na których dokonywano m.in. analizy
i oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie, jak również
omawiano realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego przez jednostki
organizacyjne wykonujące na terenie powiatu zadania z zakresu bezpieczeństwa obywateli.
Na pierwszym posiedzeniu Komisji 11 stycznia 2019 r. przyjęto plan pracy Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Lubaczowie na 2019 r., sprawozdanie z pracy
Komisji za 2018 r., a także dokonano oceny bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu.
Komisja zapoznała się także z:
 informacją o stanie bezpieczeństwa powiatu z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
złożoną

przez

Komendanta

Powiatowego

Państwowej

Straży

Pożarnej

w Lubaczowie,
 informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
lubaczowskiego złożoną przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie.
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Na kolejnym posiedzeniu Komisji w dniu 27 września 2019 roku przedstawiono:
 informację na temat

bezpieczeństwa epizootycznego na terenie powiatu

lubaczowskiego, złożoną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie,
 informację na temat bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lubaczowskiego, złożoną
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie,
 informację na temat bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie powiatu
lubaczowskiego, złożoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Lubaczowie,
29 listopada 2019 r. odbyło się

posiedzenie Komisji, na którym zapoznano się

informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Kierownika Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich –Rejon Dróg w Lubaczowie na temat zwalczania zagrożeń okresu zimowego
i zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu lubaczowskiego w sezonie 2019/2020.

4.15.2. Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadania:
 Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego
w Lubaczowie.

1) W zakresie organizacyjnym:
W związku ze zmianami przepisów, jak również realizując bieżące zadania
aktualizowano i wydano zarządzenia Starosty Lubaczowskiego:
 zarządzenie nr 9/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych
założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej powiatu lubaczowskiego w 2019 r.;
 zarządzenie nr 28/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. o zmianie zarządzenia nr 18/2008
Starosty Lubaczowskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie powołania Powiatowego
Zespołu Zarzadzania Kryzysowego i utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Lubaczowie;
 zarządzenie nr 47/2019 z dnia 23 września 2019 w sprawie udziału wydzielonej
grupy monitorowania prognoz i analiz Powiatowego Zespołu Zarządzania
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Kryzysowego w Lubaczowie w wojewódzkim treningu „Prognozowanie stref
skażeń, wymiana informacji oraz ostrzegania ludności o skażeniach zgodnie
z metodyką ATP -45 Delta w ramach procedur reagowania na zagrożenia CBRN na
terenie województwa podkarpackiego”.;
 zarządzenie nr 58/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie udziału wydzielonej grupy
monitorowania prognoz i analiz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w Lubaczowie w wojewódzkim treningu „Prognozowanie stref skażeń, wymiana
informacji oraz ostrzeganie ludności o skażeniach zgodnie z metodyką ATP -45
Delta w ramach procedur reagowania na zagrożenia CBRN na terenie województwa
podkarpackiego”,
 zarządzenie nr 59/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych
założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej
powiatu lubaczowskiego w 2020 r.

2) w zakresie zarządzania kryzysowego :
 opracowano i zatwierdzono u Wojewody Podkarpackiego Powiatowy Plan
Zarządzania Kryzysowego,
 przekazywano komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne do gmin i podległych
jednostek,
 realizowano zadania związane z posiedzeniami Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego – odbyło się pięć posiedzeń Zespołu,
 uczestniczono w treningach systemu ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach
uderzeniami z powietrza 32 ODN w Krakowie,
 w dniu 4 grudnia 2019 r. uczestniczono w treningu prognozowanie stref skażeń,
wymiana informacji oraz ostrzeganie ludności o skażeniach zgodnie z metodyką
ATP -45 Delta w ramach procedur reagowania na zagrożenia CBRN na terenie
województwa podkarpackiego,
 przesyłano codzienne raporty dobowe do WCZK w Rzeszowie w systemie
Centralnej Aplikacji Raportującej (CAR) ,
 współorganizowano wraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Wojskami Obrony
Terytorialnej i Nadleśnictwami z terenu powiatu lubaczowskiego przeszukiwania
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obszarów leśnych oraz akcji zbierania padłych dzików oraz ich szczątków w związku
z ASF,
 25 października 2019 uczestniczono w ćwiczeniach pod kryptonimem „Katastrofa
lotnicza – Powiat Przeworski 2019” ,
 w dniach 14-15 listopada uczestniczono w warsztatach szkoleniowych dot.
problematyki obrony cywilnej oraz ochrony ludności,
 wydano ulotkę informacyjną pn. „ Zasady postepowania w przypadku uzyskania
informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w budynku
użyteczności publicznej”.

3) W zakresie działalności planistyczno – organizacyjnej obrony cywilnej :
 składano informacje do Podkarpackiego Urzędy Wojewódzkiego w Rzeszowie
o sposobie realizacji zadań wynikających z założeń i kierunków działania,
 aktualizowano Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia
zagrożenia radiacyjnego w powiecie lubaczowskim,
 aktualizowano Powiatowy Plan Ochrony Zabytków,
 aktualizowano Powiatowy Plan Obrony Cywilnej.
4) W zakresie wykrywania zagrożeń i alarmowania:
 uczestniczono w wojewódzkich treningach doskonalących znajomość wymiany
informacji i prognozowania skażeń wg NATO-wskiej normy ATP 45D,
 uczestniczono w treningach łączności Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody,
 uczestniczono w treningach system ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach
uderzeniami z powietrza 32 ODN w Krakowie.
5) W zakresie szkolenia:
 opracowano sprawozdanie roczne i przekazano do Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego,
 Starosta Lubaczowski uczestniczył w ”Szkoleniu starostów z zakresu realizacji
zadań obrony cywilnej” w dniu 11 czerwca 2019 w Szkole Aspirantów PSP
w Krakowie.
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4.16. Obronność
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadanie:
 Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego
w Lubaczowie.

W 2019 r. opracowano następujące dokumenty planistyczne szczebla powiatowego:
 Program szkolenia obronnego powiatu lubaczowskiego na lata 2019-2021,
 Plan szkolenia obronnego powiatu Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na 2019 r.
 Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań
obronnych w powiecie lubaczowskim w 2019 r.,
 Plan kwalifikacji wojskowej (Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubaczowie) na
rok 2019.
Na podstawie w/w dokumentów zrealizowano następujące działania:
Od dnia 25 lutego do 15 marca 2019 r. zorganizowano i przeprowadzono kwalifikację
wojskową. Wydano 297 orzeczeń lekarskich (Kat. A-273, Kat. B -2, Kat D-9, Kat-E -13).
W ramach Wojewódzkiego Ćwiczenia Obronnego pk.”BIESZCZADY-19” w dniach
17-19 czerwca 2019 r. przeprowadzono Powiatowe Ćwiczenia Obronne z epizodami
praktycznymi : ewakuacja zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie i ewakuacja Archiwum
Zakładowego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.
Zgodnie z planem kontroli w dniu 28 listopada 2019 r. przeprowadzono kontrolę
problemową w zakresie realizacji zadań na potrzeby obronności państwa w SP ZOZ
w Lubaczowie.
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4.17. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadanie:
 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Lubaczowie.

Ochrona przeciwpowodziowa prowadzona jest w oparciu o dokument operacyjny
pn. Plan Ochrony przed powodzią w Powiecie Lubaczowskim.
Podstawowe założenie:
 Plan operacyjny zawiera szczegółowe wykazy mostów, przepustów i budowli
hydrotechnicznych potencjalnie narażonych na uszkodzenia przez podwyższone
stany wód płynących,
 „Plan” zawiera zestawienie sił i środków przewidzianych do wykorzystania w trakcie
ewentualnych akcji powodziowych,
 „Plan”

zawiera

wykaz

procedur

obowiązujących

w

sytuacji

zagrożenia

powodziowego.
W ramach ww. działań jest utrzymywany i stopniowo doposażany Powiatowy Magazyn
Przeciwpowodziowy.
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4.18. Ochrona praw konsumenta
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadanie:
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenckich wykonuje
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lubaczowie, w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Formę
realizacji w/w zadań określają przepisy art. 37-43 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 369 z późn. zm.).
Rzecznik swoje zadania wykonuje przez zapewnienie konsumentom bezpłatnych porad
prawnych i informacji prawnej, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw
i interesów konsumentów, prowadzenie edukacji konsumenckiej. W celu wyegzekwowania
słusznych roszczeń konsumentów może również skorzystać z nadanych ustawą uprawnień
procesowych.
W 2019 roku Powiatowy Rzecznik udzielił 168 porad prawnych w sprawach
konsumenckich. Były one udzielane konsumentom osobiście w urzędzie oraz telefonicznie.
Porady dotyczyły m. in. sposobu dochodzenia roszczeń od sprzedawców z tytułu niezgodności
zakupionego towaru z umową oraz od gwarantów z tytułu udzielonej gwarancji, wskazania
podstaw prawnych do składania reklamacji, rodzaju roszczeń przysługujących konsumentom,
terminów rozpatrywania reklamacji. Konsumenci zwracali się o porady prawne,
w szczególności w sprawach: reklamacji obuwia i odzieży, wyposażenia mieszkania, sprzętu
RTV i AGD, sprzętu komputerowego, artykułów motoryzacyjnych, zgłaszając wady
stwierdzone podczas użytkowania towaru. Występowali również o pomoc w sprawach
dotyczących usług: dostawy energii, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, remontowobudowlanych, motoryzacyjnych.

Pytania konsumentów w zakresie usług

dotyczyły

najczęściej sposobu rozwiązania umów oraz możliwości wyegzekwowania świadczeń.
Rzecznik analizował treść zawartych przez konsumentów umów, pomagał w sformułowaniu
pism (oświadczeń) o odstąpieniu od umowy. Informował konsumentów o zmianach
w obowiązujących przepisach prawnych oraz udostępniał ich treść.
Ponadto Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lubaczowie na skutek wnoszonych
przez konsumentów wniosków i skarg występował do przedsiębiorców w celu respektowania
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praw i interesów konsumentów. Rzecznik zwracał się o ponowne rozpatrzenie reklamacji,
o przesłanie pisemnych wyjaśnień i informacji mających na celu rozwiązanie istniejącego
pomiędzy stronami sporu, wzywał do wykonywania ciążącego na przedsiębiorcy obowiązku,
prowadził ze sprzedawcami postępowanie mediacyjne. W wyniku interwencji rzecznika,
w większości spraw, przedsiębiorca uznał zasadność żądań i zmienił swoje dotychczasowe
stanowisko.
Rzecznik na bieżąco współpracował z organizacjami konsumenckimi oraz instytucjami
zajmującymi się ochroną praw konsumentów, jak również z miejskimi i powiatowymi
rzecznikami konsumentów. Współpraca polegała na wymianie informacji i doświadczeń
w zakresie rozwiązywania problemów konsumenckich, sygnalizowania zjawisk rynkowych,
które mają niekorzystny wpływ na sytuację konsumentów.
Rzecznik prowadził także działalność edukacyjno-informacyjną. Podczas załatwiania
spraw, informował sprzedawców i konsumentów o ich obowiązkach i uprawnieniach
wynikających z obowiązujących przepisów. Rozpowszechniał publikacje zawierające
informacje i praktyczne porady dotyczące możliwości i trybu dochodzenia roszczeń od
sprzedawców, gwarantów, czy też wykonawców usług. Przeprowadził zajęcia edukacyjne
w szkołach, na których uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami z zakresu
ochrony praw konsumentów
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4.19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

oraz edukacja prawna na terenie powiatu
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadanie:
 Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

W roku 2019 Starosta Lubaczowski ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których była
udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2030). Punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym lokalu - Starostwo
Powiatowe w Lubaczowie, czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana była osobiście przez adwokata lub radcę
prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub
radcowskiego. Darmową pomoc prawną otrzymywali wszyscy, którzy złożyli oświadczenie,
że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna polegała na:
 poinformowaniu

osoby

uprawnionej

o

obowiązującym

stanie

prawnym,

przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu
prawnego,
 pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma
w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postepowaniu
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku
finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatne

poradnictwo

obywatelskie

obejmowało

działania

dostosowane

do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej
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osoby, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz
wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym (w razie potrzeby) sporządzenie
wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmowało w szczególności porady dla osób
zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Edukacja prawna obejmowała działania edukacyjne, zmierzające do zwiększenia
świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
 prawach i obowiązkach obywatelskich,
 działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
 mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,
 możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie
stanowienia prawa,
 dostępie

do

nieodpłatnej

pomocy prawnej

i

nieodpłatnego

poradnictwa

obywatelskiego,
Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywało się według
kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Od 1 lipca 2019 roku uruchomiono
elektroniczny program do obsługi systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.
W 2019 r. udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 389 osobom.
Dziedziny prawa, w których udzielono najwięcej porad:
 prawo cywilne: 177,
 prawo rodzinne: 79,
 ubezpieczenia społeczne: 56,
 prawo karne: 43,
 prawo pracy: 31.
Zadanie sfinansowane została z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji
wojewodów przez udzielenie dotacji celowej.
W roku 2019 wydatkowana dotację w kwocie: 124 493,95 zł.
W ramach edukacji prawnej powiat promował system nieodpłatnej pomocy prawnej
w środkach masowego przekazu.
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4.20. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

oraz obiektów administracyjnych.
Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadanie:
 Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie

Gospodarstwo

Lokalowe

w

Lubaczowie

działa

na

podstawie

Uchwały

Nr XXVIII/254/2006 Rady Powiatu z dnia 30 września 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki
organizacyjnej powiatu pod nazwą – Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie. Celem
działalności Gospodarstwa jest gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi, w tym
utrzymanie i eksploatacja zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych.
Realizując Uchwały Zarządu Powiatu Gospodarstwo Lokalowe zawiera i rozwiązuje
umowy najmu, przekazuje i przejmuje lokale od najemców, nalicza i pobiera czynsze oraz
opłaty, utrzymuje lokale i urządzenia techniczne ( przeglądy techniczne przewidziane prawem
budowalnym), planuje i przeprowadza naprawy, remonty, utrzymuje porządek w obiektach
i wokół nich, administruje budynkiem Starostwa Powiatowego, zabezpiecza mienie powiatu.
Na planowane w 2019 r. dochody w kwocie 666 084,00 zł wykonano 685 505,59 zł,
co stanowi 102,92 % planu rocznego.
Główne źródła przychodów to:
-

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

384 093,15 zł

-

wpływy z usług

277 998,79 zł

-

sprzedaż składników majątkowych (samochód Polonez Truck)

-

odsetki od środków na rachunku bankowym

-

odsetki od nieterminowych wpłat

-

wpływy z różnych dochodów refundacja za wywóz nieczystości komunalnych,

72,80 zł
687,19 zł

ubezpieczenia oraz rozliczenie podatku VAT lat ubiegłych)
-

650,41 zł

22 003,25 zł
685 505,59 zł

Razem:

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń w kwocie 5637,56 zł.
Planowane wydatki w 2019 r. wynosiły 1 554 494,00 zł wykonano 1 343 938,12 zł,
co stanowi 86,46 % planu rocznego.
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Remonty budowlane związane z utrzymaniem obiektów wykonane w 2019 r.

1)

Zabezpieczenie

i

konserwacja

masztów

ogrodzenia

antenowych

zlokalizowanych w miejscowościach: Sucha Wola, Stary Dzików, Moszczanica, Kowalówka,
Niemstów, Borchów ,Futory , Ułazów, Cewków oraz przeglądy masztów.
Ogólna wartość : 2 238,00 zł

2)

Blok mieszkalny przy ul. Leśnej 24 w Lubaczowie:

 remont mieszkania nr 17,21 ( przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej
z montażem armatury, malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, malowanie
grzejników, remont łazienki, montaż nakładek parapetów, przebudowa instalacji
elektrycznej z montażem osprzętu),
 naprawa oświetlenia zewnętrznego parkingu i drogi dojazdowej do budynku,
 usunięcie awarii na instalacji wodociągowej – wymiana głównego zaworu
w mieszkaniu nr 14.
Ogólna wartość : 8 107,00 zł

3)

Budynek Sanepid-u przy ul. Mickiewicza 45 w Lubaczowie:

 wymiana armatury wod- kan. na ii p,
 naprawa instalacji elektrycznej w tablicy rozdzielczej i oświetlenia zewnętrznego
na parterze budynku nad wejściem do PPP,
 konserwacja, naprawa studzienek rewizyjnych i zasuw przeciw burzowych
w piwnicach budynku,

Ogólna wartość : 657,00 zł
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4)

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie :

 sprawdzenie umocowania i wstawienie brakujących

kratek wentylacyjnych na

kominach,
 usunięcie awarii na instalacji c.o w kotłowni gazowej.
Ogólna wartość : 1 719,00 zł

5)

Budynek socjalno – bytowy w Jędrzejówce gm. Narol (pogotowie ratunkowe)

 wymiana kotła gazowego dwufunkcyjnego c.o i c.w,
 wymiana wkładu filtra wodnego po głównym zaworze,
 czyszczenie rur rynien dachowych z usunięciem przecieków i uszczelnienie.
Ogólna wartość: 2 460,00 zł

6)

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

 czyszczenie i naprawa zaworu burzowego z wymianą klapy, naprawa awarii na
instalacji wodociągowej z wymianą wodomierza w piwnicy budynku,
 malowanie okien i zabezpieczenie kratami stalowymi piwnic przed włamaniem.

Ogólna wartość : 673,00 zł

7)

Budynek

Agencji

Restrukturyzacji

i

Modernizacji

Rolnictwa

-

Biuro Powiatowe w Lubaczowie
 usuniecie awarii na instalacji c.o z wymianą trójdrogowego zaworu mieszającego
w kotłowni gazowej,
 remont schodów wejściowych do budynku ARiMR,
 czyszczenie rynien dachowych.
Ogólna wartość : 1 850,00 zł

136

8)

Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

 przebudowa przewodów wentylacyjnych poprawiających ich sprawność związanych
z funkcjonowaniem działalności gastronomicznej,
 naprawa armatury wod- kan. w pomieszczeniu socjalnym na ii piętrze od strony
wschodniej i zachodniej,
 remont pokoi biurowych nr 23,29,30 na II piętrze w budynku Starostwa,
 remont kotła stalowego c.o w kotłowni,
 malowanie części elewacji – głównego wejścia od strony północnej do budynku,
 wymiana elektrycznego podgrzewacza wody w pomieszczeniu dozorców i w WC
na I piętrze od strony zachodniej,
 zabezpieczenie stalowymi kratami z wypełnieniem siatką okienek piwnic,
 wymiana zaworu hydrantowego w piwnicy od strony zachodniej,
 wymiana osprzętu instalacji elektrycznej w

pokoju biurowym nr 30

i w pomieszczeniach archiwalnych,
 wymiana koszy na odpady przed budynkiem.
Ogólna wartość : 13 255,00 zł

Łączna wartość : 30 959,00 zł
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5.

Realizacja uchwał rady powiatu
W 2019r. rada powiatu przyjęła łącznie 113 uchwał, w tym: (26) związanych było

z budżetem powiatu, (26) administracją samorządową, (18) edukacją publiczną, (10) skargi
i petycje, (7) wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej, (6) transportem drogowym
i drogami publicznymi, (6) gospodarowaniem mieniem powiatu, (5) ochroną zdrowia, (1)
kulturą i sportem, (1) bezpieczeństwem publicznym, (1) przeciwdziałaniem bezrobociu.
Pozostałe (6) dotyczyły współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
oraz ochroną środowiska.

Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Lubaczowie- uchwały podjęte w 2019 r.
Uchwała(numer/data podjęcia/przedmiot)
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Informacja o wykonaniu
Uchwała NR IV/39/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana
w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na
2019 r.
UCHWAŁA NR IV/40/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana.
w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Uchylona Uchwałą Nr X/70/2019
Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata z dnia 06.06.2019r.
2019-2030
UCHWAŁA NR IV/41/2019 Rady Powiatu Uchwała w trakcie realizacji.
w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Zatwierdzono roczny plan kontroli
Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie na Komisji Rewizyjnej na 2020r.
2019 rok
UCHWAŁA NR IV/42/2019 Rady Powiatu Uchwała w trakcie realizacji.
w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Zatwierdzono roczne plany komisji
stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 2019 stałych Rady Powiatu na 2020r.
rok
UCHWAŁA NR IV/43/2019 Rady Powiatu Uchwała w trakcie realizacji
w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r. Jest to 3-letni Powiatowy Program
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy
Zastępczej
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021
i obejmuje lata 2019-2021
UCHWAŁA NR IV/44/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana.
w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r. Środki finansowe PFRON na
w sprawie określenia zadań z zakresu zadania z zakresu rehabilitacji
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rehabilitacji zawodowej i społecznej dla
powiatu lubaczowskiego i wysokości środków
PFRON przeznaczonych na ich realizację
w 2019 r.

zawodowej i społecznej dla powiatu
lubaczowskiego
zostały
wydatkowane
zgodnie
z przeznaczeniem
Uchwała traci moc Uchwałą Nr
V/51/2019 z dnia 28.02.2019r.
Uchwała wykonana.
Rada powołała Radę Społeczną
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
w Lubaczowie z uwagi na
zakończenie kadencji poprzedniej
Rady Społecznej.
Uchwała wykonana
Projekty realizowane były w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego Działanie 7.2 Poprawa
sytuacji osób bezrobotnych na
rynku
pracy
–
projekty
pozakonkursowe
PUP.
Okres
realizacji projektu „Aktywizacja
osób powyżej 29 r. ż. pozostających
bez
pracy
w
powiecie
lubaczowskim (V)” od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r., wydatki projektu
w 2019 r. to kwota 701 280,71 zł.
Uchwała w trakcie realizacji

7.

UCHWAŁA NR IV/45/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lubaczowie

8.

UCHWAŁA NR IV/46/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt.
„Aktywizacja
osób
powyżej
29
r.ż.
pozostających bez pracy w powiecie
lubaczowskim (V)” Działanie 7.2 Poprawa
sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy –
projekty pozakonkursowe PUP w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 20142020

9.

UCHWAŁA NR V/47/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Lubaczowskiego na
lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy
do roku 2026 wraz z Prognozą Oddziaływania
na Środowisko
Uchwała NR V/48/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana.
w Lubaczowie z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/39/2019
Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 stycznia

10.
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11.

12.

13.

2019 r w sprawie budżetu Powiatu
Lubaczowskiego na 2019 r.
Uchwała NR V/49/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.
UCHWAŁA NR V/50/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i oddanie
w najem bez przetargu aktywów trwałych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lubaczowie
UCHWAŁA NR V/51/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej dla
powiatu lubaczowskiego i wysokości środków
PFRON przeznaczonych na ich realizację
w 2019 r.

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana.
Pomieszczenia szpitalne zostały
wynajęte Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia
Ratunkowego
w Przemyślu.
Uchwała wykonana
Środki finansowe PFRON na
zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej dla powiatu
lubaczowskiego
zostały
wydatkowane
zgodnie
z przeznaczeniem.
Uchwała traci moc Uchwałą Nr
XIV/123/2019 z dnia 30.10.2019r.

14.

15.

16.

Uchwała NR VI/52/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana
w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.
UCHWAŁA NR VI/53/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana
w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na
stanowisko
Dyrektora
Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lubaczowie.
UCHWAŁA NR VI/54/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana
w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zgłoszenia przedstawicieli Rady
Powiatu do składu Komisji konkursowej
w sprawie przeprowadzenia konkursu na
stanowisko
Dyrektora
Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lubaczowie
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17.

UCHWAŁA NR VI/55/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
Społecznej
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

18.

UCHWAŁA NR VI/56/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ustanowienia tytułu honorowego
„Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego” oraz
zasad jego nadawania.
UCHWAŁA NR VI/57/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Członkiem
Komisji
Oświaty
Oświaty i Spraw Społecznych
i Spraw Społecznych został radny
Pan Józef Michalik

19.

20.

21.

22.

23.

24.

UCHWAŁA NR VII/58/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
Uchwała NR VIII/59/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.
UCHWAŁA NR VIII/60/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w
sprawie
przystąpienia
Powiatu
Lubaczowskiego do Związku Międzygminnego
„Ziemia Lubaczowska”
UCHWAŁA NR VIII/61/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku
Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska”
UCHWAŁA NR IX/62/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie
nadania
Jego
Eminencji
Marianowi
Kardynałowi Jaworskiemu tytułu honorowego
„Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”

141

Uchwała wykonana.
Rada
Powiatu
zatwierdziła
Regulamin
Rady
Społecznej
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
w Lubaczowie, który został
wdrożony w życie.
Uchwała wykonana
Rada powiatu ustanowiła tytuł
honorowy „ Zasłużony dla Powiatu
Lubaczowskiego” oraz zasady jego
nadawania.
Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana.

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

UCHWAŁA NR IX/63/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie
nadania Jego Ekscelencji Biskupowi dr hab.
Mariuszowi
Leszczyńskiemu
tytułu
honorowego
„Zasłużony
dla
Powiatu
Lubaczowskiego”
UCHWAŁA NR IX/64/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie
nadania Panu Józefowi Michalikowi tytułu
honorowego
„Zasłużony
dla
Powiatu
Lubaczowskiego”
UCHWAŁA NR IX/65/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie
nadania dr Zygmuntowi Kubrakowi tytułu
honorowego
„Zasłużony
dla
Powiatu
Lubaczowskiego”
UCHWAŁA NR IX/66/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie
nadania
pośmiertnie
Panu
Andrzejowi
Buczkowi tytułu honorowego „Zasłużony dla
Powiatu Lubaczowskiego”
UCHWAŁA NR IX/67/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie
nadania Panu Władysławowi Ortylowi tytułu
honorowego
„Zasłużony
dla
Powiatu
Lubaczowskiego”
UCHWAŁA NR IX/68/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie
nadania Panu Zbigniewowi Wróblowi tytułu
honorowego
„Zasłużony
dla
Powiatu
Lubaczowskiego”
UCHWAŁA NR X/69/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 6 czerwca 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
UCHWAŁA NR X/70/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Lubaczowskiego na lata 2019-2030.
UCHWAŁA NR X/71/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 6 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Przeworskiego na realizacje zadania
142

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana
Uchwała uchylona Uchwałą Nr
XV/131/2019 z dnia 28.11.2019r.
Uchwała wykonana
Udzielono
Powiatowi
Przeworskiemu
dotacji

34.

35.

36.

37.

publicznego Przebudowa drogi powiatowej Nr P
1555R „Cewków – Dobra”
UCHWAŁA NR X/72/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn.
,,Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Lubaczowie” dofinansowanego przez Unię
Europejską
ze
środków
Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr
RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa VIII Integracja społeczna,
Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych.
UCHWAŁA NR X/73/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie zabezpieczenia przez Powiat
Lubaczowski środków finansowych na wkład
własny do realizacji projektu pn. ,,Zwiększenie
oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie”
dofinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.0118-032/18
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII
Integracja społeczna,
Działanie nr 8.3.
Zwiększenie dostępu do usług społecznych
i zdrowotnych i wyrażenie zgody na
zaciągnięcie zobowiązania finansowego na ten
cel.
DEKLARACJA Rady Powiatu w Lubaczowie
z dnia 6 czerwca 2019 r. przeciw wdrażaniu
ideologii LGBT w życiu społecznym.
UCHWAŁA NR XI/74/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
Lubaczowskiego wotum zaufania.
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w 100.000,00 zł. Przyznana dotacja
została rozliczona.
Uchwała w trakcie realizacji.
Projekt realizowany jest w okresie
od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.

Uchwała w trakcie realizacji.
Projekt realizowany jest w okresie
od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.
Wkład własny obejmował okres do
29 lutego 2020 r.

Rada Powiatu przyjęła deklarację
podczas obrad X sesji.
Uchwała wykonana
Rada Powiatu udzieliła Zarządowi
Powiatu wotum zaufania.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

UCHWAŁA Nr XI/75/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego
wraz
ze
sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego
za 2018r.
UCHWAŁA Nr XI/76/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
UCHWAŁA Nr XI/77/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2018r. Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Lubaczowie.
UCHWAŁA Nr XI/78/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Muzeum Kresów w Lubaczowie.
UCHWAŁA Nr XI/79/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2018 r. Powiatowego Centrum
Kultury w Lubaczowie.
UCHWAŁA Nr XI/80 /2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i pokrycia ujemnego wyniku
finansowego za 2018 r. Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lubaczowie.
UCHWAŁA Nr XI/81/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Oceny sytuacji
ekonomiczno
–
finansowej
SPZOZ
w Lubaczowie za 2018r.

Uchwała wykonana
Rada
Powiatu
zatwierdziła
sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem
z
wykonania
budżetu Powiatu Lubaczowskiego
za 2018r.
Uchwała wykonana
Rada
Powiatu
udzieliła
absolutorium dla Zarządu Powiatu
z tytułu wykonania budżetu za rok
2018.
Uchwała wykonana.
Informacja
o
przyjęciu
sprawozdania
odnotowana
w Rejestrze Instytucji Kultury
zaktualizowana.
Uchwała wykonana.
Informacja
o
przyjęciu
sprawozdania
odnotowana
w Rejestrze Instytucji Kultury
zaktualizowana.
Uchwała wykonana.
Informacja
o
przyjęciu
sprawozdania
odnotowana
w Rejestrze Instytucji Kultury
zaktualizowana.
Uchwała wykonana.
Sprawozdanie finansowe przesłane
do KRS i US.

Uchwała wykonana.
Rada Powiatu w Lubaczowie
przyjęła
Ocenę
sytuacji
ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
w Lubaczowie za 2018 r.
UCHWAŁA Nr XI/82/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana.
w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. Zmiany
w
statucie
zostały
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr wprowadzone.
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46.

47.

48.

49.

50.

XXVI/154/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie
z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
UCHWAŁA Nr XI/83/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu
z drogi oraz jego parkowanie na parkingu
strzeżonym.
UCHWAŁA Nr XI/84/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi
powiatowej, odcinka drogi powiatowej na
terenie Miasta Cieszanów.
UCHWAŁA Nr XI/85/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi
powiatowej, odcinków dróg powiatowych na
terenie Miasta Oleszyce.
UCHWAŁA Nr XI/86/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na obszarze Powiatu
Lubaczowskiego od dnia 1 września 2019 roku.
UCHWAŁA Nr XI/87/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości.
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Uchwała wykonana

Uchwała wykonana
Uchwała została opublikowana
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego
i przekazana do Gminy Cieszanów
Uchwała wykonana.
Uchwała została opublikowana
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego
i przekazana do Gminy Cieszanów.
Uchwała wykonana.
W związku ze zmianą przepisów
prawa
oświatowego
organ
prowadzący ustalił plan sieci szkół
na
obszarze
Powiatu
Lubaczowskiego.
Uchwała
Rady
Powiatu
w Lubaczowie Nr XI/87/2019 z dnia
27.06.2019 r. w sprawie sprzedaży
nieruchomości
położonych
w
Lubaczowie
przy
ulicy
Mickiewicza została wykonana
w
następującym
zakresie:
dokonanie
podziału,
wyceny
nieruchomości,
ogłoszenie
I
przetargu i sprzedaży części działek
powstałych
z
podziału
nieruchomości,
ogłoszeniu
II
przetargu który zakończył się
wynikiem
negatywnym
oraz
ogłoszeniu III przetargu na
31.07.2020 r. dot. sprzedaży
pozostałych działek.

Uchwała Nr XI/87/2019 z dnia
27.06.2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości
położonej w obrębie Lubaczów
przy ul. Mickiewicza, oznaczonej
jako działki nr: 1463/4 o pow.
0,1224 ha, 1463/5 o pow. 0,0976 ha,
1463/6 o pow. 0,0978 ha, 1463/7
o pow. 0,1002 ha, 1463/8 o pow.
0,0987 ha, 1463/9 o pow. 0,1011 ha,
1463/10 o pow. 0,1004 ha, 1463/11
o pow. 0,0985 ha, 1463/12 o pow.
0,0987 ha, 5773/2 o pow. 0,1218 ha,
5773/3 o pow. 0,1117 ha, 5773/4
o pow. 0,1079 ha, 5773/5 o pow.
0,1070 ha, 5773/6 o pow. 0,1084 ha,
5773/7 o pow. 0,1082 ha, 5773/8
o pow. 0,1390 ha, 5773/9 o pow.
0,1148 ha – działki budowlane,
1463/3 o pow. 0,0109 ha, 5773/1
o pow. 0,1831 ha, 1464 o pow.
0,2390 ha – drogi wewnętrzne.
W wyniku pierwszego przetargu
ustnego
nieograniczonego
przeprowadzonego w dniu 15
stycznia 2020 r. zostały zbyte
działki o numerach:
1463/4 i działki nr 1463/3 (droga
wewnętrzna) - 76 449,28 zł,
1463/5 wraz z udziałem: 1/8 części
działki nr 1464 (droga wew.) - 64
415,19 zł,
1463/6 wraz z udziałem: 1/8 części
działki nr 1464 (droga wew.) - 63
433,49 zł,
1463/7 wraz z udziałem: 1/8 części
działki nr 1464 (droga wew.) - 64
191,33 zł,
5773/2 wraz z udziałem: 1/8 części
działki nr 5773/1 (droga wew.) 81 342,25 zł,
5773/3 wraz z udziałem: 1/8 części
działki nr 5773/1 (droga wew.) 74 234,19 zł,
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5773/4 wraz z udziałem: 1/8 części
działki nr 5773/1 (droga wew.) 68 074,62 zł,
5773/5 wraz z udziałem: 1/8 części
działki nr 5773/1 (droga wew.) 66 282,19 zł,
5773/8 wraz z udziałem: 1/8 części
działki nr 5773/1 (droga wew.) 104 404,74 zł.
Drugi przetarg na sprzedaż działek
oznaczonych w operacie ewidencji
gruntów i budynków numerami:
1463/8 o pow. 0,0987 ha, 1463/9
o pow. 0,1011 ha, 1463/10 o pow.
0,1004 ha, 1463/11 o pow. 0,0985
ha, 1463/12 o pow. 0,0987 ha,
5773/6 o pow. 0,1084 ha, 5773/7
o pow. 0,1082 ha, 5773/9 o pow.
0,1148 ha został przeprowadzony
w dniu 23 kwietnia 2020 r.
i
zakończył
się
wynikiem
negatywnym – nikt nie przystąpił do
przetargu.
Trzeci
przetarg
ustny
nieograniczony na sprzedaż działek
o numerach: 1463/8 o pow. 0,0987
ha, 1463/9 o pow. 0,1011 ha,
1463/10 o pow. 0,1004 ha, 1463/11
o pow. 0,0985 ha, 1463/12 o pow.
0,0987 ha, 5773/6 o pow. 0,1084 ha,
5773/7 o pow. 0,1082 ha, 5773/9
o pow. 0,1148 ha został wyznaczony
na dzień 31 lipca 2020 r.
51.

UCHWAŁA Nr XI/88/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt.
"Od kreatywności do innowacyjności- zawody
przyszłości" złożonego w ramach konkursu nr
RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 RPO WP na
lata 2014- 2020, Priorytet IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa
jakości
kształcenia
zawodowego
oraz
147

Uchwała w trakcie realizacji.
Projekt realizowany w partnerstwie:
przez Zespół Szkół w Lubaczowie
oraz Fabryką Maszyn Lubaczów sp.
zoo.
W projekcie bierze udział 60
uczniów w kształcących się
w zawodzie technik mechanikoperator obrabiarek sterowanych

zabezpieczenia wniesienia wkładu własnego do numerycznie
oraz
Szkoły
realizacji projektu.
Branżowej I Stopniaoperator
obrabiarek skrawających.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Wydział ABR pomagał jednostce
w przeprowadzeniu postepowań
o udzielenie zamówień publicznych
w
ramach
przedmiotowego
projektu.
UCHWAŁA Nr XI/89/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana.
w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. Środki trwałe zostały sprzedane.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
środków trwałych Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
UCHWAŁA Nr XI/90/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana
w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.
Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana
w Lubaczowie z dnia 26 sierpnia 2019r.
w sprawie oddania w najem pomieszczeń
znajdujących się w budynku w Lubaczowie przy
ul. Mickiewicza 45
Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana
w Lubaczowie z dnia 26 sierpnia 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana.
w Lubaczowie z dnia 26 sierpnia 2019r. Rada Powiatu wyraziła zgodę na
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu przystąpienie do realizacji projektu
pt. "Wzrost, jakości kształcenia ogólnego
w szkołach powiatu lubaczowskiego” w ramach Wydział ABR pomagał jednostce
Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji w przeprowadzeniu postepowań
i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.2 o udzielenie zamówień publicznych
Poprawa
jakości
kształcenia
ogólnego w
ramach
przedmiotowego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego projektu.
Województwa Podkarpackiego na lata 20142020.
Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Powiatu Uchwała w trakcie realizacji.
w Lubaczowie z dnia 26 sierpnia 2019r. Projekt realizowany przez Liceum
w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego Ogólnokształcące w Lubaczowie.
niezbędnego do realizacji projektu pt. "Wzrost, Projekt
przewiduje
realizację
jakości kształcenia ogólnego w szkołach szkoleń
dla
nauczycieli,
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powiatu lubaczowskiego” w ramach Osi
Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości
kształcenia ogólnego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

wyposażenie
pracowni
przedmiotowych
w
pomoce
dydaktyczne
oraz
sprzęt
komputerowy i multimedialny.

59.

Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 26 sierpnia 2019r.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
Promocji Kultury i Turystyki

Uchwała wykonana
Skreśla się ze składu osobowego
Komisji
Promocji,
Kultury
i Turystyki radnego Pana Adama
Swatka-Czerneckiego

60.

Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 18 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lubaczowie na złożenie wniosku
o dofinansowanie, zaciąganie zobowiązań
(zawarcie
umowy)
oraz
przyjęcie
dofinansowania w ramach projektu pn.:
„Poprawa
efektywności
energetycznej
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Lubaczowie" w ramach
Programu priorytetowego 3.4, Część 1, Ochrona
Atmosfery, Budownictwo Energooszczędne,
Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
organizowanego przez NFOŚIGW.
Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 18 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu
do porozumienia w sprawie powierzenia
Powiatowi Jarosławskiemu zadania organizacji
publicznego transportu zbiorowego.

Uchwała wykonana.
SP
ZOZ
złożył
wniosek
o dofinansowanie w ramach
projektu zakładającego poprawę
efektywności
energetycznej
z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii do NFOŚIGW.

58.

61.

Wydział ABR pomagał jednostce
w przeprowadzeniu postepowań
o udzielenie zamówień publicznych
w
ramach
przedmiotowego
projektu.
Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana
w Lubaczowie z dnia 26 sierpnia 2019r. Członkiem
Komisji
Oświaty
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji i Spraw Społecznych został radny
Oświaty i Spraw Społecznych.
Pan Adam Swatek-Czernecki
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Uchwała wykonana

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 18 września 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 18 września 2019r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/154/2017
Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca
2017r.
w
sprawie
nadania
Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lubaczowie.
Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Lubaczowskiego na 2019r.
Uchwała Nr XIV/102/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/122/2016
Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 września
2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego dodatki do wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość nagród organu
prowadzącego i dyrektora szkoły.
Uchwała Nr XIV/103/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/250/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego, zasad udzielania
i
rozmiaru
obniżek
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom
zajmującym
stanowiska
kierownicze i zwalniania ich od obowiązku
realizacji tych zajęć oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli.
Uchwała Nr XIV/104/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w
sprawie
stwierdzenia
zakończenia
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Uchwała wykonana

Uchwała wykonana.
Zmiany
w
statucie
wprowadzone.

zostały

Uchwała wykonana

Uchwała w trakcie realizacji.
W związku ze zmianą przepisów
prawa oświatowego dokonano
zmiany w uchwale.

Uchwała w trakcie realizacji.
W związku ze zmianą przepisów
prawa oświatowego dokonano
zmiany w uchwale.

Uchwała wykonana.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

działalności Gimnazjum Nr 3 w Specjalnym
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zespole
Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.
Uchwała Nr XIV/105/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w
sprawie
stwierdzenia
zakończenia
działalności Gimnazjum Nr 4 w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Zespole Placówek
im. Jana Pawła II w Lubaczowie.
Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im.
Tadeusza
Kościuszki
w
Lubaczowie
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im.
Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.
Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
trzyletniego
Liceum
Ogólnokształcącego
w Zespole Szkól im. gen. Józefa Kustronia
w Lubaczowie w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące w Zespole Szkól im. gen.
Józefa Kustronia w Lubaczowie.
Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
trzyletniego
Liceum
Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół w Oleszycach w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
w Oleszycach.
Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Powiatu z dnia
30 października 2019r. w Lubaczowie
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im.
gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im.
gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.
Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Powiatu z dnia
30 października 2019r. w Lubaczowie
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
czteroletniego Technikum w Zespole Szkół
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W związku ze zmianą przepisów
prawa oświatowego dokonano
formalnej likwidacji gimnazjum.
Uchwała wykonana.
W związku ze zmianą przepisów
prawa oświatowego dokonano
formalnej likwidacji gimnazjum.

Uchwała wykonana.
W związku ze zmianą przepisów
prawa oświatowego dokonano
przekształcenia szkoły.
Zmieniła się długość cyklu
kształcenie z trzyletniego na
czteroletni.
Uchwała wykonana.
W związku ze zmianą przepisów
prawa oświatowego dokonano
przekształcenia szkoły. Zmieniła się
długość
cyklu
kształcenie
z trzyletniego na czteroletni.

Uchwała wykonana.
W związku ze zmianą przepisów
prawa oświatowego dokonano
przekształcenia szkoły. Zmieniła się
długość
cyklu
kształcenie
z trzyletniego na czteroletni.
Uchwała wykonana.
W związku ze zmianą przepisów
prawa oświatowego dokonano
przekształcenia szkoły. Zmieniła się
długość
cyklu
kształcenie
z czteroletniego na pięcioletni.
Uchwała wykonana.
W związku ze zmianą przepisów
prawa oświatowego dokonano
przekształcenia szkoły. Zmieniła się

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

w Oleszycach w pięcioletnie Technikum
w Zespole Szkół w Oleszycach.
Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Powiatu z dnia
30 października 2019r. w Lubaczowie
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Zespole Szkół w Oleszycach
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole
Szkół w Oleszycach.
Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie zamiaru likwidacji Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące oraz
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
w Lubaczowie Technikum Uzupełniające
wchodzących w skład Zespołu J Szkół im. gen.
J. Kustronia w Lubaczowie.
Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu
Lubaczowskiego.
Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia
zgodnie z właściwością.

długość
cyklu
kształcenie
z czteroletniego na pięcioletni.
Uchwała wykonana.
W związku ze zmianą przepisów
prawa oświatowego dokonano
przekształcenia szkoły.

Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów.
Uchwała
Nr XIV/116/2019 Rady Powiatu
z dnia 30 października 2019r. w Lubaczowie
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudzie
Różanieckiej.
Uchwała
Nr XIV/117/2019Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudzie
Różanieckiej.

Uchwała wykonana
Rada Powiatu nie
petycji.

152

Uchwała w trakcie realizacji.
Podjęcie tej uchwały ma charakter
porządkujący. Uchwała ma na celu
likwidację szkoły, w której nie jest
prowadzone kształcenie.

Uchwała wykonana
Dokonano zmian w Statucie
Powiatu Lubaczowskiego.
Uchwała wykonana
Rada Powiatu przekazała petycję
organowi
właściwemu
do
rozpatrzenia.

uwzględniła

Uchwała wykonana
Rada Powiatu uznała
w części za zasadną.

skargę

Uchwała wykonana
Rada Powiatu uznała skargę za
bezzasadną.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Uchwała
Nr XIV/118/2019Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Lubaczowie.
Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Starosty Lubaczowskiego.
Uchwała Nr XIV/120/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie przyjęcie Programu Opieki nad
Zabytkami Powiatu Lubaczowskiego na lata
2019-2022.
Uchwała Nr XIV/121/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
Powiat
Lubaczowski
porozumienia
o współpracy z Instytutem Geografii SpołecznoEkonomicznym i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej
w Lublinie.
Uchwała Nr XIV/122/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
Powiat
Lubaczowski
porozumienia
o współpracy z Powiatem Tomaszowskim.
Uchwała Nr XIV/123/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej dla
powiatu lubaczowskiego i wysokości środków
PFRON przeznaczonych na ich realizację
w 2019 r.

Uchwała wykonana
Rada Powiatu uznała skargę za
bezzasadną.
Uchwała wykonana
Rada Powiatu uznała skargę za
bezzasadną.
Uchwała w trakcie realizacji.

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana.
Środki finansowe PFRON na
zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej dla powiatu
lubaczowskiego
zostały
wydatkowane
zgodnie
z przeznaczeniem.
Utrata
mocy
Uchwałą
Nr
XVI/147/2019 z dnia 30.12.2019r.

87.

Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana.
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. Program naprawczy został przyjęty
w
sprawie
zatwierdzenia
Programu i wdrożony do realizacji.
Naprawczego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
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88.

Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Rady
Powiatu w Lubaczowie do składu Komisji
Konkursowej
na
stanowisko
Zastępcy
Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lubaczowie.

89.

Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie zmiany składu osobowego Rady
Społecznej
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

90.

Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z z dnia 30 października 2019r.
dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
działających na terenie powiatu lubaczowskiego
w 2020 r.

91.

Uchwała Nr XIV/128/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu
Współpracy
Powiatu
Lubaczowskiego
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020
roku.
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Uchwała wykonana
Delegowano
radnego
Pana
Zygmunta
Gmyrka
jako
przedstawiciela Rady Powiatu do
składu Komisji Konkursowej na
stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.
Lecznictwa
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej w Lubaczowie.
Uchwała wykonana
Rada Powiatu podjęła uchwałę
dotyczącą
zmiany
składu
osobowego
Rady
Społecznej
Samodzielnego
publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
w Lubaczowie, z uwagi na
odwołanie jednego z członków
Rady Społecznej i powołania
nowego członka Rady Społecznej.
Uchwała wykonana
Rada Powiatu w Lubaczowie o po
zasięgnięciu
opinii
wójtów
i burmistrzów gmin z terenu
powiatu
lubaczowskiego
oraz
Podkarpackiej Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie ustaliła
rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych
na
terenie
powiatu lubaczowskiego. Rozkład
pracy aptek został podany do
publicznej wiadomości i wdrożony
w życie.
Uchwała w trakcie realizacji.

92.

Uchwała Nr XIV/129/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana.
w Lubaczowie w sprawie zasad używania herbu Rada powiatu ustaliła zasady
i flagi Powiatu Lubaczowskiego.
używania herbu i flagi Powiatu
Lubaczowskiego.

93.

Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.
Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2019r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata
2019-2030
Uchwała Nr XV/132/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2019r.
w
sprawie
wyboru
podmiotu
do
przeprowadzenia
badania
sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za
2019 oraz 2020 rok
Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę na czas określony lokalu
o powierzchni 67,94 m2 w budynku „M”
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy
Mickiewicza 168 na działalność gabinetów
fizjoterapeutycznych
Uchwała Nr XV/134/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2019r.
w
sprawie
przyjęcia
od
Wojewody
Podkarpackiego zadania publicznego z zakresu
administracji rządowej w zakresie niektórych
zadań związanych z przeprowadzeniem
kwalifikacji wojskowej w 2020 roku
Uchwała Nr XV/135/201Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2019r.w
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Powiatu Lubaczowskiego do realizacji projektu
pod nazwą „Przedszkole nowych możliwości”
w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-

94.

95.

96.

97.

98.
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Uchwała wykonana

Uchwała wykonana
Uchwała uchylona Uchwałą Nr
XVI/138/2019 z dnia 30.12.2019r.
Uchwała wykonana
W drodze postępowania ofertowego
wyłoniono
podmiot
do
przeprowadzenia
badania
sprawozdania finansowego.

Uchwała wykonana
Lokal został wynajęty najemcy
zgodnie z uchwałą.

Uchwała wykonana.

Uchwała w trakcie realizacji
Rada
wyraziła
zgodę
na
przystąpienie do realizacji projektu.
Projekt realizowany jest przez
Zespół Placówek im. Jana Pawła II
w Lubaczowie.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

18-029/19, działanie 9.1 – Rozwój edukacji
przedszkolnej
Uchwała Nr XV/136/201Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2019r.w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Zespole Szkół w Oleszycach
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych w Zespole Szkół w Oleszycach
Uchwała NR XVI/137/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.
Uchwała NR XVI/138/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata
2019-2030
Uchwała NR XVI/139/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w
sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na
2020r.
Uchwała NR XVI/140/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata
2020-2030
Uchwała NR XVI/141/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w
sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2020r.

Uchwała wykonana
W związku ze zmianą przepisów
prawa oświatowego dokonano
przekształcenia szkoły. Zmieniła się
długość
cyklu
kształcenie
z trzyletniego na czteroletni.
Uchwała wykonana

Uchwała wykonana
Uchwała uchylona Uchwałą Nr
XVI/140/2019 z dnia 30.12.2019r

Uchwała w trakcie realizacji

Uchwała wykonana
Uchwała uchylona Uchwałą Nr
XX/180/2020 z dnia 30.04.2020r.

Uchwała w trakcie realizacji.

Uchwalono plan pracy Rady na
2020r.
Uchwała NR XVI/142/2019 Rady Powiatu Uchwała w trakcie realizacji.
w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w
sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie
pasa drogowego na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg.
Uchwała NR XVI/143/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana
w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w
sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Rada Powiatu nie uwzględniła
przebudowy chodnika dla pieszych przy ul. petycji.
Skorupki w Cieszanowie w ciągu drogi
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107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

powiatowej nr 1648R Moszczanica- NiemstówCieszanów.
Uchwała NR XVI/144/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi
powiatowej nr 1648R Moszczanica- NiemstówCieszanów w miejscowości Niemstów.
Uchwała NR XVI/145/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie rozstrzygnięcia petycji w interesie
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego z dnia 18 listopada 2019r. Pani
Renaty Sutor.

Uchwała NR XVI/146/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w
sprawie rozstrzygnięcia petycji w interesie
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego z dnia 6 grudnia 2019r. Pani
Renaty Sutor.
Uchwała NR XVI/147/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej dla
powiatu lubaczowskiego i wysokości środków
PFRON przeznaczonych na ich realizację
w 2019 r.
Uchwała NR XVI/148/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w
sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do
prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju
Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
w Oleszycach
Uchwała NR XVI/149/2019 Rady Powiatu
w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie
darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa

Uchwała wykonana
Rada Powiatu
petycji.

nie

uwzględniła

Uchwała wykonana
Rada Powiatu nie uwzględniła
petycji. Pozostała część petycji
przekazała zgodnie z właściwością
organowi
właściwemu
do
rozpatrzenia.
Uchwała wykonana
Rada Powiatu
petycji.

nie

uwzględniła

Uchwała wykonana
Środki finansowe PFRON na
zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej dla powiatu
lubaczowskiego
zostały
wydatkowane
zgodnie
z przeznaczeniem.
Uchwała w trakcie realizacji.
Przekazanie nastąpi w drodze
porozumienia zawartego 13 lutego
2020 r. pomiędzy Powiatem
Lubaczowskim,
a
Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Uchwała w trakcie realizacji.
Przekazanie nieruchomości opisanej
w uchwale wynika z intencji
przekazania
Zespołu
Szkół
w Oleszycach do prowadzenia przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Uchwała NR XVI/150/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana
w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w
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114.

sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem Lokal został wynajęty najemcy
na czas nieokreślony, lokalu o powierzchni zgodnie z uchwałą
33,72 m2 części parteru w budynku "K"
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy
Mickiewicza 168, dla Firmy Handlowo
Usługowej Elżbieta Klimaczak ul. Kościuszki
110, 37-600 Lubaczów z przeznaczeniem na
sklepik z artykułami spożywczymi, gazetami
i innymi drobnymi artykułami codziennego
użytku z wyłączeniem handlu papierosami,
wyrobami
tytoniowymi
oraz
napojami
alkoholowymi.
Uchwała NR XVI/151/2019 Rady Powiatu Uchwała wykonana
w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w
sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za
porozumieniem stron części porozumienia
w
sprawie
powierzenia
Powiatowi
Jarosławskiemu
zadania
organizacji
publicznego transportu zbiorowego
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6.

Podsumowanie
W 2019 roku Zarząd Powiatu w Lubaczowie realizował zadania zgodnie ze swoimi

kompetencjami oraz kierunkami wyznaczanymi przez Radę Powiatu w Lubaczowie.
Wśród wielu zadań Powiatu Lubaczowskiego, niewątpliwie priorytet należy się
ochronie zdrowia i życia mieszkańców. Należy podkreślić, że pomimo niełatwej sytuacji
ekonomicznej publicznej służby zdrowia w Polsce, Powiat Lubaczowski jako jeden z niewielu
w Województwie Podkarpackim nie musiał pokrywać straty finansowej netto szpitala w roku
ubiegłym. Równocześnie nastąpiło zwiększenie zakresu usług medycznych, wykonywanych
przez SP ZOZ w Lubaczowie. Zostały też zrealizowane inwestycje, które poprawiły
bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku szpitala.
W roku 2019 Zarząd Powiatu szczególną uwagę przywiązywał do sprawnego
przeprowadzenia szkół powiatowych przez pierwszy rok reformy oświatowej. W szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubaczowski, nie zauważono problemów,
szeroko podejmowanych w ogólnokrajowej debacie, dotyczących braku miejsc dla uczniów
kończących szkołę podstawową lub gimnazjum. Poszczególne szkoły przeprowadziły nabór,
w konsekwencji którego utworzono 33 oddziały klas pierwszych, w których uczy się
888 uczniów. Aby polepszyć warunki nauczania, przeprowadzono stosowne remonty
i dokonano niezbędnych zakupów sprzętu dydaktycznego.
Istotny kierunek działalności

Powiatu

Lubaczowskiego to

również

rozwój

infrastruktury drogowej i mostowej, w tym kompleksowa przebudowa dróg powiatowych.
W roku sprawozdawczym zrealizowano wiele inwestycji z udziałem dofinansowania
z funduszu Dróg Samorządowych oraz środków pozyskanych na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych.
Zdając sobie sprawę z ograniczeń, głównie natury finansowej, w roku ubiegłym Zarząd
Powiatu starał się racjonalnie gospodarować powierzonym mieniem publicznym oraz tak
wydatkować powierzone środki, by zagwarantować mieszkańcom powiatu zaspokojenie ich
podstawowych życiowych potrzeb.
Przygotowanie raportu nie byłoby możliwe bez informacji w zakresie realizacji zadań
Powiatu, przygotowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, za które Zarząd Powiatu
składa podziękowania. Podziękowania kierowane są również w stronę Radnych Rady Powiatu
w Lubaczowie, za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące treści i kształtu niniejszego raportu.
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