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I.

Ogólna charakterystyka Powiatu Kolbuszowskiego.

Powiat Kolbuszowski leży w północnej części województwa
podkarpackiego w centrum Kotliny Sandomierskiej, której resztki kompleksów
leśnych otaczają cały powiat. Obejmuje swymi granicami większą część
Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Wzdłuż płaskowyżu ciągną się różne wzniesienia,
do największych należą: Góra Królewska (266 m. n.p.m.), Złota Góra (254 m.
n.p.m.), Góra Weryńska (259 m. n.p.m.) Góra Hadykowska (250 m. n.p.m.).
Powiat kolbuszowski leży prawie całkowicie w dorzeczu Łęgu prawego dopływu
Wisły. Znajduje się w niżowej strefie klimatycznej charakteryzującej się
wilgotnością wynoszącą ok. 650 – 700 mm opadów rocznie.
Powiat Kolbuszowski ma charakter rolniczy. Gleby są podstawowym
zasobem naturalnym, największą powierzchnię zajmują gleby wytwarzane
z piasków całkowitych, słabo gliniastych i gliniastych, gleby darniowo –
bielicowe, żwirowe, piaskowe gliniaste i sapy - gleby podmokłe i zimne.
Obejmuje swoim zasięgiem następujące gminy: Cmolas, Majdan
Królewski, Niwiska, Raniżów, Dzikowiec oraz miasto i gminę Kolbuszowa.

Obszar powiatu wynosi 774 km2 i jest zamieszkiwany przez ponad
62 476 mieszkańców (dane na dzień 30 grudnia 2018 r.). Gęstość zaludnienia
wynosi ok. 81 osób na km2. Siedzibą władz powiatowych jest miasto
Kolbuszowa, liczące 9 158 mieszkańców. Blisko 40% ludności powiatu
3

koncentruje się w gminie i mieście Kolbuszowa. Ponad 83% mieszkańców
powiatu kolbuszowskiego stanowi społeczność wiejska. Stopa bezrobocia wynosi
7,5%, podczas gdy średnia stopa bezrobocia w woj. podkarpackim wynosi 8,6%,
a w Polsce 5,7%.
Powiat Kolbuszowski cechuje prężność demograficzna. Przyrost naturalny
jest niewysoki, wynosi on 0,9 % i kształtuje się poniżej średniego przyrostu
naturalnego w woj. podkarpackim, który wynosi 1,2 %.
W Powiecie powstają nowe firmy prywatne o charakterze produkcyjnym
lub produkcyjno – usługowym. Są to przedsiębiorstwa głównie w branżach:
materiałów budowlanych, meblarskiej, obuwniczej, odzieżowej i spożywczej.
Przez powiat przebiegają ważne szlaki komunikacyjne województwa.
Są to: droga krajowa Nr 9 Rzeszów – Radom łącząca region z centrum kraju
i granicą południową ze Słowacją, a także krzyżują się trasy drogowe jak:
Rzeszów – Mielec, Rzeszów – Tarnobrzeg, Mielec – Leżajsk, oraz szlak kolejowy
Rzeszów – Tarnobrzeg. Niezwykle istotnym elementem powiatu, ze względu na
ogromną użyteczność są jego drogi powiatowe, których łączna długość wynosi
328,850 km.
Na infrastrukturę społeczną powiatu kolbuszowskiego składa się m.in.
infrastruktura szkolnictwa ponadpodstawowego, która obejmuje Liceum
Ogólnokształcące w Kolbuszowej, Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej,
Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni oraz Centrum
Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej.
Powiat Kolbuszowski posiada niezaprzeczalne walory przyrodnicze.
Użytki rolne stanowią ponad 55 % powierzchni powiatu. Wskaźnik lesistości
wynosi blisko 35 %. Na obszarze powiatu znajdują się zbiorniki wód głębinowych
(Cmolas, Widełka, Raniżów) stanowiące zasoby wody pitnej. Walory
przyrodniczo – krajobrazowe, bliskość ośrodków miejskich oraz dostępność
komunikacyjna podkreślają walory rekreacyjne powiatu.
W dziedzinie ochrony zdrowia w powiecie funkcjonuje Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, w skład którego wchodzą:
szpital główny oraz mający oddzielną siedzibę Oddział Nefrologii
i Dializoterapii, 2 przychodnie, 10 ośrodków zdrowia. Ponadto funkcjonuje
13 aptek i 9 punktów aptecznych.
II.

Zadania powiatu.

Wszystkie sprawy lokalne, które nie są realizowane przez gminę, zwłaszcza
te zadania z zakresu usług publicznych, których zasięg jest „ponad gminny” (tzn.
przekracza obszar pojedynczej gminy) otrzymuje do wykonania samorząd
powiatowy. Zadania realizowane przez powiat można ująć w kilku kategoriach:
1) zadania własne wyliczone w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, oraz
inne, które mogą być dodawane powiatowi w drodze ustawowej,
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2) zadania z zakresu administracji rządowej, które opierając się na
sformułowaniu art. 166 ust. 2 Konstytucji RP można nazwać „zadaniami
zleconymi”,
3) zadania powierzone powiatowi w drodze porozumień zawartych przez powiat
z organem administracji rządowej.
Według tych kategorii możemy wymienić ważniejsze zadania
administracyjne oraz kompetencje powiatu, należą do nich:
a) zadania z zakresu prawa budowlanego (jako I instancja) z możliwością
przekazania gminom w drodze porozumienia,
b) sprawy z zakresu geodezji, kartografii i katastru m. in. prowadzenia ewidencji
gruntów i budynków,
c) rejestracja pojazdów, wydawanie i zatrzymywanie praw jazdy oraz szkolenie
kierowców,
d) niektóre sprawy z zakresu ochrony środowiska (odpadów), prawa wodnego
i ochrony przyrody m. in. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie
środowiska, dysponowanie powiatowym funduszem ochrony środowiska,
e) niektóre sprawy dotyczące zabezpieczenia imprez masowych, organizowania
uroczystości i pielgrzymek religijnych itp.,
f) prowadzenie niektórych ewidencji i rejestrów, nadzór nad stowarzyszeniami,
g) niektóre sprawy z zakresu prawa geologicznego, prowadzenie administracji
geologicznej,
h) ewidencjonowanie i nadawanie uprawnień średnim szkołom niepublicznym,
i) sprawy edukacji publicznej (prowadzenie publicznych szkół średnich
i innych placówek oświatowych i pedagogicznych, w tym bibliotek),
j) promocji i ochrony zdrowia m.in. prowadzenia powiatowych szpitali,
k) w sprawie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i wspierania osób
niepełnosprawnych,
l) transportu i dróg publicznych (budowa i utrzymanie dróg powiatowych),
m) kultury i ochrony dóbr kulturalnych znajdujących się na terenie powiatu,
n) kultury fizycznej i turystyki,
o) gospodarka nieruchomościami,
p) zagospodarowanie przestrzenne (o charakterze opiniodawczym),
q) w sprawie rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego (niektóre sprawy
dotyczące wspólnot gruntowych i lasów niepaństwowych, wydawanie kart
wędkarskich itp.),
r) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej,
s) ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym
zagrożeniom życia i zdrowia oraz środowiska, poprzez wydawanie poleceń
odpowiednim służbom i inspekcjom oraz koordynowanie akcją ratowniczą,
t) przeciwdziałaniu bezrobociu oraz lokalnego rynku pracy,
u) ochrony praw konsumentów,
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v) utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych,
w) promocja powiatu i współpraca z organizacjami pozarządowymi.
III.

Finanse powiatu.

Za 2019 rok Powiat Kolbuszowski osiągnął następujące wskaźniki:
1. Dochody
Wyszczególnienie
Dochody ogółem,
w tym:
Dochody bieżące,
w tym:
Udziały w PIT
Udziały w CIT
Własne inne
Subwencje,
W tym oświatowa
Dotacje z b. państwa
Dotacje ze środków
UE
Dochody majątkowe,
w tym:
Dotacje ze środków
UE
Ze sprzedaży
majątku
Dochody wł. w tym
pomoc fin. od Gmin

Plan wg
Plan po
Wykonanie
% planu
Uchwały
zmianach
Budżetowej
48 389 684,64 60 189 412,63 57 173 300,97
94,99

47 796 277 73
8 942 494

50 686 195,11 50 971 388,97
8 942 494,00

100,56
100,95

9 027 058,00
144,85

200 000
3 520 663
22 341 356
11 947 849

225 000,00

325 924,22

5 762 954,63 6 377 128,68
22 659 198,00 22 659 198,00
12 265 691,00 12 265 691,00

110,66
100,00

6 576 588

7 702 968,79

7 653 885,80

99,36

6 215 176,73
593 406,91

5 393 579,69
9 503 217,52

4 928 194,27
6 201 911,41

91,37
65,26

586 202,91

2 647 949,42

1 469 405,19

55,49

7 204

739 954,00

739 033,54

99,88

0

6 115 314,10

3 993 472,68

65,30

W zakresie dochodów bieżących podano najważniejsze źródła.
W zakresie dochodów majątkowych istotne zwiększenie planu dochodów
własnych wynika z otrzymanej pomocy finansowej z Gmin na inwestycje
drogowe, oraz Fundusz Dróg Samorządowych. Dochody ze sprzedaży majątku
pochodzą z wpłat za użytkowanie wieczyste.
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2. Wydatki
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem,
w tym:
Wydatki bieżące,
w tym:
Transport i
łączność
Oświata i
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
Administracja
publiczna
Ochrona zdrowia
Kultura fizyczna
i Sport
Kultura i ochrona
dziedzictwa nar.
Pomoc społ.,
polityka społeczna
i rodzina
Bezpieczeństwo
publiczne
Gospodarka
mieszkaniowa
Obsługa długu
Informatyka
i działalność
usługowa
Pozostałe zadania
Wydatki
majątkowe, w
tym:
Transport i
łączność
Ochrona zdrowia

Plan wg
Plan po
Wykonanie
%
Uchwały
zmianach
planu
budżetowej
47 648 684,64 61 228 852,30 55 374 274,72 90,44
43 450 424,16
2 171 524,00

14 956 451,00

48 659 137,07 45 774 248,52
5 147 467,66

94,07

4 813 553,01

93,51

16 414 271,00 16 225 614,85

98,85

6 863 052,00
1 312 800,00

7 052 651,79
1 243 250,00

6 429 149,44
1 200 534,94

91,16
96,56

66 000,00

66 000,00

49 113,26

74,41

84 000,00

124 000,00

124 000,00

100

6 346 524,00

6 780 082,26

6 369 370,00

93,94

3 908 000,00

4 472 079,00

4 470 695,92

99,97

511 756,00
484 153,00

767 096,00
312 368,00

485 520,40
269 217,78

63,29
86,19

5 317 090,00

5 466 481,20

4 885 828,50

89,38

1 429 074,16

813 390,16

451 650,42

55,53

4 198 260,48

12 569 715,23

9 600 026,20

76,37

250 000,00

7 252 620,11

7 172 937,18

98,90

500 000,00

650 000,00

650 000,00

100
7

Gospodarka
mieszkaniowa
Informatyka i
działalność
usługowa
Pozostałe zadania

160 000,00

160 000,00

50 226,00

31,39

689 650,48

1 508 828,53

51 557,81

3,42

2 598 610,00

2 998 266,59

1 675 305,21

55,88

W zakresie wydatków bieżących znaczący wzrost wystąpił w wydatkach
przeznaczonych na Drogi publiczne powiatowe. Zadania z zakresu Edukacji
porównując wydatki bieżące z kwotą subwencji oświatowej widzimy brak
zabezpieczenia wydatków kwotą subwencji. Stopień pokrycia wydatków
oświatowych subwencją oświatową wynosi 75,59 %.
Przychody budżetu z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217
ust 2 pkt 6 ustawy zaplanowano w kwocie 1 780 439,67 zł, zostały przeznaczone
na finansowanie deficytu w kwocie 1 039 439,67 zł, oraz na spłaty rat kredytów
zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 741 000 zł.
Planowane rozchody czyli spłaty rat kredytów w kwocie 741 000 zł wykonano
w całości zgodnie z harmonogramem.
Płynność finansowa, czyli zgodność do regulowania zobowiązań
w poszczególnych kwartałach była zachowana, pomimo niewykonania
zaplanowanych dochodów.
Wskaźnik zadłużenia ogólnego wynosi 17,48 %
Wskaźnik spłaty zadłużenia w ciągu roku budżetowego wynosi 1,77 %
Powiat Kolbuszowski obecnie posiada zadłużenie w kwocie 9 994 777 zł, na
które składa się 6 Umów kredytowych w następujących bankach:
- Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej – 3 umowy kredytowe z lat 2016, 2017 i
2018,
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie – 2 umowy kredytowe z lat
2014 i 2015
- Bank PEKAO SA - 1 umowa kredytu z 2013 r.
IV.

Realizacja uchwał Rady Powiatu.

Rada Powiatu obradowała w 2019 roku na 11 Sesjach, podczas których
podjęła 63 uchwał.
Wykaz i realizację uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Kolbuszowej
w 2019 roku obrazuje poniższa tabela:
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Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tytuł
Uchwała Nr IV/32/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Adama
Chlebowskiego
Uchwała Nr IV/33/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie kontynuowania przez Powiat
Kolbuszowski w 2019 roku realizacji pilotażowego
programu „Aktywny Samorząd”, dofinansowanego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022
Uchwała Nr IV/35/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia
Gminie Majdan Królewski zadania w zakresie
zarządzania drogami powiatowymi.

Jednostka realizująca
Stan wykonania
Starostwo Powiatowe
Wydział
Komunikacji zrealizowano
i Transportu

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w trakcie wykonania

Starostwo Powiatowe
Jednostki
organizacyjne w trakcie wykonania
powiatu
Zarząd Dróg Powiatowych

Wydział
Budżetowo
–
Uchwała Nr IV/36/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
Finansowy
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Jednostki
organizacyjne
Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego
powiatu
Wydział
Budżetowo
–
Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
Finansowy
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Jednostki
organizacyjne
Kolbuszowskiego na rok 2019
powiatu
Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w
sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na
realizację Projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych
pozostających
bez
pracy
w
powiecie
kolbuszowskim(IV)” w ramach PROGRAMU
OPERACYJNEGO
WIEDZA
EDUKACJA
ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER), Działanie 1.1 Powiatowy Urząd Pracy
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2
Wsparcie udzielane z Inicjatywy
na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych, w imieniu Powiatu
Kolbuszowskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w
Kolbuszowej
Uchwała Nr V/39/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na
realizację Projektu pt.: „Aktywizacja osób powyżej
29 r. ż. Pozostających bez pracy w powiecie
kolbuszowskim (V)” w ramach Działania 7.2 Powiatowy Urząd Pracy
Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku
pracy - projekty pozakonkursowe PUP,
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

zrealizowano

w trakcie wykonania

zrealizowano

w trakcie wykonania

zrealizowano
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

w
imieniu
Powiatu
Kolbuszowskiego/
Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej.
Uchwała Nr V/40/2019 z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
2019-2020
Uchwała Nr V/41/2019 z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie określenia zadań powiatu, na które
przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane
przez
Prezesa
Zarządu
tego
Funduszu
samorządowi powiatu kolbuszowskiego na
realizację zadań w 2019r. określonych w ustawie z
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych i wysokości środków na w/w
zadania.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w trakcie wykonania

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Powiatowy Urząd Pracy
Warsztaty Terapii
Zajęciowej

zrealizowano

Wydział
Budżetowo
–
Uchwała Nr V/42/2019 z dnia 28 lutego 2019r. w
Finansowy
sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Jednostki organizacyjne
Kolbuszowskiego na rok 2019
powiatu
Uchwała Nr VI/43/2019 z dnia 28 marca 2019r. w
sprawie wyboru członków Rady Społecznej
Starostwo Powiatowe
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kolbuszowej.
Wydział
Budżetowo
–
Uchwała Nr VI/44/2019 z dnia 28 marca 2019r. w
Finansowy
sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Jednostki organizacyjne
Kolbuszowskiego na rok 2019
powiatu
Uchwała Nr VII/45/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji z Gminą
Kolbuszowa projektu
p.n.: „Ograniczenie
problemów
społecznych
i
gospodarczych
w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych Starostwo Powiatowe
lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom
i
obiektom
wraz
z
funkcjonalnym
zagospodarowaniem
ich
otoczenia”
i zabezpieczenia środków finansowych.
Wydział
Budżetowo
–
Uchwała Nr VII/46/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r.
Finansowy
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Jednostki
organizacyjne
Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego
powiatu
Wydział
Budżetowo
–
Uchwała Nr VII/47/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r.
Finansowy
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Jednostki
organizacyjne
Kolbuszowskiego na rok 2019
powiatu
Uchwała Nr VIII/48/2019 z dnia 30 maja 2019 Powiatowe Centrum
w
sprawie
przystąpienia
przez
Powiat Pomocy Rodzinie
Kolbuszowski
do
realizacji
projektu

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

w trakcie wykonania

w trakcie wykonania

zrealizowano
sprzęt zakupiono,
trwa realizacja
projektu
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

pt.
Doposażenie
wypożyczalni
sprzętu Stowarzyszenie na Rzecz
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i
Rozwoju Powiatu
wspomagającego prowadzonej przez Powiatowe Kolbuszowskiego NIL
Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej,
w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.08.03.00 IP.01-18-032/18,
prowadzony
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
oraz zobowiązania do pokrycia wkładu własnego
wynikającego
z projektu.
Wydział
Budżetowo
–
Uchwała Nr VIII/49/2019 z dnia 30 maja 2019r. w
Finansowy
sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Jednostki organizacyjne
Kolbuszowskiego na rok 2019
powiatu
Uchwała Nr VIII/50/2019 z dnia 30 maja 2019r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Starostwo Powiatowe
w Kolbuszowej wotum zaufania.
Uchwała Nr VIII/51/2019 z dnia 30 maja 2019r.
w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego Powiatu Kolbuszowskiego za rok Starostwo Powiatowe
2018 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2018 rok.
Uchwała Nr VIII/52/2019 z dnia 30 maja 2019r. w
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Rada Powiatu
Powiatu w Kolbuszowej za rok 2018.
Uchwała Nr IX/53/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
powiatu, na które przeznacza się środki Powiatowe
Centrum
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Pomocy Rodzinie
Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa
Zarządu tego Funduszu samorządowi powiatu Powiatowy Urząd Pracy
kolbuszowskiego na realizację zadań w 2019r.
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r.o Warsztaty Terapii
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz Zajęciowej
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości
środków na w/w zadania.
Uchwała Nr IX/54/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomicznoSP ZOZ w Kolbuszowej
finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.
Wydział
Budżetowo
–
Uchwała Nr IX/55/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.
Finansowy
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Jednostki
organizacyjne
Kolbuszowskiego na rok 2019
powiatu
Uchwała Nr X/56/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Rada Powiatu
Kolbuszowskiego.
Uchwała Nr X/57/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. w Biuro Obsługi Jednostek
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia Samorządu Powiatowego

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

czteroletniego
Technikum
wchodzącego
w
skład
Zespołu
Szkół
Technicznych
im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej w
pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół
Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.
w Kolbuszowej.
Uchwała Nr X/58/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r.
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
czteroletniego
Technikum
wchodzącego
w skład Zespołu Szkół AgrotechnicznoEkonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
w Weryni w pięcioletnie Technikum wchodzące
w skład Zespołu Szkół AgrotechnicznoEkonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
w Weryni.
Uchwała Nr X/59/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r.
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Janka
Bytnara w Kolbuszowej w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące
im.
Janka
Bytnara
w Kolbuszowej.

Zespół Szkół Technicznych
w Kolbuszowej

Biuro Obsługi Jednostek
Samorządu Powiatowego
Zespół Szkół
AgrotechnicznoEkonomicznych w Weryni

zrealizowano

Biuro Obsługi Jednostek
Samorządu Powiatowego
Liceum Ogólnokształcące
w Kolbuszowej

Biuro Obsługi Jednostek
Uchwała Nr X/60/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r.
Samorządu Powiatowego
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum
Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej
Centrum Kształcenia
w
Centrum
Kształcenia
Zawodowego
Zawodowego
w Kolbuszowej.
w Kolbuszowej
Uchwała Nr X/61/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat Biuro Obsługi Jednostek
Kolbuszowski oraz szkół specjalnych mających Samorządu Powiatowego
siedzibę na terenie Powiatu Kolbuszowskiego
prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.
Uchwała Nr X/62/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r.
Biuro Obsługi Jednostek
w sprawie przyjęcia lokalnego programu
Samorządu
Powiatowego
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i jednostki organizacyjne,
i młodzieży Powiatu Kolbuszowskiego na rok
szkoły
szkolny 2019/2020.
Uchwała Nr X/63/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii RzymskoKatolickiej p.w. śś. Stanisława i Wojciecha Zarząd Powiatu
w Porębach Dymarskich na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach Starostwo Powiatowe
wpisanych do rejestru zabytków, położonych
na terenie Powiatu Kolbuszowskiego.
Uchwała Nr X/64/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko- Zarząd Powiatu
Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Niwiskach na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty Starostwo Powiatowe
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
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zabytków, położonych
Kolbuszowskiego.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

na

terenie

Powiatu

Wydział
Budżetowo
–
Uchwała Nr X/65/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. w
Finansowy
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Jednostki
organizacyjne
Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego
powiatu
Wydział
Budżetowo
–
Uchwała Nr X/66/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. w
Finansowy
sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Jednostki
organizacyjne
Kolbuszowskiego na rok 2019
powiatu
Uchwała Nr XI/67/2019 z dnia 26 września 2019r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Powiatowe Centrum
Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Pomocy Rodzinie
Przemoc w Rodzinie na lata 2019-2022.
Uchwała Nr XI/68/2019 z dnia 26 września 2019r. Biuro Obsługi Jednostek
w sprawie przyjęcia lokalnego programu Samorządu Powiatowego
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i jednostki organizacyjne,
i młodzieży.
szkoły
Uchwała Nr XI/69/2019 z dnia 26 września 2019r.
Biuro Obsługi Jednostek
w sprawie uchwalenia regulaminu refundacji
Samorządu
Powiatowego
kosztów zakupu biletów miesięcznych dla uczniów
i jednostki organizacyjne,
szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez
szkoły
Powiat Kolbuszowski.
Uchwała Nr XI/70/2019 z dnia 26 września 2019r. Wydział
Budżetowo
–
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Finansowy
Kolbuszowskiego na rok 2019.
Jednostki organizacyjne
Uchwała Nr XII/71/2019 z dnia 31 października
2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
Rada Powiatu
wprowadzenia regulacji dotyczącej Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów.
Uchwała Nr XII/72/2019 z dnia 31 października Starostwo Powiatowe
2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do
powiatowego zasobu nieruchomości w drodze Wydział Geodezji,
darowizny, nieruchomości leżącej w ciągu drogi Kartografii, Katastru
publicznej powiatowej nr 1 208 R Poręby Wolskie i Gospodarki
– Turka.
Nieruchomościami
Wydział Komunikacji
Uchwała Nr XII/73/2019 z dnia 31 października
i Transportu
2019r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie
pojazdu z drogi oraz jego parkowania na parkingu
Wydział
Budżetowo
–
strzeżonym na 2020 rok.
Finansowy
Uchwała Nr XII/74/2019 z dnia 31 października
2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Zarząd Dróg Powiatowych
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Uchwała Nr XII/75/2019 z dnia 31 października Powiatowe Centrum
2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Pomocy Rodzinie
zadań powiatu, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Powiatowy Urząd Pracy
Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa
Zarządu tego Funduszu samorządowi powiatu Warsztaty Terapii

w trakcie wykonania

zrealizowano

w trakcie wykonania

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

nie zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

kolbuszowskiego na realizację zadań w 2019r.
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych
i wysokości środków na w/w zadania.
Uchwała nr XII/76/2019 z dnia 31 października
2019r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych
w Kolbuszowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na
terenie Powiatu Kolbuszowskiego.
Ustawa Nr XII/77/2019 z dnia 31 października
2019r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych
oraz
trybu
przeprowadzania
kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Uchwała Nr XII/78/2019 z dnia 31 października
2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego.
Uchwała Nr XII/79/2019 z dnia 31 października
2019r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2019.
Uchwała Nr XIII/80/2019 z dnia 28 listopada
2019r. w sprawie Programu współpracy Powiatu
Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz
innymi
podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Uchwała Nr XIII/81/2019 z dnia 28 listopada
2019r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
kolbuszowskiego w roku 2020.
Uchwała Nr XIII/82/2019 z dnia 28 listopada
2019r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych
oraz
trybu
przeprowadzania
kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Uchwała Nr XIII/83/2019 z dnia 28 listopada
2019r. w sprawie zawarcia Porozumienia
pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, a Powiatem
Kolbuszowskim dotyczącego przyjęcia przez
Powiat niektórych zadań związanych z
przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020
roku z zakresu administracji rządowej.
Uchwała Nr XIII/84/2019 z dnia 28 listopada
2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
regulaminu refundacji kosztów zakupu biletów
miesięcznych
dla
uczniów
szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat
Kolbuszowski.

Zajęciowej

Zarząd Powiatu
zrealizowano
Starostwo Powiatowe

Wydział
Budżetowo
Finansowy

–

Wydział
Budżetowo
Finansowy
Jednostki organizacyjne
Wydział
Budżetowo
Finansowy
Jednostki organizacyjne

–

zrealizowano

w trakcie wykonania
–
zrealizowano

Wydział Organizacyjny

w trakcie wykonania

Wydział Organizacyjny

w trakcie wykonania

Wydział
Budżetowo
Finansowy

Starostwo Powiatowe

–

zrealizowano

zrealizowano

Biuro Obsługi Jednostek
Samorządu
Powiatowego
zrealizowano
i jednostki organizacyjne,
szkoły
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.
63.

Uchwała Nr XIII/85/2019 z dnia 28 listopada
2019r. w sprawie powierzenia Gminie Majdan
Królewski zadania w zakresie zarządzania drogami
powiatowymi.
Uchwała Nr XIII/86/2019 z dnia 28 listopada
2019r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2019.
Uchwała Nr XIV/87/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości i zasad wypłaty diet radnym Powiatu
Kolbuszowskiego za udział w pracach organów
Powiatu, oraz zasad zwrotu kosztów podróży
służbowych.
Uchwała Nr XIV/88/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.
w sprawie przekazania petycji zmiany przepisów
prawa.
Uchwała Nr XIV/89/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.
w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego
Zespołu
Opieki
Zdrowotnej
w Kolbuszowej.
Uchwała Nr XIV/90/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu
Kolbuszowskiego na rok 2019.
Uchwała Nr XIV/91 z dnia 27 grudnia 2019r. w
sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w
Kolbuszowej na rok 2020.
Uchwała Nr XIV/92/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków
zamieszczonych
w
budżecie
Powiatu
Kolbuszowskiego, których niezrealizowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
Uchwała nr XIV/93/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego.
Uchwała Budżetowa Powiatu Kolbuszowskiego na
rok 2020 Nr XIV/94/2019 z dnia 27grudnia 2019r.

Zarząd Dróg Powiatowych
Wydział
Budżetowo
Finansowy
Jednostki organizacyjne
Starostwo Powiatowe

W trakcie realizacji
–
zrealizowano

Wydział Organizacyjny

zrealizowano

Wydział Budżetowo –
Finansowy
Rada Powiatu

zrealizowano

SP ZOZ w Kolbuszowej

zrealizowano

Wydział
Budżetowo
Finansowy
Jednostki organizacyjne

–
zrealizowano

Rada Powiatu

w trakcie wykonania

Wydział
Budżetowo
Finansowy

–

Wydział
Budżetowo
Finansowy

–

Wydział
Budżetowo
Finansowy

–

zrealizowano

w trakcie wykonania
w trakcie wykonania

Uchwały zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym przesłane zostały
do legalizacji odpowiednio do Wojewody Podkarpackiego i Regionalnej Izby
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Obrachunkowej w Tarnobrzegu. W stosunku do żadnej z nich Wojewoda nie
wszczął postepowania nadzorczego. Wśród uchwał podjętych przez Radę
12 z nich, stanowi akty prawa miejscowego, które przesłano do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

V.

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.

Powiat Kolbuszowski wykonuje zadania własne i zlecone za pomocą
Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych. W ramach Starostwa
Powiatowego funkcjonują następujące Wydziały:
1. Wydział Organizacyjny,
2. Wydział Budżetowo – Finansowy,
3. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
4. Wydział Komunikacji i Transportu,
5. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody,
6. Wydział Architektury i Budownictwa,
7. Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
8. Samodzielne stanowisko ds. Obrony ludności.
Zatrudnienie w Starostwie w 2019 r. wyniosło 83,70 etatu, tj. 84 osób.
1.

Wydział Organizacyjny.

Zadania Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego określa § 15
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. Zadania Wydziału
w szczególności polegają na zapewnieniu sprawnej organizacji i funkcjonowania
Starostwa Powiatowego (w tym prowadzenie spraw gospodarczych związanych
z bieżącym utrzymaniem budynku Starostwa i jego otoczenia), zapewnienie
obsługi organizacyjnej administracyjnej i prawnej Sesji Rady, posiedzeń Zarządu
i Stałych Komisji Rady oraz innych konferencji i narad organizowanych przez
Powiat, prowadzenie spraw związanych z edukacją, kulturą fizyczną, sportem
i sprawami obywatelskimi. Ponadto Wydział Organizacyjny zapewnia
kompleksową obsługę informatyczną Starostwa Powiatowego. Prowadzi również
obsługę archiwum urzędu Starostwa oraz zlikwidowanego zakładu „KOLBUT”
w Kolbuszowej.
W zakresie obsługi kancelaryjnej Starostwa i jednostek
organizacyjnych:
Odebrano i wpisano do dziennika podawczego dla Starostwa łącznie 24 911
przesyłek, dla PZO – 3 068, PCPR – 2260 oraz dla jednostek: BOJSP i ZDP
16

łącznie 864 przesyłki. Po dekretacji rozdzielono je do poszczególnych Wydziałów
i jednostek organizacyjnych powiatu celem merytorycznego ich załatwienia.
Wysłano za pośrednictwem poczty łącznie 14 208 szt., na łączną kwotę
119 993,90 zł., za pośrednictwem gońca doręczono 1 976 szt.
Z zakresu przygotowania od strony organizacyjnej i administracyjnej
Sesji Rady posiedzeń Komisji Rady, Zarządu Powiatu:
Przygotowano pod względem organizacyjnym i zapewniono obsługę
administracyjną dla 53 posiedzeń Zarządu Powiatu, na których Zarząd podjął
łącznie 307 uchwał. Uchwały Zarządu dotyczyły spraw związanych
z gospodarowaniem mieniem powiatu, starostwa i jednostek organizacyjnych
powiatu. Uchwały te miały praktyczne znaczenie dla funkcjonowania Powiatu,
Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu. Pod względem organizacyjnym
i administracyjnym przygotowano obsługę dla 11 Sesji Rady Powiatu. Zaznaczyć
należy, że projekty uchwał Rady Powiatu jak i Zarządu w sprawach budżetowych
pod względem merytorycznym przygotowywał Wydział Budżetowo - Finansowy,
natomiast pozostałe uchwały przygotowywało Biuro Obsługi Rady we
współpracy odpowiednio z innymi Wydziałami Starostwa i jednostkami
organizacyjnymi powiatu oraz radcami prawnymi.
Od strony technicznej oraz administracyjnej zapewniono obsługę dla łącznie
61 posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu, 3 posiedzeń Konwentu Wójtów,
Burmistrza i Starosty.
Sprawy z zakresu edukacji, zdrowia i spraw społecznych:
Skierowano do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
18 dzieci ze szkół powiatu kolbuszowskiego, zapewniono obsługę prawną
i organizacyjno – techniczną posiedzeń Rady Społecznej przy SP ZOZ
w Kolbuszowej, prowadzono sprawy współpracy powiatu z SP ZOZ.
Z
zakresu
ochrony
zdrowia:
przygotowywano
materiały
dotyczące zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu kolbuszowskiego.
W zakresie sportu:
Prowadzono ewidencję Klubów Sportowych i UKS.
W roku 2019 r. odbyły się imprezy sportowe w ramach:
1. Zawody powiatowe w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 22 imprezy
2. Zawody powiatowe w ramach Gimnazjady – 19 imprez
3. Zawody powiatowe w ramach Licealiady – 10 imprez
Sprawy z zakresu kadr:
W Wydziale Organizacyjnym prowadzone są sprawy osobowe dla
pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych w łącznej liczbie 118
pracowników. Ponadto prowadzone są na tym stanowisku sprawy socjalne
i sprawy szkolenia pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych.
W 2019 r. wypłacono 13 nagród jubileuszowych.
W zakresie zlecenia przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych
w miejscach publicznych oraz sprowadzenia zwłok z zagranicy:
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Zlecono 15 przewozów zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach
publicznych na terenie powiatu, na łączną kwotę 2 942,00 zł. oraz wydano 20
decyzji o sprowadzeniu prochów lub zwłok z zagranicy.
W zakresie szkolenia wstępnego bhp: przeszkolono 45 osób, w tym osoby
odbywające staż i będące na praktyce zawodowej. W roku 2019 nie wystąpił
żaden wypadek przy pracy ani wypadek w drodze do pracy.
W mijającym 2019 roku zakres działań promocyjnych skupiał się głównie
na: organizacji uroczystości oraz konkursów o charakterze powiatowym oraz
patriotycznym, prowadzeniu działań promocyjnych na rzecz szkół
ponadgimnazjalnych, przygotowywaniu materiałów do mediów, aktualizacji
strony internetowej Powiatu Kolbuszowskiego, prowadzeniu profilu Powiatu
Kolbuszowskiego w mediach społecznościowych.
Działania promocyjne polegające na organizacji uroczystości oraz konkursów
o charakterze powiatowym i patriotycznym:
- organizacja i przeprowadzenie Powiatowego Konkursu na Akcesoria
Wielkanocne oraz przygotowanie wystawy nagrodzonych prac
- organizacja i przeprowadzenie Kiermaszu Wielkanocnego
- organizacja Konkursu Plastycznego wspólnie z Nadleśnictwem Kolbuszowa
- organizacja uroczystości 9. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, która odbywa się
przy Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej
- organizacja V Powiatowego Konkursu Twórczości Patriotycznej pn. „Moja
mała Ojczyzna” – przygotowanie regulaminu, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie
konkursu, przygotowanie wystawy pokonkursowej
- organizacja uroczystości patriotycznej, upamiętniającej 228. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- organizacja Konkursu na Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego
- przygotowanie i współorganizacja obchodów rocznic wrześniowych
- organizacja Powiatowego Dnia Sportu
- współorganizacja uroczystości patriotycznej, upamiętniającej 100. rocznicę
Odzyskania przez Polskę Niepodległości (11 listopada)
- współorganizacja Powiatowego Konkursu Plastycznego, przeprowadzanego
wspólnie z Nadleśnictwem Kolbuszowa oraz przygotowanie wystawy
nagrodzonych prac w auli 220 Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
- organizacja Powiatowego Konkursu na Ludowe Ozdoby Bożonarodzeniowe
i Akcesoria Kolędnicze
Prowadzenie działań promocyjnych na rzecz szkół ponadgimnazjalnych:
- przygotowywanie materiałów do prasy, radia oraz serwisów internetowych,
dotyczących inicjatyw, podejmowanych przez poszczególne szkoły
ponadgimnazjalne
- współorganizacja akcji pn. „Aktywna Środa”, promującej szkoły
ponadgimnazjalne wśród uczniów gimnazjum z powiatu kolbuszowskiego
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- współorganizacja Powiatowego Dnia Sportu, popularyzującego obiekty
sportowe, jakimi dysponują szkoły średnie, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Kolbuszowski
Przygotowywanie materiałów do mediów:
- opracowywanie materiałów do prasy, w tym serwisów informacyjnych do
miesięcznika powiatowego „Przegląd Kolbuszowski”, prasy lokalnej – tygodnika
„Korso Kolbuszowskie”, prasy regionalnej – Gazety Codziennej „Nowiny”
i „Super Nowości” oraz serwisów internetowych
- przygotowywanie nagrań do radia – współpracujemy z Radiem Leliwa oraz
Radiem Rzeszów.
Aktualizacja strony internetowej Powiatu Kolbuszowskiego:
- strona internetowa jest na bieżąco aktualizowana. Publikowane są na niej
materiały z zakresu działań inwestycyjnych, oświatowych, kulturalnych oraz
z pracy Rady Powiatu Kolbuszowskiego.
Działalność wydawnicza:
- aktualizacja mapy Powiatu Kolbuszowskiego w liczbie 1000 sztuk
- opracowanie ilustrowanego fotoalbumu pt. „Obchody Stulecia Odzyskania
Niepodległości w powiecie kolbuszowskim”, zawierającego 100 zdjęć z różnych
wydarzeń organizowanych z tej okazji na terenie naszego powiatu.
Współpraca międzynarodowa:
- przygotowanie i organizacja wizyty w powiecie Kolbuszowskim delegacji
z Powiatu Romanowskiego
Inne działania przybliżające pracę Starostwa Powiatowego:
- przyjmowanie grup uczniów szkół podstawowych oraz grup przedszkolnych
w budynku Starostwa, oprowadzanie po Wydziałach funkcjonujących
w Starostwie Powiatowym i zapoznanie ich z zakresem obowiązków
poszczególnych jednostek,
- prowadzenie rejestru i ewidencji stowarzyszeń, działających na terenie powiatu
kolbuszowskiego.
W zakresie zamówień publicznych:
W 2019 r. przeprowadzono następujące zamówienia:
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty,
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy i mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych z czego roboty budowlane o wartości 652 633,35 zł, usługi
o wartości 111 642,00 zł, dostawy: 223 629,60 zł.
o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z na usługi, których wartość wyniosła
667 369,00 zł.
Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzone jest przez Wydział
Organizacyjny Startowa Powiatowego w Kolbuszowej, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 poz. 908
ze zm.). Przedmiotem działalności Biura Rzeczy Znalezionych jest :
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1. prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień
o znalezieniu rzeczy,
2. przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,
3. poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych,
4. udzielanie informacji osobom poszukującym zagubionych rzeczy,
5. wydawanie rzeczy osobom uprawnionym,
6. prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych.
Wykaz rzeczy znalezionych zamieszcza się na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej oraz na
tablicy ogłoszeń, znajdującej się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego
przy ul.11-go Listopada 10.
W zakresie innych spraw:
Sprawowano opiekę nad 19 praktykantami. Rozpatrzono i odpowiedziano
na 40 wniosków o udostepnienie informacji publicznej.
W zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej:
Przygotowano umowy na rok 2020 z adwokatami i radcami prawnymi
prowadzącymi nieodpłatną pomoc prawną oraz opracowywano kwartalne
i roczne sprawozdania z funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
W 2019 r. funkcjonowały na terenie powiatu dwa punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej: w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej oraz w Centrum
Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej. Punkt w Starostwie Powiatowym
posiadał filie w Gminnym Ośrodku Kultury w Niwiskach oraz w Urzędzie Gminy
Cmolas. Punkt umiejscowiony w Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzony
był przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NiL”.
Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi świadczone były
każdej osobie fizycznej, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).
W 2019 roku udzielono 610 porad prawnych, w tym 262 przez adwokatów lub
radców prawnych, natomiast 348 przez organizację pozarządową
tj. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NiL”.
2.

Wydział Budżetowo – Finansowy

Wydział Budżetowo-Finansowy wykonuje zadania określone w Statucie
Powiatu, a także w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej.
W roku budżetowym 2019 Wydział Budżetowo-Finansowy realizował oraz
nadzorował realizację Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok
2019 oraz Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Kolbuszowskiego.
Zadania wykonane przez Wydział Budżetowo-Finansowy w 2019 roku:
20

- Opracowanie projektu budżetu Powiatu Kolbuszowskiego i planu
finansowego Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
- Przekazywanie środków budżetowych na realizację planów finansowych
jednostek organizacyjnych Powiatu Kolbuszowskiego.
- Sprawowanie nadzoru nad realizacją planów finansowych innych jednostek
organizacyjnych Powiatu.
- Sporządzanie sprawozdań jednostkowych Urzędu – Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej oraz sprawozdań zbiorczych Powiatu.
- Kontrola formalna i rachunkowa wszystkich dokumentów księgowych
dotyczących Urzędu oraz udzielonych dotacji z budżetu Powiatu
Kolbuszowskiego.
- Sporządzenie Sprawozdania finansowego za rok 2019, sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.
3.

Wydział
Geodezji,
Nieruchomościami.

Kartografii,

Katastru

i

Gospodarki

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – art. 7d ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1) Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu operatu ewidencji gruntów i budynków,
w tym bieżąca aktualizacja danych zawartych w operatach ewidencyjnych:
− wprowadzono łącznie 4937 zmian danych objętych ewidencją gruntów
i budynków dla całego powiatu;
− wydano 317 zaświadczeń dotyczących posiadania gospodarstwa rolnego,
zmiany powierzchni działki oraz dotyczące postępowań uwłaszczeniowych;
− wydano 199 decyzji w sprawach z aktualizacji operatu ewidencyjnego;
− udzielono 292 pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na pisma kierowane do
Wydziału w sprawach prowadzonej ewidencji gruntów i budynków oraz
trwających prac modernizacyjnych;
− zrealizowano 3811 wniosków o wydanie: wypisów z rejestru gruntów,
budynków i lokali, kopii aktów własności ziemi oraz innych dokumentów
archiwum zakładowego;
b) prowadzenie dla obszaru powiatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT), w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3:
− przyjęto i wydano materiały dla 2244 zgłoszeń prac geodezyjnych;
− zweryfikowano i włączono do powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego 2165 operaty techniczne powstałe w wyniku prac
geodezyjnych oraz na ich podstawie zaktualizowano bazy danych EGiB,
GESUT oraz BDOT 500;
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− zrealizowano 3045 wniosków o wydanie danych zawartych w bazach,
o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b (wyrysy, kopie map
ewidencyjnych, zasadniczych, materiały PZGiK);
− uzgodniono usytuowanie sieci uzbrojenia terenu dla 205 projektów;
− zaktualizowano bazy danych 239 projektami usytuowania sieci uzbrojenia
terenu;
c) prowadzenie dla obszaru powiatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów:
w przedstawianym okresie wydano z urzędu 10 decyzji w sprawie ustalenia
klasyfikacji gruntów.
2) Prace geodezyjne i kartograficzne:
a) trwają prace związane z realizacją projektu „Podkarpacki System
Informacji Przestrzennej” (PSiP) współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1
Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, oraz środków z rezerwy
budżetu Państwa, środków dotacji celowej od Wojewody na realizację zadań
rządowych i budżetu powiatu kolbuszowskiego - jako wkład własny,
o ogólnej wartości dla terenu powiatu kolbuszowskiego wynoszącej
7 360 416,29 zł. Zaznaczyć należy, że to największe przedsięwzięcie tego
typu realizowane na terenie powiatu od początku jego istnienia.
Szczegółowe informacje dotyczące zaawansowania prac przedstawiam poniżej:
− projekt podzielony jest na cztery zadania (zlecane w osobnych przetargach,
trzy zrealizowane, jedno, ostatnie w realizacji),
− zadanie 2 (60) obejmowało modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz
utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i BDOT500 dla 10 obrębów:
Toporów, Jagodnik, Trzęsówka, Kłapówka, Kolbuszowa Górna, Kosowy,
Siedlanka, Hucina, Korczowiska, Wola Raniżowska. Praca była realizowana
przez jednego wykonawcę, łączna wartość umów opiewała na kwotę: 2 127
777 zł; zakończona we wrześniu 2019 roku;
− zadanie 3 (61) obejmowało modernizację ewidencji gruntów i budynków
i dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności
z modelem pojęciowym, określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji
gruntów i budynków dla obrębów 26 obrębów: Hadykówka, Poręby
Dymarskie, Cmolas, miasto Kolbuszowa, Świerczów, Bukowiec, Kolbuszowa
Dolna, Nowa Wieś, Kupno, Werynia, Brzostowa Góra, Huta Komorowska,
Komorów, Krzątka, Majdan Królewski, Rusinów, Wola Rusinowska,
Niwiska, Trześń, Staniszewskie, Zielonka, Raniżów, Wilcza Wola, Płazówka,
Nowy Dzikowiec, Dzikowiec oraz utworzenie inicjalnej powiatowej bazy
GESUT i BDOT500 dla 32 obrębów: Ostrowy Baranowskie, Ostrowy
Tuszowskie, Hadykówka, Poręby Dymarskie, Cmolas, miasto Kolbuszowa,
Świerczów, Bukowiec, Kolbuszowa Dolna, Nowa Wieś, Kupno, Widełka,
Zarębki, Werynia, Brzostowa Góra, Huta Komorowska, Komorów, Krzątka,
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Majdan Królewski, Rusinów, Wola Rusinowska, Przyłęk, Niwiska, Trześń,
Staniszewskie, Zielonka, Mazury, Raniżów, Wilcza Wola, Płazówka, Nowy
Dzikowiec, Dzikowiec. Praca była realizowana przez jednego wykonawcę,
łączna wartość umów opiewała na kwotę: 1 289 040 zł; zakończona
w październiku 2019 roku;
− zadanie 4 (62) obejmuje cyfryzację państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGIK
w Kolbuszowej. Praca jest w trakcie realizacji, umowę podpisano w 2019
roku, wartość umowy opiewa na kwotę: 667 369,00 zł; zakończenie jest
planowane na wrzesień 2020 roku.
Dzięki współudziale Powiatu Kolbuszowskiego w projekcie PSIP, w powiecie
zostały zakończone w całości prace związane z budową baz danych
obejmujących ewidencję gruntów i budynków, geodezyjną ewidencję sieci
uzbrojenia terenu oraz bazę danych obiektów topograficznych BDOT500.
b) zrealizowano prace związane z cyfryzacją rejestrów gruntowych z założenia
ewidencji dla obszaru powiatu bez miasta Kolbuszowa. Łączna wartość
umowy opiewała na kwotę 158 300,00 zł, praca została zakończona w grudniu
2019 roku.
Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych – art. 3 ust 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
− wydanych zostało 11 postanowień opiniujących projekty decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego;
− uzgodniono w trybie tzw. milczącym (art. 122a Kpa) 560 projekty decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego;
− wydano 2 decyzje o zezwoleniu na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej;
− wydano 107 informacji o pochodzeniu gleb.
Zadania z zakresu szczególnych zasad przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych – art. 12 ust. 4a ustaw z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych:
W 2018 roku wydanych zostało 177 decyzji administracyjnych o ustaleniu
wysokości odszkodowania na rzecz poprzednich właścicieli nieruchomości
przejętych pod drogi gminne i powiatowe w trybie ww. ustawy.
Zadania z zakresu zagospodarowania wspólnot gruntowych – ustawa
z dnia 29 czerwca 1963 r. zagospodarowaniu wspólnot gruntowych:
− prowadzono 3 postępowania dotyczące ustalenia, które nieruchomości
stanowią wspólnotę gruntową (3 decyzje o odmowie ustalenia);
− prowadzono 1 postępowanie dotyczące ustalenia wykazu uprawnionych do
udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych
przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we
wspólnocie (wydano 1 decyzję na podstawie art. 6a);
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− wszczęto 1 postępowanie dotyczące zatwierdzenia Statutu spółki oraz jego
zmiany (jest w trakcie załatwienia);
− wszczęto 1 postępowanie dotyczące ustalenia, które nieruchomości stanowią
mienie gromadzkie (jest w trakcie załatwienia).
Gospodarka Nieruchomościami Skarbu Państwa - ustawa z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
1) Nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa.
W 2019 r. nie nabyto nieruchomości Skarbu Państwa.
2) Zbycie (utrata) mienia Skarbu Państwa.
Za utracone prawo własności nieruchomości położonej w Dzikowcu
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2087 i 2088,
zajętej pod budowę obwodnicy m. Kolbuszowa i Weryni w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk, uzyskano odszkodowanie w wysokość
8351,00 zł brutto, z czego Powiat Kolbuszowski uzyskał kwotę 339,47 zł.
W myśl art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.
t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) Starosta Kolbuszowski zrzekł się
odszkodowania przysługującemu Skarbowi Państwa za nieruchomość
położoną w Lipnicy, gm. Dzikowiec, oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 2881/2 o pow. 0.0002 ha, która na podstawie
decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.06.2019 r. znak:
N-VIII.7820.1.4.2019 została przeznaczona pod realizację inwestycji
drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa
– Leżajsk na odcinkach: 34+118 - 34+220, 34+305 - 34+500, 34+735 34+805, 37+025 - 38+000, 38+680 - 40+525, 41+085 - 41+215, 43+175 43+240, 44+450 - 44+575, 44+875 - 44+920, 45+290 - 45+330, 51+780 51+990, 52+510 - 52+660 oraz budowa, przebudowa niezbędnej
infrastruktury
technicznej
w
ramach
inwestycji
pod
nazwą
„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa –
Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów
Małopolski wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury
technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.”
3) Dzierżawa i najem nieruchomości Skarbu Państwa.
W roku 2019 r. nie zawarto nowych umów na dzierżawę ani najem
nieruchomości Skarbu Państwa. Dochód z najmu i dzierżaw wyniósł 3912,37
zł, z czego Powiat Kolbuszowski uzyskał dochód 978,06 zł.
4) Użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa.
W 2019 r. nie użyczano nieruchomości Skarbu Państwa.
5) Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.
W 2019 r. dla 1 nieruchomości Skarbu Państwa założono księgi wieczyste.
Ponadto złożono 2 wnioski wieczystoksięgowe do Sądu Rejonowego
w Kolbuszowej o wpis (wykreślenie, zamknięcie KW) w księgach
wieczystych prowadzonych dla nieruchomości Skarbu Państwa.
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6) Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.
W 2019 r. dokonano aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste dla 81
działek.
W tym czasie nie dokonano aktualizacji opłaty za trwały zarząd. Dochód
z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd wyniósł 589250,56 zł,
z czego Powiat Kolbuszowski uzyskał dochód 147312,65 zł.
7) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
W 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1314), przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo
własności 3 nieruchomości położonych w Kolbuszowej. W myśl ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (j. t. Dz. U.
z 2019 r. poz. 916 ze zm.) wydano 61 zaświadczeń potwierdzających
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na
cele mieszkaniowe w prawo własności. Dochód z przekształcenia oraz z rat za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za
wyniósł 25339,31 zł, z czego Powiat Kolbuszowski uzyskał dochód 6334,83
zł.
8) Zezwolenie na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na
nieruchomościach urządzeń technicznych (zgody na wejście w teren
nieruchomości Skarbu Państwa).
− w dniu 10.01.2019 r. zawarto umowę z osobą fizyczną. na wejście w teren na
obszar nieruchomości położonej w Świerczowie, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 479, celem wykonania przyłącza
kanalizacji sanitarnej;
− w dniu 26.02.2019 r. zawarto umowę z Gminą Raniżów na wejście w teren na
obszar nieruchomości położonej w Korczowiskach, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 211/6, celem wykonania prac związanych
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej
oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej”;
− w dniu 09.05.2019 r. zawarto umowę z Voice Net S.A. na wejście w teren na
obszar nieruchomości położonej w Niwiskach,, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 1421/3, celem wykonania kabla
światłowodowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 20172020;
− w dniu 13.05.2019 r. zawarto umowę z PGE Dystrybucja S.A. na wejście
w teren na obszar nieruchomości położonej w Porębach Dymarskich,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 586 i 587, celem
wykonania prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa linii SN 15 kV Kolbuszowa – Majdan, zasilającej stacje trafo
Poręby Dymarskie 1,2”;
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− w dniu 21.06.2019 r. zawarto umowę z PGE Dystrybucja S.A. na wejście
w teren na obszar nieruchomości położonej w Porębach Dymarskich,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1406/5, 1406/6,
1406/7 i 1406/8, celem przebudowa linii SN 15 kV Kolbuszowa – Majdan,
zasilającej stacje trafo Poręby Dymarskie 3,4,5;
− w dniu 21.06.2019 r. zawarto umowę z PGE Dystrybucja S.A. na wejście
w teren na obszar nieruchomości położonej w Cmolasie, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3996, celem wykonania
przyłącza kablowego nN;
− w dniu 02.09.2019 r. zawarto umowę z PGE Dystrybucja S.A. na wejście
w teren na obszar nieruchomości położonej w Niwiskach, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1458, celem wykonania prac
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa linii
napowietrznej nn zasilanej ze stacji trafo Niwiska 5”.
Ponadto, Zarządzeniem nr 33/2019 r. Starosty Kolbuszowskiego z dnia
15 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu udostępnienia nieruchomości
Skarbu Państwa na potrzeby budowy infrastruktury technicznej oraz
późniejszej konserwacji, remontu i modernizacji ustalono:
1) zasady udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, związane
z prowadzeniem robót budowlanych, naprawczych, budową urządzeń
infrastruktury technicznej i trwałego ich umieszczenia w gruncie oraz
późniejszej eksploatacji, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej
naprawy wraz z urządzeniami im towarzyszącymi oraz usuwaniem awarii;
2) wysokość i zasady naliczania opłat za udostępnienie nieruchomości,
stanowiących własność Skarbu Państwa, obejmujących opłatę jednorazową
za czasowe zajęcie nieruchomości na czas trwania robót.
9) Wywłaszczenie nieruchomości.
W 2019 r. prowadzono 1 postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości,
położonej w Kolbuszowej, na rzecz Gminy Kolbuszowa, z przeznaczeniem
na realizację celu publicznego tj. drogi publicznej (decyzję wydano
w 2020r.).
10) Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.
W 2019 r. wydano 6 decyzji o ograniczenie sposobu korzystania
z nieruchomości położonych w Ostrowach Baranowskich, Kolbuszowej,
Widełce i Przedborzu.
11) Udostępnianie nieruchomości w celu wykonania konserwacji, remontu
lub usunięcia sieci:
W 2019 wydano 2 decyzję o odmowie udostępnienia nieruchomości
położonych w Widełce, w celu wykonania czynności związanych
z konserwacją linii elektroenergetycznych 110 kV Rzeszów – Rzeszów
Baranówka, Rzeszów – Dworzysko, Rzeszów – EC Załęże, Rzeszów –
Zaczernie oraz 2 decyzję o odmowie wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie zezwolenia na udostępnienie nieruchomości
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położonych w Hucinie i Widełce, w celu wykonania konserwacji linii
energetycznej SN relacji Kolbuszowa – Mielec.
12) Ograniczenia praw do nieruchomości w przypadku siły wyższej
i zagrożenia powstania szkody:
W 2019 r. nie udzielano zezwolenia w drodze decyzji na czasowe zajęcie
nieruchomości w przypadku siły wyższej i zagrożenia powstania szkody.
13) Krajowy Zasób Nieruchomości
Sporządzono wykazy nieruchomości Skarbu Państwa położonych
w granicach gmin miejskich, miast w gminach miejsko-wiejskich (art. 10 ust.
1 pkt 1 ustawy) oraz poza ich granicami, jeżeli przeznaczenie tych
nieruchomości ustalone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku wynikające z funkcji terenu
określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy umożliwia ich zagospodarowanie na potrzeby realizacji
inwestycji mieszkaniowych (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy), które stosownie do
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (j. t. Dz.
U. z 2018 r. poz. 2363 ze zm.), po otrzymaniu od Wojewody Podkarpackiego
informacji o możliwości przekazania wykazów, przekazano do Krajowego
Zasobu Nieruchomości.
14) Scalenie i wymiana gruntów – ustawa z dnia 26 marca 1982 r.
o scaleniu i wymianie gruntów ( j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.).
W 2019 r. wydano 1 decyzję o odmowie wszczęcia postępowania
scaleniowego gruntów położonych w Krzątce.
Gospodarka nieruchomościami.
1) Zbycie nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości:
W I kwartale 2020 r. Powiat Kolbuszowski nie dokonał zbycia żadnej
nieruchomości z zasobu. Jednak prowadzone są czynności zmierzające do
sprzedaży na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej „Nasz Dom” Werynia 1
nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 14 Werynia
oznaczonych jako działki nr: 679/10 o pow. 0,1627 ha i 679/13 o pow. 0,0086
ha. Aktualnie trwa wycena nieruchomości.
2) Nabycie nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości:
Powiat Kolbuszowski w I kwartale 2020 r. nie nabył nieruchomości do
zasobu.
3) Inne.
a) W wyniku regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi
powiatowe uzyskano stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości
przez Powiat Kolbuszowski następującymi decyzjami Wojewody
Podkarpackiego:
− znak: N-II.7532.2.2.2020 z dnia 19.02.2020 r. dla działek nr: 239/3, 253,
254, 409 obręb Zapole,
− znak: N-II.7532.2.49.2019 z dnia 10.01.2020 r. dla działek nr: 1872,
2004/2, 2104, 101, 327 obręb Kopcie.
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b) Rozpoczęto regulację stanu prawnego zajętych pod drogi publiczne
powiatowe działek nr: 2492, 2656/1 i 2994 położonych w obr.
ewidencyjnym Ostrowy Tuszowskie, oraz działki nr 137 położonej w obr.
ewidencyjnym Toporów.
c) Wydano pięć pozytywnych opinii dotyczących uzgodnień projektów
decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zgodności
zadań rządowych i samorządowych oraz jedną pozytywną opinię projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Realizacja uchwał Rady Powiatu podjętych w 2019 roku:
W 2019 r. podjęta została jedna uchwała Rady Powiatu w Kolbuszowej,
której realizacja należy do Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami.
Uchwała Nr XII/72/2019 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31
października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do powiatowego
zasobu nieruchomości w drodze darowizn, nieruchomości leżącej w ciągu
drogi publicznej powiatowej nr 1 208 R Poręby Wolskie - Turka.
Wykonanie Uchwały jest w toku. Została podjęta Uchwała Nr
52/291/2019 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości w drodze darowizn,
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2004/1, położonej w obrębie
ewidencyjnym 2 Wola Raniżowska, leżącej w ciągu drogi publicznej
powiatowej nr 1 208 R Poręby Wolskie - Turka. Wystąpiono wnioskiem z dnia
12.11.2019 r. znak: GK.6822.2.1.2019 do Wójta Gminy Raniżów,
o przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego ww.
nieruchomości oraz przygotowanie ze strony Gminy niezbędnych
dokumentów i wyznaczenie daty i miejsca zawarcia aktu notarialnego. Do
chwili obecnej Gmina Raniżów nie podjęła jednak stosownej uchwały i nie
przygotowała niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy darowizny.
4. Wydział Komunikacji i Transportu.
Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności
rejestracja pojazdów, wydawanie i zatrzymywanie dokumentów stwierdzających
uprawnienia do kierowania pojazdami, wydawanie zezwoleń na prowadzenie
transportu drogowego oraz wydawanie zezwoleń na ośrodki szkolenia
kierowców. Wydział ponadto zajmuje się wydawaniem uprawnień instruktorom
nauki jazdy, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów, wydawaniem
zezwoleń na prowadzenie stacji kontroli pojazdów oraz uprawnień dla
diagnostów przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Wydział
KT prowadzi nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia
kierowców.
W okresie sprawozdawczym z zakresu rejestracji pojazdów wydano:
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6 133 - tablic rejestracyjnych,
7 964 – dowodów rejestracyjnych
7 673 – pozwoleń czasowych,
7 124 – znaków legalizacyjnych,
4 096 – nalepek na szybę,
1 914 – kart pojazdów.
1 214 - ogółem wyrejestrowanych pojazdów na stałe,
14 - zholowanych pojazdów na parking strzeżony.
Z zakresu praw jazdy wydano 1921 praw jazdy, 32 praw jazdy
międzynarodowych,
43
zezwolenia
na
prowadzenie
pojazdów
uprzywilejowanych. Natomiast zatrzymano 124 praw jazdy za jazdę po spożyciu
alkoholu oraz 55 praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50km/h.
Dokumenty wydawane w Wydziale Komunikacji są nabywane w Polskiej
Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast tablice
rejestracyjne dostarcza wybrana w przetargu firma.
Wydział Komunikacji i Transportu udziela informacji o zarejestrowanych
pojazdach i wydanych dokumentach na wniosek różnych uprawnionych
ustawowo instytucji, takich jak Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Sąd,
Prokuratura, Urzędy Gmin.
5. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Przyrody.
Z zakresu ustawy o lasach
1) Aneksem nr 1 z dnia 21 lutego 2019 r. do porozumienia nr 1 zawartego
w dniu 26 marca 2012r. pomiędzy Starostą Kolbuszowskim a Nadleśniczym
Nadleśnictwa Kolbuszowa w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych
spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących
własności Skarbu Państwa ustalono stawkę nadzoru na rok 2019 w wysokości
16,00zł. brutto/ha. Powierzchnia gruntów przekazanych pod nadzór wyniosła
8619ha.
2) Przeprowadzono w Nadleśnictwie Kolbuszowa w Świerczowie kontrolę
z zakresu prowadzonych spraw powierzonych przez Starostę Kolbuszowskiego
w zakresie objętym porozumieniem nad lasami niestanowiącymi własności
Skarbu Państwa.
3) Na wniosek właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
wydano 21 potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii z uproszczonego
planu urządzenia lasu oraz 21 zaświadczeń potwierdzających, że inwestycje
związane z gospodarką leśną nie są sprzeczne z uproszczonym planem
urządzenia lasu.
4) Wydano 719 zaświadczeń dotyczących informacji czy działka jest objęta
uproszczonym planem urządzenia lasu bądź decyzją o której mowa w art. 19
ust. 3 ustawy o lasach.
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5) Zatwierdzono uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów gminnych Gminy
Raniżów oraz dla lasów gminnych Gminy Dzikowiec.
6) Decyzją Starosty Kolbuszowskiego udzielono 2 zezwoleń na zmianę lasu na
użytek rolny oraz odmówiono zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu
Państwa na użytek rolny.
7) Wydano 1 zezwolenie na pozyskanie drewna w lesie niestanowiącym
własności Skarbu Państwa ponad wielkość określoną w uproszczonym planie
urządzenia lasu.
8) Sporządzono sprawozdanie L-03 o lasach stanowiących własność osób
fizycznych za rok 2018.
Z zakresu ustawy Prawo łowieckie
Wyliczono czynsz dzierżawny dla Koła Łowieckiego Darz Bór, Borek,
Towarzystwo Myśliwych, Sokół i Knieja.
Z zakresu ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
Prowadzono sprawy związane z wypłatami należnych ekwiwalentów za
wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
Zwaloryzowano wypłaty ekwiwalentów o średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,6%.
W każdym kwartale Starosta Kolbuszowski składał zapotrzebowanie do ARiMR
w Warszawie o środki finansowe na wypłaty w/w ekwiwalentów.
Z zakresu rolnictwa
Przygotowano umowę nr 32/2019 pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim
a Okręgową Stacją Chemiczno - Rolniczą w Rzeszowie na wykonanie usługi
w ramach przedsięwzięcia związanego z ochroną powierzchni ziemi
w rozumieniu art. 400a ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska polegającego na wykonaniu badania gleb użytków rolnych
na terenie powiatu kolbuszowskiego. Pobrano 228 prób gleb. Kwota
przeznaczona na wykonanie badań to 2991,36zł.
Przygotowano umowę nr 52/2019 pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim
a Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na
przeprowadzenie jednodniowego szkolenia z zakresu „Stosowania środków
ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy” dla rolników z terenu powiatu
kolbuszowskiego. Kwota przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia do 1000 zł.
Z zakresu ustawy o rybactwie śródlądowym:
1) Wydano 113 karty wędkarskie,
2) Zarejestrowano 11 sprzętów pływających służących do amatorskiego połowu
ryb,
3) Wydano 9 legitymacji członkom Społecznej Straży Rybackiej
w Kolbuszowej.
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Z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko
Zarejestrowano 138 spraw.
Z zakresu ustawy o ochronie przyrody:
1) Wydano:
- 23 zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących
własnością gmin,
- 2 decyzje odmawiające udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów,
- 1 decyzję w sprawie umorzenia opłaty za usunięcie drzew,
- 2 decyzje w sprawie zmiany zezwolenia na usunięcie drzew,
- 1 decyzję umarzającą w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie
administracyjne,
- 2 opinie w sprawie usunięcia drzew,
2) przeprowadzono 3 odbiory nasadzeń zastępczych drzew lub krzewów,
3) 1 wniosek przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Tarnobrzegu.
Z zakresu ustawy o odpadach:
1) udzielono 2 zezwolenia na zbieranie odpadów,
2) wydano 2 decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia na zbieranie
odpadów,
3) wydano 1 decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia na przetwarzanie
odpadów,
4) prowadzono 1 postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia na wytwarzanie
odpadów,
5) prowadzono 1 postępowanie w sprawie zmiany zezwolenia na przetwarzanie
odpadów
Z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze:
1) wydano 1 decyzję udzielającą koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża
kruszywa naturalnego,
2) pozostawiono bez rozpoznania 1 postępowanie w sprawie udzielenia
koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego,
3) zatwierdzono 1 dokumentację geologiczno- inżynierską,
4) zatwierdzono 1 projekt robót geologiczno- inżynierskich,
5) zatwierdzono 1 projekt robót hydrogeologicznych,
6) zatwierdzono 1 dodatek do dokumentacji geologicznej rozliczającej zasoby
kopaliny,
7) przyjęto 1 dokumentację z wykonania otworów wiertniczych na potrzeby
wykorzystania ciepła ziemi,
8) przyjęto 2 zgłoszenia zamiaru przystąpienia do realizacji robót
geologicznych,
9) przyjęto 4 informacje dot. opłaty za wydobytą kopalinę,
31

10) przyjęto 3 formularze z-2 uproszczonego zestawienia zmian zasobów
złóż,
11) wydano 2 decyzje w sprawie określenia wysokości należnej opłaty
eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę,
12) wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie
przeklasyfikowania kruszywa naturalnego,
13) sporządzono sprawozdanie OŚ-26 dot. zestawienia udokumentowanych
zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych za rok
2018.
Z zakresu ustawy Prawo wodne
Wydano 2 decyzje naliczające opłatę melioracyjną na rzecz Rejonowego Związku
Spółek Wodnych, za odnoszone korzyści z urządzeń wodnych przez Gminę
Kolbuszowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
w Rzeszowie.
Z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska
1) Przyjęto 7 zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia a jej
eksploatacja wymaga zgłoszenia,
2) Przyjęto 11 aktualizacji zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga
pozwolenia a jej eksploatacja wymaga zgłoszenia,
3) Wydano 2 decyzje udzielające pozwolenia na wprowadzanie do powietrza
atmosferycznego gazów i pyłów z instalacji
4) Pozostawiono bez rozpoznania 1 wniosek o wydanie pozwolenia na
wprowadzanie do powietrza atmosferycznego gazów i pyłów,
5) Sporządzono
sprawozdanie
z
realizacji
zadań
wynikających
z obowiązującego programu ochrony powietrza za rok 2018.
6) prowadzono 1 postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia na wytwarzanie
odpadów,
7) pozostawiono bez rozpoznania 1 wniosek o wydanie pozwolenia na
wytwarzanie odpadów.
Zaopiniowano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbuszowa i Gminy
Cmolas. Zaopiniowano 3 wnioski dotyczące zmian studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego/projektów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy.
6. Wydział Architektury i Budownictwa.
W roku 2019 praca Wydziału realizowana była poprzez wykonywanie
zadań i czynności administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane
i przepisów wykonawczych. Wydział AB występuje w obsadzie 5 pracowników.
Podstawowymi czynnościami pracowników Wydziału było:
− prowadzenie postępowań przed wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
i rozbiórkę obiektów budowlanych,
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− przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych i zgłoszeń rozbiórki, na które nie
jest wymagane pozwolenie na budowę lub rozbiórkę,
− przygotowanie zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokali,
− opiniowanie w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych
projektów studium, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
− prowadzenie postępowań zakończonych decyzjami innymi, tj. przeniesienie
pozwolenia na budowę na innego inwestora, zmiana pozwolenia na budowę na
podstawie art. 36a ust.1 Prawa budowlanego oraz art. 155 Kodeksu postępowania
administracyjnego, uchylenia decyzji na budowę na podstawie
art. 36a Prawa budowlanego.
Oprócz wyżej przedstawionych działań pracownicy wydziału prowadzili
również inne czynności z zakresu budownictwa, do których należały m.in.
przygotowywanie dzienników budowy, prowadzenie obowiązkowych rejestrów
i sprawozdań statystycznych oraz kancelaryjnych, jak prowadzenie spisów spraw
i archiwizacji dokumentów wydziału.
Opiniowanie w imieniu Zarządu Powiatu i Starosty Kolbuszowskiego,
wniosków jednostek samorządów gminnych o uzgodnienie projektów decyzji
lokalizacyjnych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Jeden pracownik Wydziału jest konsultantem w PCPR w zakresie
likwidacji barier architektonicznych w obiektach dla niepełnosprawnych.
W 2019 roku zostało udzielonych 604 pozwoleń (duży wzrost
w porównaniu z rokiem poprzednim 494) na budowę co zostało przedstawione
w tabeli wraz z podziałem na rejony pracowników Wydziału Budownictwa
i Architektury.
Należy nadmienić że Wydział pełnił nadzór nad inwestycjami
Powiatowymi i pomagał w ich sprawnej realizacji. W roku 2019 były to
zamierzenia:
1. Przebudowa i modernizacja części budynku byłych warsztatów szkolnych
w Kolbuszowej na kuchnię wraz z zapleczem oraz zagospodarowanie
przyległego otoczenia (parking)Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy LO
w Kolbuszowej.
2. Montaż optymalizatorów instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół LO
i ZST.
3. Wykonanie ogrodzenia otwartej strefy aktywności przy Liceum
Ogólnokształcącym w Kolbuszowej.
7.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewnia dostęp do bezpłatnego
poradnictwa oraz informacji prawnej w zakresie indywidualnej ochrony
interesów konsumenckich. Rzecznik konsumentów prowadzi również na rzecz
zainteresowanego konsumenta postępowania wyjaśniające i interwencyjne,
zmierzające do polubownego zakończenia sporu w przypadku naruszenia
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interesów konsumenckich. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w roku 2019
udzielił 367 porad prawnych. Dokonał 29 wystąpień do przedsiębiorców oraz
sporządził 4 pozwów do Sądu. Rzecznik prowadził również działania
o charakterze edukacyjno – informacyjnym, w ramach tych działań miała
spotkania z młodzieżą szkół średnich z terenu powiatu, a także spotkania
z emerytami.
8.

Samodzielne stanowisko ds. obrony ludności.

Działalność obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu
realizowana była na podstawie Zarządzenia 7/2019 Starosty Kolbuszowskiego –
Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kolbuszowskiego z dnia 13 lutego 2019 roku
w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie
ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa powiatu kolbuszowskiego
w 2019 roku.
W ciągu roku opracowano i wydano Zarządzenia Szefa OC Powiatu –
Starosty Kolbuszowskiego:
• Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Kolbuszowskiego z dnia 2 kwietnia 2019
roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia teoretyczno –
praktycznego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt.
„Kierowanie i koordynacja działań ochrony ludności podczas prowadzenia
działań ochronno – ratowniczych po wystąpieniu nadzwyczajnych
zdarzeń”
• Zarządzenie Nr 19/19 Starosty Kolbuszowskiego z dnia 8 maja 2019r.
w sprawie wymiany informacji w systemie bezpieczeństwa i zarządzania
kryzysowego na terenie powiatu kolbuszowskiego
• Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Kolbuszowskiego z dnia 22 maja 2019r.
w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie
powiatu kolbuszowskiego
• Zarządzenie Nr 22/2019 Starosty Kolbuszowskiego z dnia 25 maja 2019r.
w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu
kolbuszowskiego
• Zarządzenie Nr 23/19 Starosty Kolbuszowskiego z dnia 3 czerwca 2019
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia
obrony cywilnej
• Zarządzenie Nr 27/19 Starosty Kolbuszowskiego z dnia 26 sierpnia 2019r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia teoretyczno –
praktycznego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
• Zarządzenie Nr35/2019 Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kolbuszowskiego
z dnia 30 października 2019r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia
powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. „Realizacja
zadań systemu wykrywania i alarmowania w czasie wystąpienia zagrożeń
pokoju oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
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W styczniu 2019 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego. Tematyka posiedzenia obejmowała realizację procedur
postępowania na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń zawartych
w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego, ocenę zabezpieczenia
logistycznego na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń w tym pożarów
i innych miejscowych zagrożeń, ocenę zabezpieczenia epizootycznego powiatu
kolbuszowskiego oraz analizę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
powiatu za rok 2018.
W dniu 8 kwietnia 2019r. zostało przeprowadzone szkolenie teoretyczno –
praktyczne członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt.
„Kierowanie i koordynacja działań ochrony ludności podczas prowadzenia
działań ochronno – ratowniczych po wystąpieniu nadzwyczajnych zdarzeń”.
W miesiącu kwietniu ubiegłego roku został przeprowadzony powiatowy
trening łączności radiowej Starosty Kolbuszowskiego oraz nasłuch w sieci
radiowej systemu powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej
o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Celem treningu było doskonalenie obsługi
urządzeń radiowych pracujących w sieci radiowej. Ponadto doskonalono
umiejętność nawiązywania łączności na przydzielonym kanale radiowym zgodnie
z przypisanymi kryptonimami. Poszczególne jednostki włączone do sieci
radiowej nawiązywały łączność radiową między najbliższą i najdalszą jednostką
włączoną do systemu.
W dniach 22 – 25 maja 2019r. na terenie powiatu kolbuszowskiego
wystąpiły intensywne opady atmosferyczne w wyniku których doszło do
podtopienia budynków mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej,
zalania infrastruktury komunikacyjnej. Na ternie powiatu w tych dniach
obowiązywał alarm przeciwpowodziowy. Państwowa Straż Pożarna
w Kolbuszowej oraz wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu
powiatu kolbuszowskiego brały udział w usuwaniu skutków intensywnych
opadów deszczu. Działania te polegały m.in. na ewakuacji ludzi i mienia
z
budynków
mieszkalnych,
wypompowywaniu
zalanych
piwnic,
odpompowywaniu wody z zalanych terenów, udrażniania przepustów i cieków
wodnych oraz zabezpieczaniu nieprzejezdnych dróg.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/19 Starosty Kolbuszowskiego – Szefa
Obrony cywilnej Powiatu Kolbuszowskiego z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie
przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obrony cywilnej
w dniu 28 czerwca 2019r. odbyło się powiatowe ćwiczenia nt. „Realizacja zadań
ochrony ludności i obrony cywilnej na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych
zagrożeń i sytuacji kryzysowych na trenie powiatu kolbuszowskiego”.
Do obiegu informacji o zdarzeniach i podjętych przedsięwzięciach
wykorzystano sieć radiową Starosty Kolbuszowskiego w relacji Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego – Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego
w Niwiskach i Dzikowcu.
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W miesiącu marcu, czerwcu i październiku 2019r. Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Kolbuszowej uczestniczyło w wojewódzkim
treningu Normy ATP 45-D. W trakcie jego trwania doskonalono umiejętności
z zakresu prognozowania zdarzeń chemicznych i radiologicznych oraz
opracowywania meldunków wraz z częścią graficzną.
W celu szczegółowej weryfikacji ilości i sprawności technicznej syren
alarmowych dokonano inwentaryzacji aktualnie sprawnych technicznie urządzeń
alarmowych na bazie których utworzone są punkty alarmowania włączone do
systemu wykrywania i alarmowania oraz ostrzegania o zagrożeniach.
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Kolbuszowej Nr II/17/2018 z dnia
11 grudnia 2018r. w sprawie zawarcia Porozumienie pomiędzy Wojewodą
Podkarpackim, a Powiatem Kolbuszowskim dotyczącego przyjęcia niektórych
zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku
z zakresu administracji rządowej w okresie od 11 marca do 5 kwietnia 2019r.
pracowała Powiatowa Komisja Lekarska w Kolbuszowej. Posiedzenia Komisji
odbywały się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Jana Pawła
II 8 w Kolbuszowej. Na potrzeby Komisji przeznaczono sześć pomieszczeń,
między innymi do zakładania ewidencji wojskowej, prowadzenia zajęć
świetlicowych do badań lekarskich. Zorganizowano również stanowisko pracy
dla przedstawiciela Burmistrza Kolbuszowej, wójtów gmin powiatu
kolbuszowskiego oraz przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień
w Mielcu. Powiatowa Komisja Lekarska w Kolbuszowej pracowała w pełnym
składzie osobowym powołanym zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego
Nr 23/2019 z dnia 18 stycznia 2019r. Do kwalifikacji wojskowej zgłosiło się 332
mężczyzn rocznika podstawowego, 17 rocznik starszego i 21 kobiet. Komisja
wydała 370 orzeczeń określających kategorię zdolności do czynnej służby
wojskowej.
VI.

Jednostki organizacyjne Powiatu Kolbuszowskiego.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej realizuje zadania
z zakresu: ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, ustawy z dnia 29 lipca 2009r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie i innych.
W ramach realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej w 2019r. na
terenie powiatu kolbuszowskiego funkcjonowało 21 rodzin zastępczych
(11 spokrewnionych, 8 niezawodowych, 2 zawodowe). Powstały 3 nowe rodziny
zastępcze: 1 niezawodowa i 2 spokrewnione. Odeszła 1 rodzina zastępcza
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niezawodowa. W rodzinach zastępczych przebywało łącznie 30 dzieci w tym 4
dzieci zostało umieszczonych w 2019r.
Na posiedzeniach Zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka, dokonano 35 ocen
dzieci, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
W 2019r. na terenie powiatu kolbuszowskiego kontynuowało naukę
12 wychowanków pieczy zastępczej (10 - z rodzin zastępczych, 1 osoba
z młodzieżowego ośrodka wychowawczego i 1 z placówki opiekuńczo wychowawczej). Pomoc pieniężną na zagospodarowanie otrzymało
2 wychowanków z rodzin zastępczych, a pomoc pieniężną na usamodzielnienie
otrzymało także 2 wychowanków z rodzin zastępczych.
Ponadto realizowano porozumienia z innymi powiatami w ramach pieczy
zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, finansowano Katolicką Placówkę
Wychowawczą „Nasz Dom” w Widełce oraz dofinansowano Świetlicę
Profilaktyczną prowadzoną przez PKPS w Kolbuszowej.
PCPR realizowało w 2019r. zadania związane z przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie w następujący sposób
1. Poradnictwo i konsultacja (psychologiczne, terapeutyczne, prawne, socjalne
i rodzinne, pedagogiczne) dla członków rodzin uwikłanych w problem przemocy
oraz doradztwo i wsparcie dla pracowników socjalnych OPS z terenu powiatu.
2. Interwencja kryzysowa (diagnozy sytuacji rodzin w kryzysie, doraźna pomoc,
działalność w ramach grup roboczych oraz udzielanie i zapewnienie
bezpiecznego schronienia w hostelu OIK rodzinom dotkniętym przemocą)
3. Prowadzenie trzech grup wsparcia:
I - dla osób doznających przemocy,
II - dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi,
III - dla pracowników socjalnych z terenu powiatu.
oraz wspieranie działalności grup poprzez warsztaty i treningi szkoleniowe
w ramach projektu osłonowego, a także poprzez spotkania superwizyjne.
4. Spotkania rodzinne w ramach terapii rodzinnej dla rodzin w kryzysie
5. Realizacja programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie, monitoring sytuacji w rodzinach uczestników po
zakończeniu programu. W 2019r Program zaczęło 17 a ukończyło 15 osób
stosujących przemoc w rodzinie.
W 2019r. PCPR w Kolbuszowej realizowało następujące działania
skierowane do osób niepełnosprawnych między innymi poprzez:
• Realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, finansowanych ze
środków PFRON, czyli dofinansowanie:
- przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
- sprzętu rehabilitacyjnego
- likwidacji barier architektonicznych
- likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się
- turnusów rehabilitacyjnych
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2.

w łącznej wys. 591 233zł
Realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w ramach
którego z dofinansowania w 2019r. skorzystały w sumie 42 osoby, a łączna
kwota wypłaconych dofinansowań wyniosła 213 961,69 zł.
Realizację zadań Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego,
która w 2019r. zrealizowała 291 wniosków 234 osób, którym wypożyczono
w sumie 417 sztuk różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego. W 2019r.
w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE w wyniku przetargu
zakupiono do Wypożyczalni 21 rodzajów sprzętu, w tym 12 nowych,
których do tej pory nie było w ofercie Wypożyczalni. W sumie zakupiono
sprzęty w łącznej ilości 111 szt. na kwotę 212 999,79 zł. W/g stanu na dzień
31.12.2019r. w Wypożyczalni dostępnych jest 111 rodzajów sprzętu
rehabilitacyjnego, w łącznej ilości 644 szt.
Nadzór i kontrolę nad działalnością WTZ w Kolbuszowej. W 2019 roku ze
środków PFRON dofinansowano WTZ w Kolbuszowej w kwocie 995
280,00 zł, natomiast ze środków Powiatu – 110 587,00 zł.
Realizację dofinansowania i nadzór nad Domem Pomocy Społecznej
w Cmolasie, a także wydawanie decyzji o umieszczeniu w DPS.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Kolbuszowej.

Działalność Jednostki polega na realizacji zadań zawartych w Ustawie
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
z dnia 27 sierpnia 1997 r. a także w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. Do tych zadań należy:
1) wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
2) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (osobom do 16 roku życia),
3) wydawanie orzeczeń do ulg i uprawnień,
4) wydawanie legitymacji osobom posiadającym ważne orzeczenie,
5) wydawanie kart parkingowych osobom uprawnionym.
Poza tym udzielamy informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach
wynikających z faktu zaliczenia do osób niepełnosprawnych, a także
współpracujemy z innymi organami tj. OPS-y, Sądy, Policja, PPP itp.
Finansowanie Powiatowego Zespołu opiera się w całości na dotacji
przyznanej przez Wojewodę Podkarpackiego. W 2019 roku była to kwota 332
579,00 zł (w tym 8 535,00 zł dotacji celowej na obsługę legitymacji osoby
niepełnosprawnej).
W ramach działalności Zespołu w 2019 roku wydano 1703 orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności, 128 orzeczeń o zaliczeniu do niepełnosprawności,
542 legitymacje i 348 kart parkingowych. Odbyły się 154 posiedzenia składów
orzekających.
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej nie
realizował żadnych dodatkowych programów oprócz zadań wynikających z w/w
aktów prawnych. Środki finansowe uzyskane z opłat za wydanie kart
parkingowych przekazano na konto Powiatu (95% jest zwracane do budżetu, 5%
to dochody własne).
3.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej administruje siecią dróg
powiatowych o łącznej długości 328,850 km, w skład której wchodzą drogi
o nawierzchni bitumicznej (314,351 km), utwardzonej (0,360 km) oraz gruntowej
(14,139 km).
Rok 2019 był bardzo intensywny pod względem ilości inwestycji
drogowych. Wyremontowano i przebudowano w sumie 11,0305 km dróg
powiatowych na łączną kwotę 7 205 165,71 zł.
Wybudowano w sumie 2,203 km chodników o łącznej wartości 1 999 822,07zł.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej w 2019 r. przygotował i złożył
wnioski na przebudowę lub remont dróg powiatowych do urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Spośród złożonych
wniosków uzyskano dofinansowanie na poniżej wymienione zadania. Należy
wspomnieć, że realizacja tych inwestycji została zakończona w 2019r.
1)
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont drogi powiatowej Nr 1
215 R Werynia – Kłapówka w km 0+008 – 1+682 w miejscowości Werynia
Koszt całkowity zadania: 641 662,94 zł
Dofinansowanie z Funduszu: 513 330,00 zł
2)
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont drogi powiatowej Nr 1
218 R Kolbuszowa Dolna –Kopcie w km 4+886 – 5+193,5 oraz w km 5+208 –
7+066 w miejscowości Mechowiec, Płazówka
Koszt całkowity zadania: 1 185 440,25 zł
Dofinansowanie z Funduszu: 948 352,00 zł
3)
Podniesienie standardu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi
powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec w km
11+580 - 12+425 polegającą na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości
Dzikowiec.
Koszt całkowity zadania: 1 088 043,24 zł
Dofinansowanie z Funduszu: 870 434,00 zł
4)
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont drogi powiatowej Nr 1
225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. w km 6+735 – 6+947
w miejscowości Hucina, Niwiska
Koszt całkowity zadania: 571 800,53 zł
Dofinansowanie z Funduszu: 370 510,00 zł
Zrealizowano również inwestycje, na którą wniosek o dofinansowanie w ramach
„Funduszu Dróg Samorządowych” został złożony w 2018 r.
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5)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie –
Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. w km 18+868 do km 21+978 w miejscowości
Wola Raniżowska
Koszt całkowity zadania: 3 984 370,09 zł
Dofinansowanie z Funduszu: 1 992 185,00 zł
Ogółem w roku ubiegłym z zadań inwestycyjnych i ważniejszych
zadań remontowych zrealizowano prace na łączną kwotę 9 264 827,90 zł.
W roku 2019 zostały wykonane dokumentacje projektowe m.in przebudowy dróg
i budowy chodników na kwotę 198 513,00 zł.
Zarząd Dróg Powiatowych wykonał remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej
zapewniające przejezdność dróg oraz gwarantujące bezpieczeństwo
użytkowników ruchu drogowego w ilości 150 ton mieszanki grysowo-emulsyjnej
przy użyciu remontera za kwotę 78 228,00 zł.
Prowadzono dwa razy koszenia traw i chwastów z poboczy gruntowych i skarp
rowów dróg powiatowych przez wyłonionych wykonawców. Łączna kwota
zadania 169 560,00 zł
Jednym z elementem działalności statutowej Zarządu Dróg Powiatowych
w Kolbuszowej jest działalność administracyjna w ramach której wydano 339
decyzji w zakresie ochrony pasa drogowego.
Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej prowadzi przeglądy okresowe dróg
i obiektów mostowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Kolbuszowskiego.
4.

Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej.

Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej jest
jednostką organizacyjną powiatu, działającą w oparciu o statut.
W 2019 r. w BOJSP było zatrudnionych 11 osób, w tym 1 realizująca
zadania publiczne w ramach projektu Urzędu Pracy.
Budżet jednostki w roku 2019 wynosił 802 419,91 zł. Wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 95 % wydatków tj. kwotę 758 161,50 zł.
Ponadto w jednostce zatrudniony był radca prawny na umowę –zlecenie. Wydatki
budżetowe w tym zakresie wyniosły 8 400 zł.
Pozostałą kwotę budżetu tj. 35 858,41 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie
Biura. W 2019 r. nie dokonywano w BOJSP wydatków majątkowych.
Realizacja uchwał przyjętych przez Radę Powiatu w Kolbuszowej, do której
BOJSP był zobowiązany, przebiegała prawidłowo.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem dokonano wypłat stypendium Powiatu
Kolbuszowskiego dla 20 uczniów ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych
przez Powiat Kolbuszowski.
Na mocy uchwały Nr X/61/2019 r. z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkól ponadpodstawowych dokonano przekształceń:
- trzyletniego
ponadgimnazjalnego
Liceum
Ogólnokształcącego
w ponadpodstawowe czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej;
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- czteroletniego
ponadgimnazjalne
technikum
w
pięcioletnie
ponadpodstawowe
technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół
Technicznych w Kolbuszowej i Zespołu Szkół AgroetchnicznoEkonomicznych w Weryni;
- placówki oświatowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Centrum
Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Kolbuszowej.
W ciągu roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020 realizowano uchwały
Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie przyjęcia lokalnego programu
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Powiatu
Kolbuszowskiego, którego głównym celem była dopłata do zakupu biletów
miesięcznych na dojazd do szkoły.
Wszystkie uchwały Zarządu Powiatu w Kolbuszowej były realizowane na
bieżąco, w tym m.in.:
- przygotowanie dokumentacji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni,
- przygotowanie dokumentacji konkursowej na stanowisko dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego w Kolbuszowej.
W roku 2019 Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego
w Kolbuszowej realizowało zadania zgodnie z polityką oświatową Rady Powiatu
oraz Zarządu Powiatu i miały one na celu poprawę jakości kształcenia w szkołach
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kolbuszowski.
5.

Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej.

W roku szkolnym 2018/2019 w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka
Bytnara w Kolbuszowej zatrudnionych było 30 nauczycieli: pełnozatrudnionych
24, niepełnozatrudnionych 6, Dyrektor Szkoły i Wicedyrektor Szkoły w tym
dyplomowanych – 25, mianowanych – 4, kontraktowych – 1 oraz 8 pracowników
administracji i obsługi.
W roku szkolnym 2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka
Bytnara w Kolbuszowej zatrudnionych jest 33 nauczycieli: pełnozatrudnionych
26, niepełnozatrudnionych 7, Dyrektor Szkoły i Wicedyrektor Szkoły w tym
dyplomowanych – 28, mianowanych – 3, kontraktowych – 1, stażystów - 1 oraz
8 pracowników administracji i obsługi.
W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszczało 243 uczniów.
Egzamin maturalny w maju zdało 93 uczniów, co stanowi 98%. Do sesji
poprawkowej przystąpiła 1 absolwentka – zdała – zdawalność szkoły – Matura
2019 – 99%. Promocję do klasy programowo wyższej uzyskało 146 uczniów w
tym 25 uczniów z wyróżnieniem. 4. W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły
uczęszcza 343 uczniów w tym 64 uczniów klas III, 82 uczniów klas II i 197
uczniów klas I.
W wyniku rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 przyjęto
197 uczniów. Planowano 60. Utworzono 7 klas.
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Zdawalność matur w 2019 roku:
Matura
LO Kolbuszowa
V 2019
VIII 2019

98 %
99 %

LO Polska
86 %
91 %

Przedmioty obowiązkowe – średnie wyniki
J. polski Matematyka
LO Kolbuszowa
LO Podkarpacie
LO POL

51,8%
53,0%
55,0%

74,5%
64,0%
64,0%

LO
podkarpackie
88 %
93 %

J.
angielski
79,4%
77,0%
78%

J.
niemiecki
62,0%
71,0%
69,0%

Osiągnięcia uczniów LO w roku szkolnym 2018/2019 – etap wojewódzki
i ogólnopolski
- Olimpiada Wiedzy o Mediach – etap centralny,
- Olimpiada Bibliologiczno – Informatologiczna – etap centralny,
- Olimpiada Języka Francuskiego – etap centralny,
- Olimpiada Języka Angielskiego – etap centralny,
- VI Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – etap centralny,
- XXXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o UJ – etap centralny,
- Piłka ręczna dziewcząt – finał wojewódzki – II miejsce,
- Koszykówka dziewcząt – półfinał wojewódzki,
- Pływanie chłopców i dziewcząt – finały wojewódzkie.
Podpisano umowę z Zamiejscowym Wydziałem Biotechnologii URz na
zajęcia laboratoryjne klasy medycznej – Rzeszów – 15 uczniów (8 zajęć
laboratoryjnych).
Podpisano umowę o współpracy z WSPiA w Rzeszowie w celu
kontynuowania w Kolbuszowej Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa
i Bezpieczeństwa.
Podpisano umowę o współpracy z WSIiZ w Rzeszowie w celu
kontynuowania klasy patronackiej – dziennikarstwo.
W roku szkolnym 2019/2020 w LO Kolbuszowa realizowane są innowacje
pedagogiczne:
- Warsztaty dziennikarskie,
- Elementy wiedzy o prawie,
- Matematyka z GeoGebrą,
- Logika i język,
- Licealno akademicka chmura edukacyjna,
- Warsztaty teatralne,
- Język angielski w medycynie
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- ERASMUS + - 31.03 – 07.04.2019r. – rewizyta młodzieży z Portugalii,
Rumuni i Włoch w ramach realizacji projektu „Zdrowy człowiek w zdrowym
środowisku”.
Nawiązano współpracę z Tamas Esze Mateszalka Grammar School – odbyła się
wizyta na Węgrzech - 02- 06.10.2019, rewizyta młodzieży z Węgier – 23 –
27.09.2020
Zaplecze sportowo – rekreacyjne w LO:
a) Hala widowiskowo – sportowa
b) Strzelnica pneumatyczna – 15m – na hali
c) Ścianka wspinaczkowa
d) Siłownia
e) Boisko wielofunkcyjne
f) Kompleks lekkoatletyczny – 200m
g) Obiekt Sportowej Aktywności
h) Strzelnica – 50m – zawieszone zajęcia do odwołania
Realizacja polityki, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu:
1. Stypendia Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego – 5 uczniów – 8000 zł
2. Stypendia Dyrektora Szkoły – 2500 zł
3. Przygotowania do realizacji inwestycji p.n.: „Przebudowa i rozbudowa
Strzelnicy przy LO Kolbuszowa”.
6.

Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej.

W skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.
w Kolbuszowej wchodzi:
 4-letnie Technikum
 5-letnie Technikum
 Szkoła Branżowa I Stopnia.
Technikum kształci w zawodach:
- technik budownictwa
- technik technologii drewna
- technik elektryk
- technik hotelarstwa
- technik usług fryzjerskich
- technik informatyk
- technik logistyk
- technik mechanik
- technik mechatronik
- technik geodeta
Szkoła Branżowa kształci w zawodach:
- operator obrabiarek skrawających
- mechanik pojazdów samochodowych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
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- sprzedawca
- fryzjer.
W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Technicznych im.
Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej uczy się ogółem 813 uczniów:
 w 4-letnim Technikum – 543 uczniów,
 w 5-letnim Technikum – 146 uczniów,
 w szkole Branżowej I Stopnia po szkole podstawowej – 24 uczniów,
 w szkole Branżowej I Stopnia po gimnazjum – 100 uczniów.
REFORMA EDUKACJI
W 2019 zakończony został etap zmian w systemie edukacji. Wygasło
kształcenie na poziomie gimnazjalnym. W szkole absolwenci ośmioletnich szkół
podstawowych kształcenie kontynuują w 5–letnich technikach lub w szkole
branżowej I stopnia. Rada Powiatu w Kolbuszowej zgodnie z Uchwałą Nr
X/61/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. ustaliła plan sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kolbuszowski oraz szkół
specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Kolbuszowskiego
prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa od 1 września 2019r.
Zgodnie z uchwałą Nr X/57/2019 Rady Powiatu z dnia 22 sierpnia 2019 r.
ponadgimnazjalne czteroletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół
Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej przekształciło się
w ponadpodstawowe pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół
Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.
w Kolbuszowej prowadził rekrutację uczniów klas pierwszych na rok szkolny
2019/2020. Podejmowano liczne działania promocyjne w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych powiatu kolbuszowskiego, odbywano spotkania
z uczniami i rodzicami w celu zapoznania ich z ofertą kształcenia. Opracowano
prezentacje multimedialną o szkole, plakaty, foldery, informacje o kierunkach
kształcenia umieszczone na naszej stronie internetowej zgodnie
z zaleceniami Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Organizowano konkursy
powiatowe z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kolbuszowskiego. Dzięki temu w roku
szkolnym 2019/2020 przyjęto do szkoły łącznie 332 uczniów:
1. Technikum – 280 uczniów (10 oddziałów klas – 5 po szkole podstawowej,
5 po gimnazjum),
2. Szkoła Branżowa I Stopnia – 52 uczniów (2 oddziały klas – 1 po szkole
podstawowej, 1 po gimnazjum).
Działania szkoły nakierowane są na realizację „Strategii Rozwoju Powiatu
Kolbuszowskiego na lata 2014-2020”. Chodzi tu głównie o trzeci Obszar
tematyczny – Kapitał Ludzki, Priorytet tematyczny 3.1 Edukacja oraz 3.2 Kultura,
sport i turystyka. Ważnym celem działania jest więc poprawa jakości
i efektywności systemu edukacji, a co za tym idzie podniesienie jakości
kształcenia poprzez nowatorskie i innowacyjne programy edukacyjne pisane
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przez nauczycieli pracujących w naszej szkole. W 2019 r. realizowane były
różnorodne innowacje pedagogiczne z zakresu edukacji regionalnej, edukacji
zawodowej czy organizacji i programu kształcenia, takie jak:
 Przysposobienie Wojskowe,
 Kulinarne inspiracje,
 Wierni Polsce - oddajmy Im hołd,
 Aktywni zawodowo po angielsku i niemiecku
 Programowanie i realizowanie treningu siłowego,
 Ocalić godność – twórczość Gustawa Herlinga- Grudzińskiego,
 Fitness, taniec, muzyka - sposób na trzymanie formy oraz dobrego
samopoczucia,
 Świat jedzenia oraz usług, w tym usługi garmażeryjne i hotelarskie,
W 2019 r. przy wsparciu Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce” realizowano
programy:
 Ruch najlepszą metodą na zdrowie,
 Matematyka jest piękna.
W 2019 r. realizowany był lokalny program wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży skierowany do uczniów szkół
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Kolbuszowski. Dzięki niemu uczniowie mogli przez cały rok korzystać
z częściowej refundacji poniesionych kosztów dojazdu do szkoły, znajdującej się
poza miejscem zamieszkania ucznia. Refundacja przysługuje uczniom szkół,
którzy zakupili bilet miesięczny na dojazd do szkoły i z powrotem lub tylko
w jedną stronę:
 Dla uczniów klas I – 50 % wartości biletu miesięcznego, za każdy miesiąc,
w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 Dla uczniów klas II, III, IV – 30 % wartości biletu miesięcznego, za każdy
miesiąc, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
Comiesięczna kwota refundacji części poniesionych kosztów
dojazdu uczniów do szkoły w 2019 r.
Kwota refundacji
Kwota refundacji klasy
Miesiąc
klasy I
II - IV
4 136,70
4 009,11
Styczeń 2019
3 544,22
Luty 2019
2 713,25
4 003,54
3 514,10
Marzec 2019
Kwiecień
3 532,48
3 206,66
2019
3 481,49
2 588,83
Maj 2019
2 928,58
Czerwiec 2019
1 506,05
8 736,59
5 195,80
Wrzesień 2019
45

Październik
2019
Listopad 2019
Grudzień 2019
Razem

9 646,08

5 099,92

9 880,11
10 175,18

4 522,82
5 086,53

60 064,97

37 443,07

Szkoła jest organizatorem wielu imprez i uroczystości, które inspirują
młodzież do różnorodnych działań. Organizacja życia kulturalnego uczniów służy
kształtowaniu kultury osobistej, wyrażającej się w jeżyku, ubiorze, zachowaniu,
przestrzeganiu podstawowych form grzecznościowych. Są to uroczystości
organizowane na terenie szkoły oraz imprezy o zasięgu pozaszkolnym, które
promują Powiat Kolbuszowski na zewnątrz.
FESTIWAL NAUKI I TECHNIKI
Szósta edycja Festiwalu Nauki i Techniki organizowanego w Zespole Szkół
Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej odbyła się
w dniach 26- 27 kwietnia 2019 r. (piątek, sobota) w godzinach od 9:00 do 15:00.
Festiwal Nauki i Techniki to coroczne wydarzenie gromadzące ponad 2000
zwiedzających, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
gimnazjalnych i podstawowych oraz mieszkańców powiatu kolbuszowskiego,
którego celem jest popularyzacja kształcenia zawodowego oraz promocja firm
i instytucji działających na terenie Podkarpacia. Festiwal jest również płaszczyzną
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, władzami samorządu i szkoły w zakresie
rozwoju szkolnictwa zawodowego. Motywem przewodnim tegorocznej edycji
było: „Współpraca szkoły z pracodawcami w kształtowaniu kierunków
kształcenia na potrzeby lokalnego rynku pracy”.
ZST w Kolbuszowej prowadziła w 2019 r. liczne działania promocyjne
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych powiatu opracowując plakaty,
foldery, prezentacje multimedialne o szkole, odbywały się spotkania z uczniami
i rodzicami celem zapoznania zainteresowanych z ofertą kształcenia,
organizowano konkursy powiatowe z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
kolbuszowskiego.
Szkoła współpracuje z organizacjami Powiatu Kolbuszowskiego, bierze
udział w spotkaniach, konkursach i uroczystościach lokalnych, przygotowuje
obsługę wielu uroczystości organizowanych przez Starostwo Powiatowe
w Kolbuszowej.
7.

Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni.
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Wśród wielu zadań jakie spełnia szkoła w 2019 roku wymienić należy
realizację polityki oświatowej państwa. W 2019 roku wyznaczono sześć
priorytetowych kierunków:
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
Szczegółowy zakres treści i działań wychowawczych oraz profilaktycznych,
w tym związanych z profilaktyką uzależnień został określony w szkolnym
programie wychowawczo-profilaktycznym, który uwzględniał:
Kształtowanie postaw prozdrowotnych i prorodzinnych.
● Propagowanie zasad prawidłowego żywienia - analiza piramidy zdrowia.
● Prowadzenie warsztatów dietetycznych.
● Kształtowanie prozdrowotnych zachowań podczas zajęć praktycznych.
● Znaczenie rodziny w życiu.
● Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za decyzję dotyczącą założenia
własnej rodziny.
● Zorganizowanie Dnia Cukrzycy. Przygotowanie warsztatów dla uczniów
klas I na temat zapobiegania zachorowań na cukrzycę „Zatrzymaj cukrzycę”,
promowanie zdrowego stylu życia.
Włączenie do tematyki godzin wychowawczych zagadnień związanych z agresją,
uzależnieniami, zachowaniami asertywnymi oraz doskonaleniem umiejętności
organizowania zajęć oraz prawidłowego zarządzania czasem wolnym, m.in.:
● Wpływ nikotyny na zdrowie człowieka.
● Przeciwdziałanie uzależnieniom. Kształtowanie zachowań asertywnych.
● Konsekwencje używania substancji psychoaktywnych: alkoholu,
papierosów, narkotyków, dopalaczy.
● Uzależnienie od Internetu i gier.
● Psychospołeczne skutki spożywania alkoholu i jego wpływ na zdrowie
człowieka.
● “Narkotykowe dylematy” – asertywność wielką zaletą w profilaktyce
antynarkotykowej.
● Rzuć palenie razem z nami.
● Szkodliwy wpływ e- papierosów na organizm.
● Niebezpieczne nałogi.
● Właściwa organizacja własnej pracy.
Udział szkoły w lokalnych programach profilaktyki związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji młodzieży.
● Spotkanie z przedstawicielem Policji.
- Realizowanie programu: „Kultura bezpieczeństwa”.
● Wyjazd nauczycieli na szkolenie do PIP w Rzeszowie
Propagowanie honorowego krwiodawstwa.
Propagowanie działań prozdrowotnych: “Światowy Dzień Rzucania Palenia”.
● Szkolna akcja w wykonaniu samorządu uczniowskiego propagująca styl
życia bez nałogów.
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● Włączanie ze szkolnego radiowęzła utworów muzycznych o treściach
negujących palenie papierosów.
Realizację programów profilaktycznych:
● „Różowa wstążeczka",
● „Znamię! Znasz je?",
● „Podstępne WZW".
● „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Podkreślanie znaczenia
ruchu w życiu człowieka.
● Udział uczniów w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w ramach
projektu Szkolnego Klubu Sportowego.
● Zorganizowanie spływu kajakowego oraz wycieczki w Bieszczady.
● Udział uczniów w zawodach sportowych.
● Organizacja mistrzostw szkoły w piłce nożnej, piłce siatkowej, tenisie
stołowym.
● Zorganizowanie konkursu na najlepszego sportowca szkoły.
Organizację wycieczki do Zakładu Karnego w Rzeszowie-Załężu.
Zorganizowanie wyjścia do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej.
Udział w konkursach kształtujących prawidłowe zachowania młodzieży.
Udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Porozmawiajmy
o uzależnieniach i AIDS” organizowanym przez WSSE w Rzeszowie.
Udział w Powiatowym Konkursie “Stop uzależnieniom” organizowanym przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej.
Pedagogizację rodziców.
● Spotkanie profilaktyczne z rodzicami przedstawiające fazy rozwoju
uzależnienia młodzieży od środków psychoaktywnych.
2. Wychowanie
do
wartości
przez
kształtowanie
postaw
obywatelskich i patriotycznych. Kierunek ten obligował do przeprowadzenia
przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i wychowania do wartości.
Zostały przeprowadzone poniższe przedsięwzięcia:
- BohaterOn- włącz historię – projekt historyczny mający na celu
upamiętnienie
i
uhonorowanie
uczestników
Powstania
Warszawskiego i historii Polski XX wieku.
- Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości; wspólne
odśpiewanie hymnu,
- Wyjazd uczniów klas czwartych do Muzeum Regionalnego w Mielcu.
- Wyjazd na film pt. „Legiony” z uczniami klas maturalnych.
- Narodowe czytanie nowel Henryka Sienkiewicza
- Wyjścia z młodzieżą na wystawy do Biblioteki Publicznej na wystawy
z okazji:
● 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej,
● poświęconej pamięci nauczyciela Kazimierza Skowrońskiego,
● dzieł włoskiego malarza Luigi Priore.
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- Udział z uczniami w rozprawie sądowej w Sądzie w Kolbuszowej
- Spotkanie pt. „Prawo na co dzień”.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych przez:
• program wychowawczo-profilaktyczny, który promuje działania
samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów,
• budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy
badawczej poprzez przygotowywanie i motywowanie uczniów do udziału
w konkursach olimpiadach,
• indywidualizacja pracy na lekcji uwzględniająca możliwości edukacyjne
ucznia,
• rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia,
• promowanie ucznia zdolnego,
• monitorowanie osiągnięć ucznia.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
Matematyczne kompetencje ucznia rozwijamy poprzez naukę umiejętności
logicznego myślenia oraz wykonywania obliczeń matematycznych,
wnioskowania, myślenia strategicznego (umiejętności planowania kolejnych
kroków postępowania w celu rozwiązania problemu), rozumowania
w matematyczny sposób, w tym krytycznego spojrzenia na rozwiązanie zadania.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych
uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego:
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów odbywa się podczas lekcji,
w czasie których wykorzystywane są narzędzia technologii informacyjnej.
Uczniowie w 2019 roku brali udział następujących konkursach oraz
projektach edukacyjnych.
Projekty unijne:
1. „Robopreneur” - robotyka, kodowanie i przedsiębiorczość w ramach
programu Erasmus+
2. „Aktywni w Europie” w ramach programu POWER na zasadach programu
Erasmus+
3. „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces” w ramach programu POWER na
zasadach programu Erasmus+
Szkoła zrealizowała uchwałę Rady Powiatu w sprawie stypendium Starosty
Kolbuszowskiego. W 2019 roku stypendium to otrzymało 5 uczniów.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał 1 uczeń. Dyrektor Zespołu
Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni przyznał stypendium dla 17
uczniów.
W ZSA-E w Weryni jest 13 stypendystów w ramach programu „Wsparcie
stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych” z Urzędu
Marszałkowskiego.
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Zrealizowano również uchwałę dotyczącą refundacji dla uczniów do
biletów, klasy pierwsze otrzymały 50% wartości biletu, klasy II-IV otrzymały 30
% wartości.
Szkołą współpracuje również z organizacjami Powiatu Kolbuszowskiego,
bierze udział w spotkaniach oraz uroczystościach lokalnych.
8.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej pełni misję – ma
wykształcić młodych ludzi o dużej wiedzy i kompetencjach, umiejących się
znaleźć w nowych zmieniających się warunkach; kształtowanie postawy
szacunku do drugiego człowieka, do kultury, tradycji i historii Polski.
CKZ to miejsce, w którym uczeń ma uzyskać niezbędną wiedzę
i umiejętności, ma spędzić czas w miłej i przyjemnej atmosferze, ma czuć się
bezpiecznie.
Celem działalności Centrum jest realizowanie zadań z zakresu
przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, wynikających z programów
nauczania dla danego zawodu, a także innych zadań zleconych przez szkoły
i organ prowadzący oraz inne jednostki i podmioty gospodarcze.
Lista nauczanych zawodów w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej
w roku szkolnym 2019/2020:
1. technik technologii drewna, specjalizacja - meblarstwo (klasa I)
2. technik mechanik, specjalizacja - obróbka skrawaniem (klasa II, III)
3. technik budownictwa (klasa II)
4. monter sieci i instalacji sanitarnych (klasa II, III)
5. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
(klasa I, II, III)
6. mechanik pojazdów samochodowych (klasa I, II, III)
7. operator obrabiarek skrawających (klasa III)
Do placówki uczęszczało w roku szkolnym 2018/19 153 uczniów z 16 oddziałów,
a roku szkolnym 2019/20 uczęszcza z 163 uczniów z 13 oddziałów - 56 uczniów
z branży budowlanej, 83 uczniów z branży mechanicznej (w tym 53 uczniów
z branży motoryzacyjnej), 9 uczniów z branży drzewnej i 15 uczniów z branży
instalacyjnej.
Szkoła
Dział
zawód
numer
klasy / liczba uczniów
nauczania
progra
mu
technik budownictwa 311204 II TB
15
15
monter zabudowy
Ia
15
56
i robót
II a
10
budowlany
ZST
712905
41
wykończeniowych
III a
16
w budownictwie
mechaniczny
722307
0
30 83
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operator obrabiarek
skrawających

ZSA-E

technik mechanik

711504

mechaniczny
(motoryzacyj
ny)

mechanik pojazdów
samochodowych

723103

drzewny

technik technologii
drewna

311922

instalacyjny

monter sieci i
instalacji sanitarnych

712616

III b

5

II TM
III TM
Ic
II c
III c
ITD

11
14
27
14
12
9
0

53
9

II m
III m

7
15
8
RAZEM
163
Nie został utworzony jeden oddział w zawodzie operator obrabiarek
skrawających z powodu braku zainteresowania przez uczniów.
W Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej pracuje 9
nauczycieli na 8.5 etatach.
Nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego posiadają wykształcenie:
• wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym - 5 osób
• pozostałe kwalifikacje z przygotowaniem pedagog - 4 osób
Nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego posiadają statut zawodowy
• nauczyciele dyplomowani - 5 osób
• nauczyciele mianowani - 4 osób
• tytuły mistrza w zawodzie - 6 osób
Centrum posiada Certyfikat Ośrodka Egzaminacyjnego wydanego przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie do przeprowadzania
praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
W roku szkolnym 2018/19 zostały przeprowadzone egzaminy praktyczne
z kwalifikacji:
A.13 - Wykonywanie wyrobów stolarskich,
B.05 - Montaż systemów suchej zabudowy,
B.06 - Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich,
B.07 - Wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych,
B.08 - Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych,
B.09 - Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji
sanitarnych,
B.16 - Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich,
M.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających,
Zgłoszonych w sesji zimowej było 41 uczniów w sesji zimowej, 37 przystąpiło
do egzaminu z kwalifikacji, 4 nie przyszło na egzamin. Uczniowie którzy zdali
egzamin uzyskiwali wynik zdawalności na poziomie 94 -100 %.
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Zgłoszonych w sesji letniej było 44 uczniów w sesji zimowej, 38 przystąpiło do
egzaminu z kwalifikacji, 6 nie przyszło na egzamin. Uczniowie którzy zdali
egzamin uzyskiwali wynik zdawalności na poziomie 88 -100 %.
Obecna baza dydaktyczna w Centrum Kształcenia Zawodowego przedstawia
się następująco:
1. Pracownia metrologii i kontroli jakości,
2. Pracownia obróbki maszynowej metali,
3. Dwie pracownie OSN,
4. Pracownia wspomagania komputerowego projektowania CAD,
5. Pracownia wspomagania komputerowego projektowania CAD/CAM,
6. Pracownia projektowania odzieży z zapleczem magazynowym
i przymierzalnią,
7. 4 Sale lekcyjne,
8. Klasopracownia motoryzacyjna,
9. Pracownia / hala motoryzacyjna,
10.Klasopracownia budowlana,
11.Pracownia budowlana z zapleczem magazynowym,
12.Pracownia obróbki ręcznej metali,
13.Pracownia montażu i instalacji z zapleczem magazynowym,
14.Pracownia obróbki maszynowej drewna,
15.Pracownia spawalnictwa i przygotowania materiału,
16.Pracownia komputerowa ECDL,
17.Sala konferencyjna,
18.Szatnia,
19.Narzędziownia,
20.Magazyn materiałów do zajęć praktycznych w branży mechanicznej
i budowlanej,
W budynku „Krawieckim” Centrum na parterze znajduję się filia Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej.
W Centrum realizowane są wskaźniki projektu Regionalne Centrum
Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania (część Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działanie 1.3.
Regionalny system innowacji). Do tej pory na zakupionych maszynach
i urządzeniach przeszkoliliśmy 1574 uczniów. Projekt został zrealizowany
w 2013r., a wskaźniki projektu będą realizowane do kwietnia 2020 roku.
W dniu 24 sierpnia 2019r. została przeprowadzona kontrola zapewnienia
bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów w CKZ po
przerwie wakacyjnej w działalności placówki. Komisja uznała, że na terenie
obiektów należących do CKZ nie występują zagrożenia życia i zdrowia dla osób
korzystających z tych obiektów.
W dniu 16 września 2019r. zostały przekazane dokumenty i teren budowy
przy CKZ w Kolbuszowej na zadanie p.n.: "Przebudowa i modernizacja części
budynków byłych warsztatów szkolnych w Kolbuszowej na kuchnię wraz
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z zapleczem oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia (parking)" inwestorem jest Powiat Kolbuszowski, wykonawca ART-BUD Arkadiusz Nowak
z siedzibą w Kolbuszowej Górnej 44. Inwestycję zrealizowano, termin
zakończenia prac to grudzień 2019 roku.
8.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolbuszowej.

W 2019 roku, liczba przyjętych dzieci i młodzieży przez Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną wyniosła 1633.
Obecnie zatrudnionych jest:
- 11 pracowników pedagogicznych, z czego 9 posiada stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego,
2 nauczycieli mianowanych,
- 2 pracowników administracyjnych,
- 1 pracownik obsługi /pół etatu/.
DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA PORADNI – 2 729
Liczba badań :
• Psychologicznych -858
• Pedagogicznych – 683
• Logopedycznych- 309
• Lekarskich – 151
• Związ.z wyb. kierunku kształc. i zawodu - 728
Liczba osób korzystających usług PPP w Kolbuszowej wg miejsca
zamieszkania:
• Cmolas – 175,
• Dzikowiec – 145,
• Kolbuszowa – 666,
• Niwiska – 192,
• Majdan Król. 249,
• Raniżów - 206
FORMY POMOCY UDZIELONEJ DZIECIOM I MŁODZIEŻY
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów:
• niesłyszących i słabosłyszących- 6
• niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim- 73
• niepełnosprawnych int. w st. umiarkowanym lub znacznym – 17
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 15
• potrzebie indywidualnego nauczania -11
• zagrożenie niedostos.społ. - 1
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją-4
• z autyzmem, w tym zespołem Aspergera – 13
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Opinie spawie:
• WWRDz – 11
• odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego – 15
• zwolnienia z nauki drugiego języka obcego - 2
• dostosowania wymagań edukacyjnych – 45
• udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki – 20
• powrót z zagranicy – 22
• objęcia dziecka pomocą psych-ped w przedszkolu – 3
• objęcia dziecka pomocą psych-ped w szkole lub placówce – 101
• inne opinie o przebadanych – 43
• zindywidualizowana ścieżka kształcenia – 3
• o specyficznych trudnościach w uczeniu się – 62
• przyspieszenie obow.szkoln. – 1
• edukacja domowa – 1
• pozwolenie na podjęcie pracy <15 r.ż. - 1
Ponadto pracownicy Poradni realizowali na terenie poradni:
a) zajęcia grupowe oparte na autorskich programach:
-Program ogólnorozwojowy dla dzieci 2-4 letnich „Mali zdobywcy sukcesów”
oraz grupa wsparcia dla rodziców,
-Program dla dzieci lękowych, niepewnych z klas I - III szk. podst. pt.
"Zaczarowani bajką",
-Program socjoterapeut.„Rosnę w górę” dla dzieci nadpobudliwych w wieku 5-6
lat oraz szkolenie dla rodziców,
-Program „Trening pamięci – sprawne półkule” dla uczniów klas V i VI,
-Program dla dzieci z autyzmem ,
-Program dla nieśmiałych 4-5 latków „Poznaję świat,
-Program dla dzieci zdolnych „Sówki mądre główki” z klas III szkół
podstawowych,
-Program socjoterapeutyczny „Uczę się panować nad sobą” dla uczniów klas IIII szkoły podstawowej,
-Program „Z grafią za pan brat” dla uczniów I-II klas szkoły podstawowych.
b)Szkoła dla Dobrych Rodziców”- zajęcia warsztatowe przeznaczone szczególnie
dla rodziców dzieci sprawiających problemy wychowawcze, nadpobudliwych,
z wybuchami złości i zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.
Prowadzili rozległą pracę w terenie, m.in. :
- grupowe badania predyspozycji zawodowych i indywidualne poradnictwo
zawodowe uczniów klas trzecich gimnazjalnych, zajęcia warsztatowe dla
uczniów,
- pogadanki dla rodziców, rozmowy z nauczycielami,
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– zajęcia warsztatowe dla uczniów klas piątych, spotkania z radą pedagogiczną,
badania przesiewowe dzieci z oddziału przedszkolnego w zakresie dojrzałości
szkolnej , szkolenia rady pedagogicznej, prelekcje dla rodziców i nauczycieli,
poradnictwo zawodowe i indywidualne rozmowy po badaniach, kompleksowe
wspomaganie pracy szkół.
- logopedyczne badania przesiewowe, konsultacje z wychowawcami, zajęcia
warsztatowe dla uczniów,
- psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne badania przesiewowe,
konsultacje z wychowawcami,
- mediacje,
-konsultacje w sprawie IPET-u /Indywidualnych Programów EdukacyjnoTerapeutycznych/,
- udział w zespołach opracowujących IPET,
- spotkania związane z tworzeniem strategii rozwiązywania problemów
społecznych,
- udział w okresowej ocenie sytuacji dziewcząt z placówki opiekuńczowychowawczej,
- badania grupowe osobowości i zainteresowań, porady indywidualne,
konsultacje z pedagogami szkolnymi,
- udział w jury konkursów,
- wywiady z partnerami szkół w trakcie ewaluacji prowadzonej przez K.O.
w Rzeszowie.
Prowadzona jest sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych
i pracowników poradni, której praca polega na spotkaniach roboczych i wymianie
doświadczeń na platformie edukacyjnej oraz w placówce.
Realizowany jest program „Za Życiem”. Nadal na obszarze naszego powiatu
pełnimy rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno –
Opiekuńczego (WOKRO). W projekcie udział bierze 6 dzieci i ich rodziny.
W ramach zadań własnych na terenie poradni prowadzono zajęcia z wczesnego
wspomagania rozwoju (WWRD). W roku szkolnym 2018/2019 tą formą objętych
było 7 dzieci.
Przy poradni działa Punkt Konsultacyjny (1 raz w miesiącu). Prowadzimy
cykliczne spotkania informacyjno-szkoleniowe dla specjalistów prowadzących
różne formy terapii z dziećmi i młodzieżą uczącą się na terenie powiatu
kolbuszowskiego.
9.

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej działając na podstawie Ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
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(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1482 z późn. zm.) w 2019 roku realizował
zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących
pracy. Tut. Urząd podejmował wszelkie możliwe działania wpisujące się
w strategie i polityki Powiatu Kolbuszowskiego mające na celu aktywizację
lokalnego rynku pracy poprzez organizowanie kursów i szkoleń, zatrudnienia
subsydiowanego, staży i wspieranie samozatrudnienia osób bezrobotnych, a także
poprzez pomoc przedsiębiorcom w zdobyciu wykwalifikowanej kadry oraz
finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i ich
pracowników.
W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej realizował
następujące projekty oraz programy w zakresie promocji zatrudnienia,
przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzenia jego skutków i aktywizacji
zawodowej bezrobotnych, wpisujące się w realizację polityk, strategii i uchwał
Rady Powiatu:
1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
kolbuszowskim (IV)” – projekt systemowy współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych.
a) Okres realizacji projektu: 01.01.2019r.-31.12.2020r.
b) Całkowita wartość projektu: 4 024 656,00 zł.
c) Limit środków na 2019 r.: 2 694 703,00 zł.
d) Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób
młodych w wieku poniżej 30 roku życia, pozostających bez pracy
w powiecie kolbuszowskim.
e) Uczestnikami projektu są osoby młode do 29 roku życia, zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej, znajdujące się w grupie
osób tzw. NEET.
f) Uczestnicy projektu korzystają z usług poradnictwa zawodowego
udzielanych w formie indywidualnych porad zawodowych. Następnie
każdy uczestnik zostaje objęty jedną z następujących form wsparcia: staże,
bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, jednorazowe środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych
bądź w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowisk pracy.
W 2019 r. w projekcie uczestniczyło 302 osoby bezrobotne (132 kobiety, 170
mężczyzn), z czego: 136 osób długotrwale bezrobotnych (59 kobiet), 4 osoby
niepełnosprawne (1 kobieta), 221 osób o niskich kwalifikacjach (71 kobiet) oraz
56

49 osób nie spełniających powyższych kryteriów (37 kobiet). Każdy
z uczestników mógł należeć do więcej niż jednej z grup docelowych.
W 2019 roku udział w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie kolbuszowskim (IV)” zakończyło 264 osoby (121 kobiet,
143 mężczyzn), w tym w ramach:
• staży- 159 osób (88 kobiet, 71 mężczyzn),
• jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 37
osoby (13 kobiet, 24 mężczyzn),
• bonów szkoleniowych - 16 osób (2 kobiety, 14 mężczyzn),
• bonów na zasiedlenie -12 osób (7 kobiet, 5 mężczyzn),
• prac interwencyjnych – 19 osób (6 kobiet, 13 mężczyzn),
• refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy- 21 osób
(5 kobiet, 16 mężczyzn).
Kwota środków wydatkowanych w 2019 r. wyniosła: 2 690 090,40 zł.
2. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie kolbuszowskim (V)” projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII
Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych
na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.
a) Okres realizacji projektu: 01.03.2019r.-31.12.2019r.
b) Całkowita wartość projektu: 954 435,00 zł.
c) Główny cel projektu - podniesienie poziomu aktywności zawodowej
i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku
życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej.
d) Formy wsparcia: w ramach projektu uczestnicy zostali objęci wsparciem
w postaci staży, bądź zatrudnienia na nowo wyposażonych lub
doposażonych stanowiskach pracy.
e) Uczestnicy projektu - osoby w wieku powyżej 29 roku życia zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej, należące do jednej
z następujących kategorii:
1) osoby bezrobotne:
- powyżej 50 roku życia,
- długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
2) rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa
rolne do wielkości 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa.
Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 108 osób (61 kobiet, 47
mężczyzn).
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W 2019 roku do projektu zrekrutowano 108 osób (61 kobiet), w tym: 57 osób
długotrwale bezrobotnych (29 kobiet), 9 osób niepełnosprawnych (1 kobieta), 88
osób o niskich kwalifikacjach (43 kobiety), 24 osoby powyżej 50 roku życia (8
kobiet) oraz 13 osób odchodzących z rolnictwa (8 kobiet). Każdy uczestnik mógł
należeć do więcej niż do jednej z ww. grup docelowych.
W 2019r. udział w projekcie zakończyło 97 osób (56 kobiet oraz 41 mężczyzn)
w ramach:
• Staży -80 osób (46 kobiet, 34 mężczyzn),
• zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy - 17
osób (10 kobiet, 7 mężczyzn).
Kwota środków wydatkowanych w 2019 r. wraz z kosztami pośrednimi wyniosła:
939 976,26 zł.
1. „Praca szansą na przyszłość” - projekt konkursowy współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa VII, Działanie 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku
pracy - projekty konkursowe”.
a) Okres realizacji projektu konkursowego: 01.10.2018r.-31.03.2020r.
b) Całkowita wartość projektu: 3 386 265,16 zł.
c) Limit środków na 2019 r.: 2 795 377,52 zł.
d) Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej
i możliwości zatrudnienia 140 osób bezrobotnych (58 kobiet), w tym
zdobycie umiejętności i doświadczenia w miejscu pracy przez 120 osób (50
kobiet), powodujące podjęcie pracy przez co najmniej 101 uczestników (40
kobiet) projektu w wieku powyżej 29 r.ż.
Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP
w Kolbuszowej w wieku powyżej 29 lat, należące do jednej z niżej wymienionych
grup:
 osoby długotrwale bezrobotne,
 osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Wśród tych osób pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje osobom
w wieku powyżej 50 roku życia, osobom niepełnosprawnym oraz rolnikom.
W 2019r. do udziału w projekcie zakwalifikowano 95 osób (35 kobiet i 60
mężczyzn).
Wśród osób, które rozpoczęły udział w projekcie: 32 osoby (12 kobiety i 20
mężczyzn) to osoby długotrwale bezrobotne, 93 osoby (35 kobiet i 58 mężczyzn)
posiadało niskie kwalifikacje, 6 osób(1 kobieta i 5 mężczyzn) znajdowało się
w grupie osób niepełnosprawnych oraz 20 osób (5 kobiet i 15 mężczyzn) były to
osoby w wieku powyżej 50 roku życia.
Każdy uczestnik został objęty wsparciem w postaci pośrednictwa pracy,
opracowania lub aktualizacji Indywidualnego Planu Działania, poradnictwa
zawodowego oraz stażu. Po zakończeniu stażu osoby bezrobotne kierowano do
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pracy na nowo wyposażonych lub doposażonych stanowiskach pracy lub do pracy
subsydiowanej w ramach prac interwencyjnych.
11 osób (5 kobiet i 6 mężczyzn) opiekujących się dziećmi do lat sześciu, które
podjęły aktywność zawodową w ramach projektu otrzymało dodatkowe wsparcie
w postaci zwrotu kosztów opieki na dziećmi.
Projekt będzie kontynuowany w 2020r.
Na realizację projektu w 2019 r. wydatkowana została kwota w wysokości
2 712 225,26 zł.
2. Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego
Funduszu Szkoleniowego (KFS).
W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej podobnie, jak w latach
ubiegłych pozyskał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników. Środki
te mogły być wydatkowane wyłącznie zgodnie z priorytetami ustalonymi przez
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, tj. na wsparcie:
a) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deficytowych;
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa
dojrzałości
c) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych
w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego,
wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez
MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących
z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub
pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować
wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury
pomostowej;
e) wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu,
nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile
podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
Pracodawcy zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji oraz kwalifikacji
swoich pracowników mogli ubiegać się o przyznanie środków z KFS na
kształcenie ustawiczne, tj. na:
 określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego
w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków
KFS,
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 kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za
jego zgodą,
 egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających
nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub
pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku
z podjętym kształceniem.
Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej na finansowanie zadań w ramach KFS
w 2019 r. otrzymał kwotę w wysokości 200.000,00 zł. Otrzymane środki zostały
przeznaczone na kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
oraz promocję KFS.
W 2019 r. w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostało
zawartych 21 umów, w ramach których sfinansowano koszty kształcenia
ustawicznego dla 5 pracodawców oraz 130 pracowników zatrudnionych na
terenie powiatu kolbuszowskiego. Formą kształcenia ustawicznego, jaką
wybierali pracodawcy były kursy. Dominującą tematyką podejmowanej edukacji
była fizjoterapia oraz księgowość. Uczestnicy kształcenia ustawicznego
finansowanego z KFS realizowali ponadto szkolenia w zakresie pracy socjalnej,
obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, kucharza oraz
fryzjera.
Kwota środków wydatkowanych na sfinansowanie kształcenia ustawicznego
pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
wyniosła 198.368,83 zł Pozostała kwota tj. 1.631,17 zł została przeznaczona na
promocję KFS.
3. Środki Funduszu Pracy przyznawane w ramach limitu przez
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację
zawodową osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Kolbuszowej.
a) Kwota limitu na 2019r.: 1 554 062,00 zł.
b) Główny cel – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej.
Wsparciem w ramach środków Funduszu Pracy zostało objętych 211 osób (132
kobiety, 79 mężczyzn).
Działania podejmowane w ramach środków Funduszu Pracy:
a) Staże - 39 osób bezrobotnych (33 kobiety, 6 mężczyzn),
b) Szkolenia – 6 osób (1 kobieta, 5 mężczyzn),
c) Studia podyplomowe – 4 osoby (4 kobiety)
d) Prace interwencyjne – 81 osób (49 kobiet, 32 mężczyzn),
e) Zatrudnienie osób powyżej 50 i 60 roku życia – 6 osób (1 kobieta,
5 mężczyzn),
f) Roboty publiczne – 15 osób (8 kobiet, 7 mężczyzn),
60

g) Prace społecznie użyteczne – 9 osób (8 kobiet, 1 mężczyzna),
h) Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 13 osób
(1 kobieta, 12 mężczyzn),
i) Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem – 38 osób (27 kobiet, 11
mężczyzn).
Na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w ramach środków
Funduszu Pracy w 2019 r. wydatkowana została kwota 1 545 340,88 zł.
4. Środki PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych poszukujących
pracy i nie pozostających w zatrudnieniu zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej.
a) Kwota limitu na 2019r.: 61 971,00 zł.
b) Główny cel – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej.
c) Formy wsparcia – staże dla 8 osób niepełnosprawnych (1 kobieta,
7 mężczyzn).
Na realizację staży w ramach środków PFRON w 2019r. wydatkowana została
kwota w wysokości 61 970,13 zł.
Różnice pomiędzy otrzymanymi kwotami środków finansowych na
poszczególne programy i projekty, a kwotami wydatkowanymi na aktywizację
zawodową osób bezrobotnych wynikały z przerywania staży przez bezrobotnych,
z mniejszych refundacji o które ubiegali się pracodawcy z powodu przebywania
pracowników na zasiłkach chorobowych, nie ubieganiem się przez bezrobotnych
o zwrot kosztów opieki na dzieckiem oraz o zwrot kosztów dojazdu na staż.
Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej w zakresie realizacji
programów i projektów wpisujących się w polityki, programy i strategie Powiatu
Kolbuszowskiego przynoszą wymierne efekty w postaci wzrostu zatrudnienia
i spadku stopy bezrobocia. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzący
skuteczność działań podejmowanych przez tut. Urząd w 2019r. jest bardzo
wysoki i kształtuje się na poziomie ponad 92 %.
VII. Realizacja programów i strategii.
W powiecie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
1.
Strategia Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2014 – 2020
została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu w Kolbuszowej Nr XLVI/252/2014
w dniu 25 września 2014 r. Jest podstawowym dokumentem określającym cele
i kierunki polityki rozwoju powiatu. Stanowi punkt wyjścia dla dokumentów
rozwojowych opracowanych przez jednostki organizacyjne powiatu.
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Uchwalona Strategia zakłada działania mające na celu rozwój Powiatu
Kolbuszowskiego w następujących dziedzinach:
1) Rozwój przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych, poprzez tworzenie
terenów inwestycyjnych,
2) Rozwój infrastruktury technicznej poprzez zwiększenie zewnętrznej
dostępności komunikacyjnej powiatu, rozwój i poprawa układu
komunikacyjnego,
w szczególności dróg powiatowych,
3) Rozwój bazy dydaktycznej, szkolnictwa zawodowego oraz jej rozbudowa
i doposażenie,
4) Rozwój i wsparcie opieki zdrowotnej poprzez poprawę dostępności
i jakości funkcjonowania publicznego systemu ochrony zdrowia,
5) Rozwój i wsparcie pomocy społecznej,
6) Monitoring rynku pracy i wprowadzanie wsparcia dydaktycznego do
potrzeb przedsiębiorców i rynku pracy, dostosowanie kształcenia do
potrzeb rynku pracy.
Wyżej określone cele realizowane były z wielkim zaangażowaniem przez
wszystkie jednostki organizacyjne powiatu, opis działań zawarty jest
w szczegółowych sprawozdaniach z realizacji zadań jednostek, wydziałów
zamieszczonych w V i VI rozdziale raportu.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Kolbuszowskim na lata 2018 – 2024 została przyjęta i zatwierdzona uchwałą
Rady Powiatu w Kolbuszowej w 2019r. Po wcześniejszych konsultacjach
z wszystkimi gminami powiatu kolbuszowskiego oraz innymi instytucjami, które
współpracowały przy jej tworzeniu, jak gops, m-gops, policja, kuratorska służba
sądowa, gminne zespoły interdyscyplinarne, pup, organizacje pozarządowe.
Cele strategiczne i kierunki działań:
1. Wzmocnienie wsparcia dziecka i rodziny
2. Poprawa życia osób niepełnosprawnych i starszych
3. Aktywizacja zawodowa lokalnych grup społecznych.
Cele zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Kolbuszowskim na lata 2018 – 2024 są na bieżąco realizowane przez
instytucje powiatu takie jak: PCPR, GOPS, M-GOPS, PUP, PPP, PZON, itp.
Koordynatorem realizacji Strategii jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie. Wdrażanie dokumentu monitorowane jest na bieżąco przez
realizatorów merytorycznych poszczególnych zadań, natomiast ocena stopnia
realizacji i osiągniętych efektów dokonywana będzie po trzech latach realizacji
Strategii oraz po zakończeniu realizacji programu przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, poprzez przedstawienie oceny Radzie Powiatu.
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Ponadto na podstawie uchwał Rady Powiatu w Kolbuszowej podjętych
w latach poprzednich PCPR w Kolbuszowej realizuje na bieżąco oraz monitoruje
następujące programy:
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzimie w Powiecie Kolbuszowskim na lata 2016 - 2021
Celem głównym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
ochrona ofiar przemocy oraz zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy
dla osób i rodzin uwikłanych w problem przemocy w rodzinie.
1) Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2) Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz pomocy osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie;
3) Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie
skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;
4) Umożliwienie podnoszenia kompetencji osobom realizującym zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przemocy w celu
podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.
Adresatami programu są wszystkie osoby i rodziny z terenu powiatu
kolbuszowskiego uwikłane w problem przemocy w rodzinie między innymi:
osoby doświadczające przemocy, osoby stosujące przemoc w rodzinie,
świadkowie przemocy jak również osoby i rodziny zagrożone zjawiskiem
przemocy w rodzinie.
W roku 2019 realizowano Program w następujący sposób:
1. Poradnictwo i konsultacja (psychologiczne, terapeutyczne, prawne, socjalne
i rodzinne, pedagogiczne) dla członków rodzin uwikłanych w problem przemocy
oraz doradztwo i wsparcie dla pracowników socjalnych OPS z terenu powiatu
2. Interwencja kryzysowa (diagnozy sytuacji rodzin w kryzysie, doraźna pomoc,
działalność w ramach grup roboczych oraz udzielanie i zapewnienie
bezpiecznego schronienia w hostelu OIK rodzinom dotkniętym przemocą)
3. Prowadzenie trzech grup wsparcia:
I - dla osób doznających przemocy,
II - dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi,
III - dla pracowników socjalnych z terenu powiatu.
oraz wspieranie działalności grup poprzez warsztaty i treningi szkoleniowe
w ramach projektu osłonowego.
4. Spotkania rodzinne w ramach terapii rodzinnej dla rodzin w kryzysie
5. Realizacja programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie, monitoring sytuacji w rodzinach uczestników
po zakończeniu programu.
W 2019r Program zaczęło 17, a ukończyło 15 osób stosujących przemoc
w rodzinie.

63

Liczba osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie objętych
poszczególnymi formami oddziaływań przez ośrodek interwencji kryzysowej
w 2019r.:
Forma pomocy
Liczba osób
Liczba Liczba
Liczba
korzystających
kobiet mężczyzn dzieci
ogółem, w tym:
Poradnictwo i pomoc
16
13
3
0
prawna
Poradnictwo i pomoc
58
29
15
14
psychologiczna
Poradnictwo socjalne
169
114
49
6
Poradnictwo i pomoc
pedagogiczna
Inny rodzaj poradnictwa /
pomocy (jaki?)
terapeutyczne
schronienie w hostelu OIK

74

54

20

0

7

6

1

0

1

1

0

0

Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie:
Liczba osób
Podjęte działania
1. Interwencja kryzysowa (doraźna pomoc w kryzysie ,
diagnoza sytuacji rodzinnej, praca w ramach grup
roboczych, udzielanie schronienia w hostelu OIK),
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2. Praca socjalna ( bieżąca pomoc i wsparcie,
informacja )
3. Poradnictwo socjalne i rodzinne,
4. Konsultacje i porady terapeutyczne,
5. Poradnictwo prawne i psychologiczne
6. Warsztaty szkoleniowe dla ODP –trening
konstruktywnych zachowań, warsztaty kosmetyczne
7. Udział w grupie wsparcia dla ODP oraz dla
członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
8. Spotkania rodzinne służące poprawie relacji
9. Edukacja odnośnie prawidłowych metod
wychowawczych
10. Wyjazdy integracyjno – terapeutyczne na
wycieczkę, do kina, teatru – w ramach projektu
„Akademia PoMocyII”
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Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:
Liczba osób
Podjęte działania
1. Udział w programach korekcyjno-edukacyjnych,
2. Indywidualne konsultacje terapeutyczne
3. Poradnictwo socjalne,
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4. Monitoring sytuacji rodzinnej uczestników,
5. Edukacja n/t przemocy i jej konsekwencji prawnych
6. Poradnictwo psychologiczne i prawne
7. Motywacja do podjęcia leczenia w PLU w
przypadku współistnienia problemu uzależnienia
8. Spotkania rodzinne służące poprawie relacji
9.Edukacja odnośnie prawidłowych metod
wychowawczych
Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie:
Liczba osób
Podjęte działania
1. Poradnictwo socjalne i rodzinne
2. Konsultacje i porady terapeutyczne,
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3. Poradnictwo prawne,
4. Wsparcie psychologiczne,
5. Edukacja i informacja odnośnie możliwości lokalnej
pomocy,
6. Informacja odnośnie możliwości leczenia
odwykowego
7. Edukacja odnośnie prawidłowych metod
wychowawczych
Działania podejmowane wobec dzieci doświadczających przemocy w rodzinie:
Liczba dzieci objętych
Podjęte działania
pomocą
1.Poradnictwo i konsultacje z psychologiem
14
2. Monitoring sytuacji w miejscu ,
3. Pismo do sądu o wgląd w sytuację rodzinną,
4. Edukacja rodziców z prawidłowych metod
wychowawczych,
5.Praca koordynatora z rodziną zastępczą w
której znalazło się dziecko
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020
Program został przygotowany w oparciu o diagnozę sytuacji rodzinnej
pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu kolbuszowskiego oraz o
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aktualne potrzeby wynikające z konieczności umieszczania dzieci poza rodzinami
biologicznymi.
Powiatowy Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020 jest
realizowany w oparciu o następujące akty prawne:
• Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej;
• Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
• Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
• Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
Dokument został opracowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- organizatora pieczy zastępczej w powiecie kolbuszowskim i jest zgodny z
założeniami Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Za generalny cel (misję) Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na
lata 2018 – 2020 uznaje się: „Dalsze tworzenie warunków dla skutecznego
rozwoju systemu pieczy zastępczej z ukierunkowaniem na rodzinne jej formy”
Program uwzględnia aktualne potrzeby w zakresie tworzenia rodzin
zastępczych na terenie powiatu oraz ustala limit rodzin zawodowych (czyli
maksymalną liczba rodzin zawodowych mogących funkcjonować w danym roku).
Limit ten określony został na podstawie danych uzyskanych z gmin powiatu
kolbuszowskiego.
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 jest
realizowany na bieżąco, a jego monitorowanie odbywa się na podstawie
sporządzanej sprawozdawczości z wykonania zadań oraz analizy zbieranych
informacji nt. realizacji działań ujętych w Programie. Informacje te przedkładane
są Radzie Powiatu w Kolbuszowej w formie corocznego sprawozdania z efektów
pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej w zakresie pieczy
zastępczej za dany rok oraz Zarządowi Powiatu w Kolbuszowej w corocznym
sprawozdaniu z działalności jednostki wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie
systemu pieczy zastępczej.
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w 2019r.
Projekt „Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego,
rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR
w Kolbuszowej”
Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Kolbuszowej w 2019r.
rozpoczęło realizację projektu pn. Doposażenie wypożyczalni sprzętu
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR
w Kolbuszowej w ramach Osi Priorytetowej VIII – Integracja Społeczna,
Działanie
8.3
Zwiększenie
dostępu
do
usług
społecznych
i zdrowotnych. Realizatorem projektu jest Powiat Kolbuszowski/ Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej.
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Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla co
najmniej 400 osób niesamodzielnych z terenu powiatu kolbuszowskiego poprzez
doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego
i wspomagającego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej oraz
szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji dla 60 osób sprawujących opiekę nad
osobami niesamodzielnymi w okresie trwania projektu tj. od 01.07.2019 do
31.10.2022r.
Wsparcie, jakie w ramach projektu udzielane jest uczestnikom korzystającym
z Wypożyczalni:
• Bezpłatne wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego
i wspomagającego na okres do 6-ciu miesięcy z możliwością przedłużenia
• Pomoc w doborze sprzętu zgodnie z indywidualnymi potrzebami
Uczestnika Projektu
• Transport sprzętu do i od Uczestnika Projektu
• Montaż i demontaż sprzętu w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu
• Instruktaż w zakresie wykorzystania sprzętu wraz z nauką obsługi i
doradztwem
w zakresie technik ich używania z uwzględnieniem rodzaju schorzenia,
kondycji pacjenta, etapu rehabilitacji
• Przeglądy techniczne sprzętu, bieżącą naprawę i konserwację sprzętu
W 2019r. w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE, w wyniku
przetargu zakupiono do Wypożyczalni 21 rodzajów sprzętu, w tym 12 nowych,
których do tej pory nie było w ofercie Wypożyczalni. W sumie zakupiono sprzęty
w łącznej ilości 111 szt. na kwotę 212 999,79 zł.
Projekt „Akademia PoMocyII”
W 2019r. PCPR w Kolbuszowej realizowało projekt konkursowy
„Akademia PoMocyII” dofinansowany przez MRPiPS w ramach Programu
Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu
Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019. Celem głównym
projektu była Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na
rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.
W ramach projektu od maja 2019 roku uruchomiony został Punkt Konsultacyjny
z dyżurami specjalistów w tym terapeuty oraz specjalisty pracy socjalnej. Od
czerwca dyżury w punkcie pełnili również psycholog oraz prawnik.
W ramach PK udzielono:
- konsultacji psychologicznych dla 20 osób
- porady socjalne i rodzinne dla 133 osoby
- konsultacji prawnych dla 16 osób
W sumie z różnych rodzajów wsparcia w Punkcie Konsultacyjnym skorzystały
153 osoby.
Całość realizacji projektu opiewała na kwotę 83 394 zł, w tym
dofinansowanie ze środków Ministerstwa wyniosło 49 208 zł.
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Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na zrealizowanie wszystkich
zakładanych w projekcie zadań skierowanych do osób doświadczających
pomocy, osób pracujących z problemem przemocy oraz do ogółu społeczności
Powiatu.
PCPR w Kolbuszowej w 2019r., jak co roku, na postawie Uchwały Nr
IV/33/2019 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie
kontynuowania przez Powiat Kolbuszowski w 2019 roku realizacji
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, dofinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizował
pilotażowy program „Aktywny Samorząd” dofinansowany ze środków PFRON.
W ramach tego programu możliwe jest uzyskanie:
Moduł I
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu,
Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii,
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w
społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 ,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego,
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II
Pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
W ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z dofinansowania
w 2019r. skorzystały w sumie 42 osoby, łączna kwota wypłaconych
dofinansowań wyniosła 213 961,69 zł. w tym w ramach Modułu I zrealizowano
18 wniosków na kwotę 88 106,69 zł, a w ramach Modułu II zrealizowano 35
wniosków (24 osoby) na kwotę 125 855,00 zł.
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PCPR w Kolbuszowej realizuje zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, finansowane
ze środków PFRON, podzielonych na poszczególne zadania uchwałą:
Nr V/41/2019 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane
przez Prezesa Zarządu tego Funduszu samorządowi powiatu
kolbuszowskiego na realizację zadań w 2019r. zmienioną uchwałami:
Nr IX/53/2019 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 czerwca 2019r. oraz
Nr XII/75/2019 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 października 2019r.
Główne zadania realizowane w ramach środków PFRON, to dofinansowanie:
• przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
• sprzętu rehabilitacyjnego
• likwidacji barier architektonicznych
• likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się
• turnusów rehabilitacyjnych
w sumie powyższe zadania dofinansowano ze środków PFRON w roku bieżącym
na kwotę 591 233zł.
PCPR dofinansowuje także i sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością WTZ
w Kolbuszowej. W 2019 roku ze środków PFRON dofinansowano WTZ
w Kolbuszowej w kwocie 995 280,00 zł, natomiast ze środków Powiatu – 110
587,00 zł.
W sumie w ramach realizacji tej uchwały PCPR w Kolbuszowej
rozdysponował środki PFRON w wys. 1 586 513 zł a Powiatowy Urząd Pracy
w Kolbuszowej środki PFRON w wys. 61 971 zł.
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
uchwalony uchwałą Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28
lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2022 jest dokumentem
służącym realizacji polityki socjalnej. Opracowanie Powiatowego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest wykonaniem delegacji zawartej
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w art. 35 a ust. 1, który stanowi, że „do
zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią
województwa powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie:
1 – rehabilitacji społecznej,
2 – rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
3 – przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.”
Dokument został opracowany we współpracy ze wszystkimi samorządami
gminnymi z terenu powiatu kolbuszowskiego, organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, jednostkami organizacyjnymi
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powiatu zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych tj.: Powiatowym
Urzędem Pracy w Kolbuszowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w
Kolbuszowej,
Poradnią
Psychologiczno
–
Pedagogiczną
w Kolbuszowej, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Kolbuszowej, Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej, SP ZOZ
w Kolbuszowej. Został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną
Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Celem głównym programu jest dalsze zwiększanie udziału osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym powiatu
kolbuszowskiego poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw
i obowiązków, jakie przysługują pozostałym mieszkańcom. Cel ten będzie
osiągnięty poprzez realizację następujących celów operacyjnych:
1. Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej oraz właściwych postaw
społecznych wobec osób niepełnosprawnych.
2. Zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier
oraz kompensację niepełnosprawności niezbędnym sprzętem.
3. Zapewnienie dostępu do dóbr i usług umożliwiających osobom
niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym, wspieranie
leczenia i rehabilitacji.
4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do rehabilitacji
społecznej.
5. Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
W 2019r. PCPR w Kolbuszowej realizowało powyższe cele między innymi
poprzez:
• Realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, finansowanych ze
środków PFRON, czyli dofinansowanie:
- przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
- sprzętu rehabilitacyjnego
- likwidacji barier architektonicznych
- likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się
- turnusów rehabilitacyjnych
- działalności WTZ
w łącznej wys. 1 586 513 zł.
• Realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w ramach którego
z dofinansowania w 2019r. skorzystały w sumie 42 osoby, a łączna kwota
wypłaconych dofinansowań wyniosła 213 961,69 zł.
• Realizację zadań Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, która
w 2019r. zrealizowała 291 wniosków 234 osób, którym wypożyczono
w sumie 417 sztuk różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego. W/g stanu na
dzień 31.12.2019r. w Wypożyczalni dostępnych jest 111 rodzajów sprzętu
rehabilitacyjnego, w łącznej ilości 644 szt.
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Program korekcyjno-edukacyjny (PKE) realizowany przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej, przyjęty uchwałą Nr XI/67/2019
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 26 września 2019r. w sprawie przyjęcia
do realizacji Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących
Przemoc w Rodzinie, kierowany jest do osób, które stosują przemoc wobec
członków swoich rodzin. Główne założenie programu oparte jest na przekonaniu,
że za przemoc w rodzinie w pełni odpowiada osoba, która przemoc stosuje
i dlatego to ona powinna podejmować działania związane z jej zaprzestaniem. Jest
on oparty na koncepcji behawioralno-poznawczej, w której przemoc to
zachowania wyuczone, a więc poddając osoby stosujące ją odpowiednim
oddziaływaniom, można doprowadzić do zmiany tych zachowań na alternatywne
i akceptowane społecznie.
Program realizowany jest w grupie od 6-12 osób, obejmuje 24 sesje, po 2,5
godz. każda, co daje razem 60 godzin zajęć.
W 2019r. odbyły się dwie edycje programu korekcyjno – edukacyjnego dla
osób stosujących przemoc w rodzinie.
Pierwsza grupa osób stosujących przemoc (OSP) uczestniczyła w programie
w terminie od 05.03.2019r. do 28.05.2019r. Grupa składała się z 9 mężczyzn.
Były to głównie osoby, które miały założoną procedurę Niebieskiej Karty.
Jednocześnie część z nich w trakcie trwania programu uczestniczyła
w psychoterapii leczenia uzależnienia od alkoholu w PLUiW (głównie w Poradni
w Kolbuszowej w Centrum Psychiatrii ANIMA) lub już była leczona odwykowo
w tej Poradni. Z tej grupy 7 uczestników ukończyło program i uzyskało stosowne
zaświadczenie.
Druga grupa realizowała program w terminie od 01.10.2019r. do 17.12.2019r.
i składała się z 8 osób (7 mężczyzn i 1 kobiety, która brała udział w programie
indywidualnie). Były to głównie osoby, które miały założoną procedurę
Niebieskiej Karty, a także wyroki z art. 207 KK za znęcanie się nad członkami
rodziny. Dodatkowo dwie osoby, z tej grupy miały zakaz zbliżania się do
członków rodziny ze względu na swoje zachowania przemocowe, a ich ocena
zachowań było w postępowaniu przygotowawczym. Jednocześnie część z nich
w trakcie trwania programu uczestniczyła w psychoterapii leczenia uzależnienia
od alkoholu w PLUiW (głównie w Poradni w Kolbuszowej w Centrum Psychiatrii
ANIMA) lub już była leczona odwykowo w tej Poradni. Wszystkie osoby z grupy
ukończyły program i uzyskały stosowne zaświadczenie.
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi
finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
a) Okres realizacji programu: 01.06.2019r.-31.03.2020r.
b) Całkowita wartość programu: 233 656,00 zł.
c) Limit środków na 2019r.: 200 000,00 zł.
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d) Główny cel programu – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
zamieszkujących tereny wiejskie.
e) Formy wsparcia - w ramach programu uczestnicy zostali objęci wsparciem
w postaci staży, szkoleń, zatrudnienia subsydiowanego – prace
interwencyjne, jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej.
f) Uczestnicy programu - osoby zamieszkujące tereny wiejskie zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej.
Wsparciem w ramach programu objęto 27 osób (13 kobiet, 14 mężczyzn).
Na realizację programu w 2019 r. wydatkowana została kwota w wysokości 199
658,75 zł.
Program „Staż w placówkach ARiMR” finansowany ze środków Funduszu
Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
a) Okres realizacji programu: 01.04.2019r.-31.12.2019r.
b) Całkowita wartość programu: 24 000,00 zł.
c) Główny cel programu – organizowanie staży w placówkach ARiMR dla
osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kolbuszowej ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych
z wykształceniem rolniczym.
d) Formy wsparcia - w ramach programu uczestnicy zostali objęci wsparciem
w postaci staży organizowanych przez ARiMR.
e) Uczestnicy programu – osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kolbuszowej ze szczególnym uwzględnieniem osób
bezrobotnych z wykształceniem rolniczym.
Wsparciem w ramach programu zostało objęte 3 osoby (2 kobiety, 1 mężczyzna).
Na realizację programu w 2019 r. wydatkowana została kwota w wysokości
17 850,04 zł.
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VIII. Podsumowanie.
Podstawą sporządzenia „Raportu o stanie powiatu kolbuszowskiego
w 2019 roku” były sprawozdania i informacje przekazane przez Wydziały
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
Raport o stanie powiatu zawiera informację o realizacji uchwał Rady Powiatu
w Kolbuszowej, realizacji zadań oświatowych, funkcjonowania systemu pomocy
społecznej, stan dróg powiatowych oraz informację dotyczącą działania
administracji powiatowej.
Rok 2019 to również wprowadzanie zmian wynikających z reformy
systemu oświaty. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat
kolbuszowski nie wystąpiły problemy szeroko podejmowane w ogólnokrajowej
oświacie, dotyczące braku miejsc dla uczniów kończących szkołę podstawową
lub gimnazjum. Szkoły przeprowadziły nabór w konsekwencji, którego
otworzono łącznie 24 oddziały klas pierwszych, w których uczy się 639 uczniów.
Istotne kierunki dalszej działalności Powiatu Kolbuszowskiego to rozwój
infrastruktury drogowej, w tym kompleksowa przebudowa dróg powiatowych
i budowa chodników. Podsumowując 2019 rok podkreślić należy, iż w zakresie
budowy dróg na terenie powiatu kolbuszowskiego, pozyskana została
z Funduszu Dróg Samorządowych na ten cel kwota w wysokości 4 694 811 zł.
Stworzony wcześniej stały model współpracy z samorządami gminnymi z terenu
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powiatu w zakresie budowy i modernizacji dróg na terenie powiatu
kolbuszowskiego funkcjonował również w 2019 roku. Wydatki inwestycyjne
w zakresie budowy dróg zrealizowano na łączną kwotę 7 205 165,71 zł.
Powiat jest ponadto na końcowym etapie tworzenia, wspólnie z powiatami
Województwa Podkarpackiego i Urzędem Marszałkowskim, otwartego systemu
informacyjnego służącego do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania,
analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych w ramach Podkarpackiego
Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach RPO WP na
lata 2014 – 2020, którego koszt wyniósł 3 468 380,00 zł., w tym dotacja UE to
kwota 2 896 250,00 zł. Zakończenie programu PSIP stworzy kompleksową,
dostępną elektronicznie bazę danych przestrzennych, która w połączeniu
z infrastrukturą drogową i bardzo dobrym stanem nawierzchni dróg uczyni powiat
przyjazny, otwarty zarówno dla mieszkańców powiatu jak również
przedsiębiorców.
Rada Powiatu w Kolbuszowej w 2019 roku obradowała na 11. Sesjach.
Podjęto 63 uchwały, które zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie
powiatowym podlegały nadzorowi na podstawie kryterium zgodności z prawem.
W 2019 r. organy kontrolne nie wszczynały postępowań w stosunku do uchwał
Rady Powiatu w Kolbuszowej.
Realizację przez Powiat Kolbuszowski w 2019 roku programów, polityk
i strategii można uznać za bardzo dobrą. Każdy z dokumentów zawiera obszary
działania, cele szczegółowe i strategiczne oraz kierunki działania, które zostały
tak sformułowane, by odzwierciedlały faktyczne potrzeby mieszkańców powiatu
kolbuszowskiego.
Rok 2019 był bardzo dobrym rokiem dla Powiatu Kolbuszowskiego pod
kątem finansowym. W 2019 roku po raz pierwszy w historii funkcjonowania
naszego Powiatu nie wystąpiła potrzeba zaciągania dodatkowego kredytu
długoterminowego ani też kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu. Spłacając planowane w harmonogramie raty w łącznej
wysokości 741 000,00 zł. i nie zaciągając nowych kredytów, Powiat zmniejszył
zadłużenie do kwoty 9 994 777,00 zł., co poprawiło sytuację finansową oraz
wskaźnik obsługi długu ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Przyszły 2020 roku dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym również
i dla Powiatu Kolbuszowskiego będzie stawieniem czoła różnorodnym
wyzwaniom w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości, w tym szukanie
sposobów rozwiązywania problemów oraz nowych trudności, czy też
pojawiających się w trakcie kadencji dylematów finansowych i społecznych. Na
dzień opracowania niniejszego raportu posiadamy już wiedzę o trudnej sytuacji
finansowej jednostek samorządowych z jaką przyjdzie się zmierzyć na przestrzeni
całego 2020 roku. W obecnej sytuacji zadaniem władz lokalnych winna być
identyfikacja rzeczywistych potrzeb mieszkańców powiatu kolbuszowskiego
i stwarzanie jak najlepszych warunków do ich zaspokajania z zachowaniem
racjonalności wszelkich wydatków ponoszonych przez powiat. Sytuacja
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finansowa spowodowana stanem zagrożenia epidemicznego wprowadzonym
w Polsce w dniu 14 marca 2020 r. oraz obowiązującym od dnia 20 marca 2020 r.
w naszym kraju stanem epidemii, będzie mieć zapewne wpływ na stan dochodów
budżetu powiatu kolbuszowskiego w 2020 roku, co w konsekwencji może mieć
wielki wpływ na utrzymanie poziomu inwestycji realizowanych przez powiat
w ostatnich latach. Rok 2020 będzie zatem rokiem wyjątkowym, pozostaje przy
tym mieć nadzieję, że nierównowaga budżetu będzie mogła być zmieniona
o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych z tytułów podatkowych
czy też innych opłat i wpływów do kasy budżetu powiatu kolbuszowskiego.
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