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1. Wprowadzenie 
  

Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2019 poz. 511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu 

raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku 

poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii, uchwał rady powiatu. 

2. Podstawowe dane dotyczące Powiatu Dębickiego  
 

Nazwa  POWIAT DĘBICKI 

Siedziba władz 
Starostwo Powiatowe w Dębicy 

ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica 

Okres, którego dotyczy 

raport  
1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.  

Liczba mieszkaoców 

według ostatnich 

dostępnych danych GUS 

135 479 

Powierzchnia  777 km2 

Gęstośd zaludnienia  
w osobach na 1 km2

 
174 

Czy w porównaniu do 

roku poprzedzającego 

rok sprawozdawczy 

doszło do zmiany 

granic powiatu. 

Jeżeli tak wskazad 

zakres zmian 

NIE 

Podział 

administracyjny 

Powiat Dębicki obejmuje 7 gmin: 

- gmina miejska Dębica, 

- gmina miejsko-wiejska Brzostek, 

- gmina miejsko-wiejska Pilzno, 

- gmina wiejska Czarna, 

- gmina wiejska Dębica, 

- gmina wiejska Jodłowa, 

- gmina wiejska Żyraków. 
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Podstawowe dane 

finansowe na koniec 

2018 r. 

Planowany budżet Powiatu Dębickiego na dn. 31.12.2018 rok wynosił: 

po stronie dochodów :  169 893 169,56 zł  

po stronie przychodów : 11 667 511,00 zł  

po stronie wydatków :  181 321 267,56 zł  

po stronie rozchodów : 239 413,00 zł  

Dochody budżetowe na dn. 31.12.2018 rok  

Planowane dochody budżetowe w kwocie 169 893 169,56 zł wykonano 

w kwocie 148 782 294,68 zł; 

Dochody bieżące na dn. 31.12.2018 rok w planowanej kwocie 

120 714 462,56 zł wykonano w kwocie 120 556 564,55 zł, co stanowi 

99,87 % planu dochodów bieżących, w tym: 

Planowane dochody z subwencji ogólnych  na dn. 31.12.2018 rok 

w kwocie 51 467 714,00 zł wykonano w kwocie 51 467 714,00 zł, 

co stanowi 100 % w stosunku do planu subwencji,                  

Planowane dochody z dotacji celowych na dn. 31.12.2018 rok w kwocie 

22 696 020,56 zł wykonano w kwocie 20 840 231,34 zł, co stanowi 

91,82 % w stosunku do planu dotacji,   

Planowane dochody własne na dn. 31.12.2018 rok w kwocie 

46 550 728,00 zł wykonano w kwocie 48 248 619,21 zł, co stanowi 

103,65 % planu dochodów własnych.  

Dochody majątkowe na dn. 31.12.2018 rok w planowanej kwocie 

49 178 707,00 zł wykonano w kwocie 28 225 730,13 zł, co stanowi 

57,39 % planu dochodów majątkowych. 

Wydatki budżetowe na dn. 31.12.2018 rok 

Planowane wydatki budżetowe na dn. 31.12.2018 rok w kwocie 

181 321 267,56 zł zostały zrealizowane w wysokości 148 378 000,19 zł, 

co stanowi 81,83 % planu wydatków, w tym: 
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Wydatki bieżące na dn. 31.12.2018 rok – planowane w wysokości  

119 930 603,56 zł - zrealizowano w kwocie 109 943 783,77 co stanowi 

91,67 %  planu wydatków bieżących, w tym: 

wydatki jednostek budżetowych na dn. 31.12.2018 rok wykonano 

w kwocie 97 154 475,96 zł, w tym:  

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dn. 31.12.2018 rok - 

wykonano w kwocie 71 984 064,55 zł; 

b) wydatki związane z realizacją zadao statutowych jednostek 

budżetowych na dn. 31.12.2018 rok wykonano w kwocie 

25 170 411,41 zł; 

dotacje na zadania bieżące na dn. 31.12.2018 rok wykonano w kwocie 

6 500 594,57 zł; 
 

świadczenia na rzecz osób fizycznych na dn. 31.12.2018 rok wykonano 

w kwocie 3 747 492,59 zł; 

 

wydatki bieżące na programy finansowane na dn. 31.12.2018 

rok z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 

o finansach publicznych, wykonano w kwocie 2 533 076,40 zł; 
 

wypłaty z tytułu poręczeo i gwarancji na dn. 31.12.2018 rok – 

wykonanie 0 zł; 
 

wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 

na dn. 31.12.2018 rok wykonano w kwocie 8 144,25 zł. 
 

Wydatki majątkowe  na dn. 31.12.2018 rok: 

Planowane na dn. 31.12.2018 roku wydatki majątkowe w wysokości 

61 390 664,00 zł – zostały zrealizowane w 2018 roku w kwocie 

38 434 216,42 zł, co stanowi 62,61 % planu tych wydatków. 

Przychody na dn. 31.12.2018 rok 

W 2018 roku uzyskano łącznie 11 667 511,10 zł przychodów 

budżetowych.   

Rozchody na dn. 31.12.2018 rok 

W 2018 roku plan rozchodów wyniósł 239 413,00  zł,  wykonano 

w kwocie 239 413,00 zł (rozchody na spłatę rat zaciągniętych kredytów). 
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2.1. Wizja i misja Powiatu Dębickiego 

Powiat Dębicki obszarem przyjaznym dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza bazującej 

na zasobach endogenicznych (przemysł rolno-spożywczy) oraz podtrzymujących trendy 

dotychczasowych kierunków rozwoju przemysłu chemicznego i usług transportowo-logistycznych; 

a także perspektywicznym miejscem dla rozwoju osobistego i zawodowego dla młodzieży. 

Misją rozwoju Powiatu Dębickiego jest tworzenie warunków dla rozwoju biznesu, koordynowanie 

i inicjowanie działao na rzecz podnoszenia atrakcyjności lokalizacyjnej dla mieszkaoców i turystów, 

w partnerstwie z sektorem biznesowym i pozarządowym, a także tworzenie warunków dla młodzieży 

Powiatu Dębickiego dla pozostania w Powiecie i kreowanie wizerunku Powiatu jako miejsca 

przyjaznego do życia, prowadzenia działalności gospodarczej oraz wartego odwiedzenia.1 

2.2. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 
 

Miniony 2018 rok to kolejny, w którym możemy zaobserwowad spadek liczby zarejestrowanych osób 

bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych 

wg stanu na koniec każdego miesiąca  w porównaniu do roku 2017 była niższa – średnio o 991 osób. 

Stopa bezrobocia w 2018 r. w kraju spadła do poziomu 5,8%,  w Powiecie Dębickim spadła o 1,2% 

i wyniosła 5,7%, w województwie podkarpackim spadła o 0,9% i wyniosła 8,8%.  

Znaczący wpływ na obniżenie liczby bezrobotnych/stopy bezrobocia w Powiecie miały projekty 

realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy oraz z PFRON-u. Na realizację 

tych programów Powiat Dębicki otrzymał w 2018 r. kwotę 13 440 935,00 zł. Na zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2018 Urząd Pracy 

uzyskał środki PFRON w kwocie 107 435,00 zł. Osobom bezrobotnych wypłacono łącznie ze składkami 

ZUS kwotę 6 270 605,55 zł.  

Stopa bezrobocia w Powiecie Dębickim na dzieo 31 grudnia 2018 roku wyniosła 5,7%. Była niższa 

od średniej krajowej o 0,1% i niższa od wojewódzkiej o 3,1%. 

Powiat Dębicki charakteryzuje się jednym z najmniejszych wskaźników stopy bezrobocia 

w województwie podkarpackim i znajduje się na 5 miejscu (wg układu od najniższej do najwyższej).  

Stopa bezrobocia jest charakterystycznym wskaźnikiem, który bierze się pod uwagę przy ocenie 

poziomu rozwoju gospodarczego danego regionu.  

 

 

   

                                                           
1
 Strategia rozwoju Powiatu Dębickiego na lata 2015-2022. 
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3. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Dębickiego – uchwały podjęte w 2018 r. 

Lp. 
Uchwała  

(numer/data podjęcia/przedmiot) 
Informacja o wykonaniu 

1.  

Uchwała Nr XLIII.278.2018 Rady Powiatu Dębickiego  z dnia 9 lutego 
2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany  Uchwale Budżetowej 
Powiatu Dębickiego na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

2.  

Uchwała Nr XLIII.279.2018 Rady Powiatu Dębickiego 
z dnia 9 lutego 20118 r. w sprawie wprowadzenia zmian  
w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 
2018-2028. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

3.  

Uchwała Nr XLIV.281.2018 Rady Powiatu Dębickiego 
z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat 
za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 
od usunięcia pojazdu z drogi. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
(Dz. Urz. Woj. 2018.990 z dnia 08.03.2018) 

4.  

Uchwała Nr XLIV.282.2018 Rady Powiatu Dębickiego 
z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu 
„Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy 
w Powiecie Dębickim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – 
projekty pozakonkursowe PUP. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Całkowita wartośd projektu: 
Budżet projektu ogółem wynosił 1 500 627,00 zł, z czego 100% 
Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy pozyskał ze środków unijnych. 
Głównym rezultatem projektu było podjęcie zatrudnienia przez min. 36 
osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Dębicy. Pracę lub 
samozatrudnienie podjęło 88 osób tj. 91,66% osób, które rozpoczęły 
udział w projekcie. Rezultaty na 31.12.2018 r.: w ramach projektu 
wsparciem objęto 96 osób powyżej 29 roku życia, w tym 59 kobiet; 
14 osób powyżej 50 roku życia;  7 osób niepełnosprawnych, 44 osoby 
długotrwale bezrobotne, 5 osób odchodzących z rolnictwa, 65 osób z 
niskimi kwalifikacjami;  26 osobom wypłacono bezzwrotnych dotacje, 
stażami objęto 24 osoby, zatrudnieniem w ramach refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia objęto 46 osób. 
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5.  

Uchwała Nr XLIV.283.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII.234.2017 Rady Powiatu 
Dębickiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości  
oraz zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego i prawa 
własności na rzecz Powiatu Dębickiego. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zawarcie aktów notarialnych 
przenoszących prawo własności  lub prawo użytkowania wieczystego 
do nieruchomości na rzecz Powiatu Dębickiego. 

6.  

Uchwała Nr XLIV.284.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości na okres 
dłuższy niż 3 lata. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała podjęta na wniosek 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. 
Do działao zobligowany został Dyrektor I LO. 

7.  

Uchwała Nr XLIV.285.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 
2018 r. w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu 
Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Dębickiego na lata 2018-2020. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zapewnienie dzieciom 
pozbawionym opieki rodziców biologicznych wsparcia w rodzinnej 
lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Organizowane jest wsparcie 
dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego. 
Wzmocnienie rozwoju dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 
zwłaszcza emocjonalnego i społecznego. Zapewnienie pomocy i wsparcia 
usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej. 

8.  

Uchwała Nr XLIV.286.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 
2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Dębickim na lata 2015-2018. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

9.  

Uchwała Nr XLIV.287.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 
2018 r. w sprawie zwiększenia wysokości świadczeo pieniężnych 
dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, 
rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia 
rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych. 

Uchwała weszła w życie pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2018.1310 z dnia 22.03.2018). Zmiana 
warunków obowiązujących umów o pełnienie funkcji rodzin zastępczych 
zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin 
zawodowych specjalistycznych. 

10.  

Uchwała Nr XLV.288.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości 
na okres dłuższy niż 3 lata. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała podjęta na wniosek 
Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu. Do działao zobligowany 
został Dyrektor ZSZ. 
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11.  

Uchwała Nr XLV.289.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V.39.2015 Rady Powiatu 
Dębickiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie Powiatu Dębickiego, których właścicielem 
jest Powiat Dębicki oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 
2018.1585 z dnia 05.04.2018).  
W związku z wnioskami Gmin oraz mieszkaoców Zarząd Dróg 
Powiatowych wyraził zgodę na 2 nowe przystanki tj. Żyraków Węzeł A4 
oraz Pustynia Stadion. Powyższe przystanki zostały oznakowane znakiem 
informacyjnym D-15. Uchwała jest i będzie realizowana w marę potrzeb 
zainteresowanych przewoźników. 

12.  

Uchwała Nr XLV.290.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 
2018 r. w sprawie określenia rodzajów zadao z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2018 
roku i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania. 
Zmieniona uchwałą: Nr L.311.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., 
Nr LI.323.2018 z dnia 10 października 2018 r., Nr II.19.2018 z dnia 
4 grudnia 2018 r., Nr III.24.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Udzielanie dofinansowao 
dla osób niepełnosprawnych na podstawie zasad zatwierdzonych przez 
Zarząd Powiatu Dębickiego. 

13.  

Uchwała Nr XLV.291.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 
2018 r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu 
Dębickiego”. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Wręczenie medalu „Zasłużony 
dla Powiatu Dębickiego” dla Księdza Józefa Dobosza.  

14.  

Uchwała Nr XLV.292.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 
2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej 
Powiatu Dębickiego na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

15.  

Uchwała Nr XLV.293.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 
2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018 – 2028. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 

16.  

Uchwała Nr XLVI.294.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 
30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale 
Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 

17.  

Uchwała Nr XLVI.295.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 
30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018-2028. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 
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18.  

Uchwała Nr XLVII.296.2018 Rady Powiatu Dębickiego 
z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, 
wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie  
lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących nieruchomości Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała podjęta w celu 
uregulowania spraw związanych z gospodarowaniem mieniem Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Dębicy. 

19.  

Uchwała Nr XLVII.297.2018 Rady Powiatu Dębickiego 
z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
dotacji z budżetu Powiatu Dębickiego w wysokości wyższej  
niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadao 
oświatowych dla publicznych szkół ponadpodstawowych niebędących 
szkołami specjalnymi – prowadzonych przez osoby prawne niebędące 
jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. 2018.2709 
z dnia 08.06.2018). Dokonano naliczenia dotacji dla Liceum 
Ogólnokształcącego w Jodłowej w wysokości wyższej niż określona 
w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadao oświatowych. 

20.  

Uchwała Nr XLVII.298.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 
2018  r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/306/02 Rady Powiatu 
Dębickiego z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu 
Dębickiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów 
do Rady Powiatu. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 
2018.2712 z dnia 08.06.2018) 

21.  

Uchwała Nr XLVII.299.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Dębickiego 
Nr XL.255.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu 
Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Dębicy oraz przyjęcia tekstu 
jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 
2018.2712 z dnia 08.06.2018 r.). Dokonano zmian w Regulaminie 
Organizacyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy. Utworzono 
Pododdział Udarowy w ramach Oddziału Neurologii. Dostosowano Statut 
do stanu faktycznego wykreślając poradnie nie funkcjonujące  określone 
w § 11 pkt 1  lit w/, y/, z/, ź/, ż/ aa/, bb/ oraz wprowadzono stanowisko 
pracy: inspektor ochrony radiologicznej. Utworzono Poradnię 
Konsultacyjną – Anestezjologiczną oraz Poradnię Konsultacyjną – 
Pediatryczną  działające w ramach Podstawowego Zabezpieczenia 
Szpitalnego. 

22.  

Uchwała Nr XLVII.300.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Zarząd 
Powiatu Dębickiego może samodzielnie zaciągad zobowiązania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Wniesienie wkładu własnego 
w celu uzyskania dofinansowania w  związku z przystąpieniem Zespołu 
Szkół Nr 2 w Dębicy do projektu pn. „Szkoła i pracodawca z korzyścią 
dla uczniów”. 
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23.  

Uchwała Nr XLVII.301.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wniesienia wkładu 
własnego do projektu pn. „Szkoła i pracodawca z korzyścią 
dla uczniów” w ramach konkursu numer RPPK.09.04.00 – 
IP.01-18-019/17. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Przekazano do Zespołu Szkół 
Nr 2 w Dębicy uchwałę zatwierdzającą realizację projektu pn. „Szkoła 
i pracodawca z korzyścią dla uczniów”. 

24.  

Uchwała Nr XLVII.302.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej 
Powiatu Dębickiego na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

25.  

Uchwała Nr XLVII.303.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018-2028. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

26.  

Uchwała Nr XLVIII.306.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 
26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale 
Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

27.  

Uchwała Nr XLVIII.307.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 
26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018-2028. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

28.  

Uchwała Nr XLIX.308.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 19 lipca 
2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Dębickiego 
Nr XL.255.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu 
Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 
2018.3337 z dnia 26.07.2018). Utworzono Poradnię Logopedyczną. 
Dodano §18 ust. 4 regulujący zatwierdzanie rocznego sprawozdania 
finansowego ZOZ w Dębicy. 

29.  

Uchwała Nr XLIX.310.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 19 lipca 
2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej 
Powiatu Dębickiego na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 

30.  
Uchwała Nr L.314.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 
2018 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Brzostku. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Dokonano likwidacji Liceum 
Ogólnokształcącego w Brzostku, ponieważ z dniem 01.01.2019 r. 
Ministerstwo Rolnictwa przejęło do prowadzenia Technikum i Branżową 
Szkołę I Stopnia w Brzostku (szkoły prowadzące kształcenie w zawodach 
rolniczych). 
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31.  

Uchwała Nr L.315.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 
2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych 
w Brzostku. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Dokonano likwidacji Szkoły 
Policealnej dla Dorosłych w Brzostku w Brzostku, ponieważ z dniem 
01.01.2019 r. Ministerstwo Rolnictwa przejęło do prowadzenia 
Technikum i Branżową Szkołę I Stopnia w Brzostku (szkoły prowadzące 
kształcenie w zawodach rolniczych). 

32.  

Uchwała Nr L.316.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 
2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych 
w Jodłowej. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Dokonano likwidacji Szkoły 
Policealnej dla Dorosłych w Jodłowej, ponieważ nie prowadzi ona 
kształcenia od roku szkolnego 2010/2011. 

33.  
Uchwała Nr L.317.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 
2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jodłowej. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Z dniem 1 września 2018 r. 
Powiat Dębicki przejął do prowadzenia Liceum Ogólnokształcące 
w Jodłowej oraz Branżową Szkołę I Stopnia w Jodłowej, ponieważ Izba 
Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie 
wypowiedziała umowy dot. prowadzenia w/w szkół. 

34.  
Uchwała Nr L.318.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30  sierpnia 
2018 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Jodłowej. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Z dniem 1 września 2018 r. 
został powołany Zespół Szkół w Jodłowej, w związku z powyższym organ 
zakładający szkołę nadał jej pierwszy statut. 

35.  

Uchwała Nr L.319.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 
2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej 
Powiatu Dębickiego na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

36.  

Uchwała Nr LI.320.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 
10 października 2018 r. w sprawie zasad pracy szkół  i placówek 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dębicki. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
(Dz. Urz. Woj. 2018.4395 z dnia 23.11.2018). Uchwałę przekazano 
do realizacji dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Dębicki. 

37.  

Uchwała Nr LI.322.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 
10 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały  Nr XL.254.2017 
Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Dębickiego w roku 2018. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 
2018.4352 z dnia 19.10.2018) 



RAPORT O STANIE POWIATU DĘBICKIEGO ZA 2018 ROK  13 

38.  

Uchwała Nr LI.324.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 
10 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu 
Dębickiego. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
i ma zastosowanie od pierwszego dnia kadencji organów (Dz. Urz. Woj. 
2018.4744 z dnia 09.11.2018). 

39.  

Uchwała Nr LI.325.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 
10 października 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu 
Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego na rok 2019. 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Realizacja programu 
współpracy z organizacjami pożytku publicznego w tym: ogłaszanie 
otwartych konkursów ofert na realizację zadao publicznych. 

40.  

Uchwała Nr LI.326.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 
10 października 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadao 
publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie 
Czarna. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Dotyczy budowy odcinka 
chodnika w miejscowości Czarna ul. Konarskiego w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1280R Pilzno-Róża w km 11+178 – 11+212. Porozumienie 
w tej sprawie zawarte jest do 30.06.2019 r. 

41.  

Uchwała Nr LI.327.2018 Rady Powiatu Dębickiego 
z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości sumy 
do której Zarząd Powiatu Dębickiego może samodzielnie zaciągnąd 
zobowiązania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Ogłoszenie zamówienia 
na usługi społeczne: pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej na terenie Powiatu Dębickiego na 2019 r., wybór 
najkorzystniejszych ofert, podpisanie umów o świadczenie usług. 

42.  

Uchwała Nr LI.328.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 
10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale 
Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

43.  

Uchwała Nr LII.329.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 
2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu 
Dębickiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2023”. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

44.  

Uchwała Nr LII.330.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 
2018 r. w sprawie warunków odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka w rodzinnej  i instytucjonalnej pieczy zastępczej, umarzania 
w całości  lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 
2018.5279 z dnia 07.12.2018). Prowadzenie postępowao oraz wydawanie 
decyzji odstępujących od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej 
i instytucjonalnej pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części, 
łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty. 
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45.  

Uchwała Nr LII.331.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 
2018 r. w sprawie powierzenia zadania i wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze 
ponadgminnym w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 
oraz wynikającego  z rozeznanych potrzeb Gminy pn. „Wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeo pomocniczych w Dębicy”. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Działania zmierzające 
do podpisania porozumienia tj. korespondencja z Gminą Miasto Dębica, 
przygotowanie projektu uchwały (wraz z projektem porozumienia). 

46.  
Uchwała Nr LII.332.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 
2018 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Programu 
Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy na lata 2017-2019. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

47.  

Uchwała Nr LII.333.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 
2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Dębickiego 
Nr XL.255.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu 
Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2018.5054 
z dnia 28.11.2018). Dokonano zmiany nazwy Oddziału Odwykowego 
i Poradni Odwykowej na Oddział Terapii Uzależnieo i Poradnię Terapii 
Uzależnieo. 

48.  

Uchwała Nr LII.334.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 
2018 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Szansa na pracę” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.1 – Poprawa 
sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.  

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Całkowita wartośd projektu: 
1 373760,00 zł, z czego 1263760,00 zł, tj. 91,99% PUP w Dębicy pozyskał 
ze środków unijnych, resztę stanowi wkład własny w postaci środków 
Funduszu Pracy. W 2018 roku nie zostały jeszcze poniesione wydatki 
w ramach tego projektu - zaangażowanie nastąpi od początku 2019 roku. 
Planowany czas realizacji projektu: od 01.10.2018 r. do 31.03.2020 r. 
Głównym rezultatem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 44 
osoby - wykonanie nastąpi w 2019 i 2020 roku. Rezultaty na 31.12.2018 
r.: wsparciem objęto 9 osób bezrobotnych (w tym 9 kobiet); w tym 2 
osoby z niepełnosprawnościami, 4 osoby 50 r.ż., 5 osób o niskich 
kwalifikacjach, 3 osoby długotrwale bezrobotne. Wsparciem w postaci 
Indywidualnego Planu Działania i pośrednictwem pracy objęto 9 osób 
bezrobotnych. Planowane objęciem stażami i refundacją kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy nastąpi w 2019 roku. 

49.  

Uchwała Nr LII.335.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 
2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej 
Powiatu Dębickiego na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 
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50.  

Uchwała Nr LII.336.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 
2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018-2028. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 

51.  
Uchwała Nr II.20.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 4 grudnia 2018 
r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Dębickiego. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 
19 listopada 2018 r. 

52.  

Uchwała Nr II.21.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 4 grudnia 
2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego 
na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

53.  

Uchwała Nr III.22.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 21 grudnia 
2018 r. w sprawie zwiększenia  wysokości świadczeo pieniężnych dla 
rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, rodzin 
zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 
rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 2019.484 
z dnia 21.01.2019) 

54.  

Uchwała Nr III.25.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 21 grudnia 
2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu Dębickiego w roku 2019. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 
2019.224 z dnia 09.01.2019) 

55.  

Uchwała Nr III.26.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 21 grudnia 
2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadao publicznych 
Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Dębica. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Dotyczy zadao w zakresie 
zimowego utrzymania chodników w pasach dróg powiatowych na terenie 
Gminy Dębica – zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie. Obowiązuje 
do 31.12.2019. 

56.  

Uchwała Nr III.27.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 21 grudnia 
2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadao publicznych 
Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Czarna.  

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Dotyczy zadao: w zakresie 
bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czarna-
koszenie poboczy, wycinka krzewów i zarośli w pasie drogowym, oraz 
w zakresie zimowego utrzymania chodników w pasach dróg powiatowych 
na terenie Gminy Czarna-zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie. 
Porozumienie w sprawie realizacji zawarte na okres do 30.12.2019r. 

57.  

Uchwała Nr III.28.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 21 grudnia 
2018 r. w sprawie wskazania przedstawicieli organu stanowiącego 
do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Powołanie Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. 
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58.  

Uchwała Nr III.30.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 21 grudnia 
2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej 
Powiatu Dębickiego na 2018 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

59.  

Uchwała Nr III.31.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 21 grudnia 
2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie 
finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018-2028.  

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

60.  

Uchwała Nr III.32.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 21 grudnia 
2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu 
z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 
kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 
2019.176 z dnia 08.01.2019). 

 

 



 

4. Wykonanie strategii wyznaczającej ogólne kierunki rozwoju Powiatu 
Dębickiego 

  

Nazwa dokumentu Strategia rozwoju Powiatu Dębickiego na lata 2015-2022 

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów)  

Uchwała Nr XIII.84.2015 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Dębickiego na lata 

2015-2022” 

     

Cel operacyjny 2.1. Dobra dostępnośd komunikacyjna dla intensyfikacji zewnętrznych 

i wewnętrznych powiązao społeczno-gospodarczych 

Cel szczegółowy 2.1.2. Poprawa powiatowej infrastruktury transportowej 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy realizuje corocznie  uchwalony przez Radę Powiatu plan  finansowy, 

który zawiera remonty i przebudowy istniejących dróg w miarę posiadanych środków. 
 

Cel szczegółowy 2.1.3. Skoncentrowane działania na rzecz lokalizacji dla nowego łącznika 

autostradowego A4 na terenie Powiatu Dębickiego 

W roku 2018 zakooczono budowę I etapu łącznika pn.  Łącznik Węzeł Zachodni A4 Straszęcin-Dębica. 

Obecnie w realizacji jest Etap II tj. Budowa mostu JNI01024793 przez rzekę Wisłokę w c.d.p. 

Nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami. Istnieje koniecznośd realizacji budowy III etapu 

tj.  przebudowy odcinka drogi powiatowej 1290R wraz z przebudową mostu oraz budową kładki pieszo-

rowerowej na rz. Grabinianka. Długośd odcinka 560 mb, zlokalizowanego pomiędzy etapem I a etapem II.  

Przewidywany koszt ok. 7,5 mln zł. W roku 2019 kontynuowana jest budowa drugiego łącznika 

pn. „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do DK 4 i DW 985 (Pustynia-Zawada). 
 

Cel operacyjny 3.1. Wysokiej jakości warunki dla rozwoju zawodowego młodzieży 

Cel szczegółowy 3.1.1. Działania na rzecz rozwoju szkolnictwa (rozwój nauczycieli, 

infrastruktura dla edukacji) 

W ramach przekazywanych corocznie do szkół i placówek oświatowych środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, nauczyciele uczestniczą w rożnych formach doskonalenia 

zawodowego (np.: w szkoleniach, w kursach kwalifikacyjnych, w studiach podyplomowych) mając 

możliwośd podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 

 

Cel szczegółowy 3.1.2. Wspieranie rozwoju szkolnictwa ponadpodstawowego, 

w tym zawodowego dostosowanego do potrzeb lokalnych przedsiębiorców 

 tworzenie klas patronackich:  
 

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy zostały utworzone klasy patronackie objęte patronatem 

następujących firm: Ventor sp. z o. o. w Dębicy, Tabor w Dębicy, Zakłady Mechaniczne RUFUS w Dębicy, 

KRONOSPAN HPL sp. z o. o. w Pustkowie, Agregaty Pex Pool Plus  w Dębicy oraz Prografix sp. z o. o. 

w Dębicy, natomiast w Zespole Szkół nr 4 w Dębicy utworzono klasę patronacką objętą patronatem 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz klasy pod patronatem firm takich jak: 

Trans Południe sp. z o. o. i Omega Pilzno. Patron w liście intencyjnym, porozumieniu lub umowie zawartej 
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ze szkołą deklaruje wsparcie procesu kształcenia. Wsparcie to może przybierad różną formę, np.: przyjęcia 

uczniów na praktyki zawodowe, wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne, 

dodatkowe szkolenia, ufundowanie stypendiów dla najzdolniejszych. Ponadto patron uczestniczy 

w opracowaniu programu nauczania, dopasowanego do profilu i zapotrzebowania jego firmy, a najlepsi 

absolwenci mają zapewnione zatrudnienie. 
 

 organizacja praktycznej nauki zawodu w formie zajęd praktycznych i praktyk zawodowych: 

 

W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe tj. w: Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy, Zespole 

Szkół nr 2 w Dębicy, Zespole Szkół nr 4 w Dębicy, Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy, Zespole Szkół 

Zawodowych w Pustkowie – Osiedlu oraz Zespole Szkół w Jodłowej organizowana jest dla uczniów 

praktyczna nauka zawodu, a w przypadku szkół mających uczniów / młodocianych pracowników -  

praktyczna nauka zawodu organizowana jest także przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę 

w celu przygotowania zawodowego (na zasadach dualnego systemu kształcenia). Zajęcia praktyczne mają 

na celu opanowanie przez uczniów / młodocianych pracowników  umiejętności zawodowych niezbędnych 

do podjęcia pracy w danym zawodzie, natomiast w przypadku odbywanych zajęd praktycznych 

u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia również w celu pogłębienia zdobytej wiedzy 

i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Z kolei praktyki zawodowe organizuje się 

dla uczniów w celu zastosowania i pogłębiania wiedzy oraz  zdobytych umiejętności w rzeczywistych 

warunkach pracy. 
 

 możliwośd realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE wpływających na rozwój szkolnictwa 

zawodowego: 
 

- projekt pn.: „Zawodowe Podkarpacie” Oś Priorytetowa IX Jakośd edukacji i kompetencji w regionie, 

Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, do którego przystąpiły następujące szkoły: Zespół 

Szkół nr 4 w Dębicy, Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy oraz Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie 

Osiedlu, jednak na chwilę obecną nie odbywa się jego realizacja, ponieważ   projekt został wstrzymany 

z przyczyn niezależnych od Beneficjentów, 

 

- projekt pt.: „Szkoła i pracodawca z korzyścią dla uczniów” Oś Priorytetowa IX Jakośd edukacji 

i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, który jest realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy, 

  

- projekt pt.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Dębickiego” Oś Priorytetowa: IX Jakośd edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.2 Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego, który został już zrealizowany, a przystąpiły do niego następujące szkoły: Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 1 w Dębicy, Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie, Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy, Zespół Szkół 

w Brzostku, Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu, 

 

- projekty realizowane w ramach programu Erasmus+: 
 

• projekt pt.: „Staże zagraniczne – praktyka czyni mistrza”, typ akcji Kształcenie i szkolenie 

zawodowe: „Mobilnośd osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego rok 

konkursowy 2018”, który został już zrealizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie 

Osiedlu oraz projekt pt. „Staże zagraniczne – praktyka czyni mistrza”, typ akcji Kształcenie 

i szkolenie zawodowe: „Mobilnośd edukacyjna” rok konkursowy 2019, do którego szkoła 

zadeklarowała chęd przystąpienia poprzez złożenie wniosku, 
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• projekt pt.: „Praktyka zagraniczna dla kariery zawodowej „PTAC” oraz projekt pt.: „Motywowanie 

uczniów szkół średnich do wyboru STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics – 

dyscyplin nauki, technologii, inżynierii i matematyki) jako drogi zawodowej poprzez budowanie 

robotów edukacyjnych”, który jest realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Dębicy, 

 

• projekt pt.: „Międzynarodowa Edukacja Zawodowa”, który jest realizowany przez Zespół Szkół 

w Brzostku. 

 

Cel szczegółowy 3.1.3. Atrakcyjna oferta pracy dla absolwentów szkół zawodowych, średnich 

i szkół wyższych 

 Organizacja Szkolnych Dni Kariery w Zespole Szkół nr 4 w Dębicy: 
 

W dniu 25 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy odbył się IX Dzieo 

Kariery pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego. W roku złotego jubileuszu "Kopernika" Dzieo 

Kariery przebiegał pod hasłem: „Kształcenie zawodowe drogą do zatrudnienia na rynku pracy.” Celem 

przygotowanej z tej okazji konferencji była pomoc w podejmowaniu odpowiedzialnych i świadomych 

wyborów edukacyjno – zawodowych gimnazjalistów, ukazanie im wartości pracy, przedstawienie 

wymagao współczesnych pracodawców. Celem było również ukazanie korzyści z podjęcia nauki w szkole 

branżowej i technikum a w konsekwencji wzmocnienie prestiżu kształcenia zawodowego.  

 

Cel operacyjny 3.2. Wysokiej jakości infrastruktura i oferta przemysłów czasu wolnego 

Cel szczegółowy 3.2.1. Stworzenie zintegrowanej oferty kulturalnej 

Cel szczegółowy 3.2.2. Stworzenie oferty dla turystów 

Cel szczegółowy 3.2.3. Rozbudowa infrastruktury czasu wolnego dla mieszkaoców Powiatu 

Dębickiego 

Działania Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy są zgodne 

z misją rozwoju Powiatu, która została ujęta w Strategii Powiatu  Dębickiego na lata 2015-2022.  Zadania 

realizowane przez Wydział wpisują się w cel operacyjny 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3  Strategii, tj.:  Przygotowanie 

i realizacja programu na rzecz rozwoju kultury, zawierającego działania/wydarzenia o charakterze 

kulturalnym skierowane do mieszkaoców i turystów, stworzenie oferty dla turystów, tworzenie wydarzeo 

o charakterze kulturalnym, integrujących mieszkaoców Powiatu. 

 

Cel operacyjny 3.3. Rozpoznawalna i jednoznacznie zdefiniowana marka Powiatu Dębickiego 

jako miejsca atrakcyjnego do inwestowania i odwiedzenia 

Cel szczegółowy 3.3.1. Kreowanie gospodarczej i turystycznej tożsamości Powiatu Dębickiego  

Zadania realizowane przez Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy 

dotyczą kreowania pozytywnego wizerunku Powiatu jako miejsca przyjaznego do życia, prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz wartego odwiedzenia. Wpisują się w cel 3.3.1. Strategii, 

tj.:  stworzenie jednoznacznie określonej marki Powiatu (opracowanie motta (hasła) promocyjnego 

Powiatu, księgi znaków, opracowanie jednolitej strategii wizerunkowej). 
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Cel operacyjny 3.4. Rozwój inicjatyw obywatelskich oraz działalności społecznych 

Cel szczegółowy 3.4.1. Stworzenie zintegrowanego, wieloletniego programu współpracy z NGO 

Cel szczegółowy 3.4.2. Stworzenie stałego forum współpracy z NGO określającego priorytetowe 

obszary działalności NGO w Powiecie, w tym możliwości realizacji zadao publicznych 

Działania realizowane przez Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego 

w Dębicy, które zostały ujęte w Strategii Powiatu, to również: stworzenie zintegrowanego, wieloletniego 

programu współpracy z NGO, powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego jako stałego podmiotu 

składającego się z władz Powiatu i liderów społeczności lokalnych mającego na celu profesjonalizację 

działalności NGO w Powiecie, analizy możliwości realizacji zadao Powiatu przez NGO oraz określającego 

szczegółowe zadania realizowane przez NGO na kolejne lata. 

Cel szczegółowy 3.4.3. Prowadzenie działao na rzecz rozwoju kapitału społecznego w Powiecie 

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy prowadzi  działania 

na rzecz rozwoju kapitału społecznego w Powiecie skutkujące wzrostem aktywności obywatelskiej 

oraz wzrostem zaufania do administracji publicznej: poprawa wizerunku administracji samorządowej, 

stworzenie stałej platformy dla dialogu publicznospołecznego. Wykorzystanie w tym celu doświadczenia 

innych, bardziej doświadczonych organizacji pozarządowych, w formie wymiany doświadczeo, wspólnych 

projektów, doradztwa, szkoleo i porad eksperckich. 

Inne dokumenty programowe zostały zawarte w części 5 „Realizacja zadao Powiatu, 

wraz z informacją o realizacji polityk i programów dotyczących tych zadao”. 

5. Realizacja zadao Powiatu wraz z informacją o realizacji polityk 
i programów dotyczących tych zadao.  

5.1. Edukacja publiczna 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy , 

szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dębicki (wg stanu na dzieo 

31.12.2018 r.): 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, 

 II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy, 

 Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie, 

 Zespół Szkół w Jodłowej, 

 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, 

 Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, 

 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, 

 Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy, 

 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, 

 Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pustkowie Osiedlu, 

 Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy, 

 Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy, 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dębicy. 
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Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół (SIO wg stanu na dzieo 30.09.2018 r.) 

Nazwa szkoły Typ szkoły 
Liczba 

uczniów 

I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy 
Liceum ogólnokształcące na podbudowie 
gimnazjum 

510 

II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy 
Liceum ogólnokształcące na podbudowie 
gimnazjum 

453 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w  Brzostku 

Liceum ogólnokształcące na podbudowie 
gimnazjum 

30 

Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie 
Liceum ogólnokształcące na podbudowie 
gimnazjum 

60 

Zespół Szkół w Jodłowej 
  

Branżowa szkoła I stopnia na podbudowie 
gimnazjum 

43 

Liceum ogólnokształcące na podbudowie 
gimnazjum 

56 

Suma 99 

Zespół Szkół nr 2 w Dębicy 
  

Liceum ogólnokształcące na podbudowie 
gimnazjum 

318 

Technikum na podbudowie gimnazjum 405 

Suma 723 

Zespół Szkół nr 4 w Dębicy 
  

Branżowa szkoła I stopnia na podbudowie 
gimnazjum 

159 

Technikum na podbudowie gimnazjum 170 

Suma 329 

Zespół Szkół w Brzostku 
  

Branżowa szkoła I stopnia na podbudowie 
gimnazjum 

37 

Technikum na podbudowie gimnazjum 178 

Suma 215 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy Technikum na podbudowie gimnazjum 668 

Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy 
  

Szkoła podstawowa 47 

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 30 

Suma 77 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy 
  

Branżowa szkoła I stopnia na podbudowie 
gimnazjum 

116 

Technikum na podbudowie gimnazjum 498 

Suma 614 

Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 
  

Liceum ogólnokształcące na podbudowie 
gimnazjum 

32 

Technikum na podbudowie gimnazjum 101 

Suma 133 

  Ogółem: 3 911 
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy jest placówką oświatową świadczącą bezpłatne usługi 

dla dzieci, młodzieży uczącej się, rodzin oraz instytucji oświatowych z terenu miasta Dębicy i gmin: 

Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno, Żyraków.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 199 z późn. zm.) poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, 

rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. 

W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły i placówki 

pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.  

W skład zespołu wchodzą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, którzy posiadają dodatkowe kwalifikacje 

z zakresu psychoterapii (w nurcie poznawczo – behawioralnym, psychodynamicznym, Gestalt oraz terapii 

systemowej rodzin), doradztwa zawodowego, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, 

tyflopedagogiki, surdopedagogiki, neurologopedii, terapii autyzmu, wczesnego wspomagania rozwoju. 

Poradnia na stałe współpracuje z lekarzem – konsultantem zespołu orzekającego oraz Inspektorem 

Danych Osobowych.   

 

Realizowane są następujące zadania:  

• diagnozowanie dzieci i młodzieży,  

• udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  

• realizowanie zadao profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, 

szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych 

i wychowawczych,  

• organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadao 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych.  

Zadania realizowane są w formie:  

• badao diagnostycznych (psychologicznych, logopedycznych, pedagogicznych, predyspozycji 

zawodowych),  

• porad i konsultacji,  

• indywidualnych lub grupowych zajęd terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,  

• terapii rodziny,  

• warsztatów,  

• grup wsparcia,  

• wykładów i prelekcji,  

• prowadzenia mediacji,  

• interwencji kryzysowej,  

• działalności informacyjno – szkoleniowej,  

• udziału w zebraniach rad pedagogicznych,  

• organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych i specjalistów,  

• wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działao 

mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki.  
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W Poradni działa zespół orzekający, który wydaje:  

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na:  

• niepełnosprawnośd dziecka lub ucznia:  

− niesłyszące i słabosłyszące,  

− niewidome i słabowidzące,  

− niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,  

− z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

− z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

− z niepełnosprawnościami sprzężonymi (co najmniej dwie w/w niepełnosprawności),  

• niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,  

b) orzeczenia o potrzebie zajęd rewalidacyjno – wychowawczych,  

c) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania oraz o potrzebie indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego,  

d) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

Nabór i organizacja szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 

Na rok szkolny 2017/2018 liczba przygotowanych miejsc wyniosła odpowiednio: 

1410 w 46 oddziałach, w tym: 1250 miejsc w 42 oddziałach dla młodzieży oraz 160 miejsc w 4 oddziałach 

dla dorosłych.  

Na rok szkolny 2018/2019 zaplanowano 1320 miejsc, w 43 oddziałach, w tym: 1200 miejsc 

w 40 oddziałach dla młodzieży oraz 120 miejsc w 3 oddziałach dla dorosłych. W przypadku szkół dla 

dorosłych zaplanowano uruchomienie 2 oddziałów liceum (na podbudowie gimnazjum/ szkoły 

podstawowej oraz zsz) oraz 1 oddział szkoły policealnej w zawodzie technik bhp.  

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 nie przeprowadzono naboru do szkół dla dorosłych. 

Przy planowaniu naboru na rok szkolny 2017/2018 uwzględniono przede wszystkim  następujące czynniki: 

 dane dotyczące liczby absolwentów gimnazjów z terenu Powiatu Dębickiego, 

 wnioski dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, 

 wyposażenie i specjalizację szkół w określonych zawodach (grupach zawodów), 

 możliwości kadrowe i bazowe szkół,  

a przy planowaniu naboru na rok szkolny 2018/2019 dodatkowo uwzględniono wygaszanie 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzostku w związku z przejęciem szkoły przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W planie naboru na rok szkolny 2018/2019 zaplanowano nowy kierunek tylko 

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy: klasa wielozawodowa (szkoła branżowa I stopnia). 

„Nabór elektroniczny” 
W roku szkolnym 2008/2009 po raz pierwszy wdrożono innowacyjne  rozwiązanie, wspomagające nabór 

do szkół ponadgimnazjalnych – Elektroniczną Rekrutację do Szkół Ponadgimnazjalnych. Rekrutacja na rok 

szkolny 2018/2019 po raz  jedenasty  prowadzona była w formie elektronicznej. 

Kontynuacja rekrutacji elektronicznej potwierdziła niepodważalne jej zalety, w szczególności: 

wyeliminowanie zjawiska blokowania miejsc, które wynika z obowiązujących przepisów, wg których 

absolwent gimnazjum może składad podania do trzech szkół ponadgimnazjalnych, ograniczenie liczby 

wizyt gimnazjalistów w szkołach ponadgimnazjalnych, ograniczenie liczy dokumentów – gimnazjalista 

składa podanie tylko w jednej szkole, możliwośd stałego monitorowania przebiegu naboru na każdym jego 

etapie i wreszcie – możliwośd korygowania sieci szkolnej, na podstawie analizy zainteresowania 

poszczególnymi kierunkami kształcenia. 
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O słuszności kontynuacji tej formy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych świadczy fakt, 

że po raz kolejny odsetek uczniów przydzielonych w naborze elektronicznym był wysoki i wyniósł 96,88%. 

Wyniki rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018 

Typ szkoły Liczba oddziałów 

planowanych 
% Liczba oddziałów 

utworzonych 
% 

LO 16 38 18 44 

T 20 48 20 49 

Branżowa 

Szkoła I st. 
6 14 3 7 

Razem 42 100% 41 100% 

 

Wyniki rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek 

W 2018 r. przeprowadzono dwa konkursy na stanowiska dyrektorów szkół: 

1) I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy,   

2) Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy.  

W przypadku obu konkursów postępowanie konkursowe przyniosło rozstrzygnięcie. W związku 

z przejęciem prowadzenia Zespołu Szkół w Jodłowej z dniem 1 września 2018 r.  oraz wyłączeniem Liceum 

dla Dorosłych z Zespołu Szkół w Brzostku Zarząd powierzył stanowisko pełniących obowiązki dyrektora 

szkoły wybranym przez siebie kandydatom.  

 

 

Typ szkoły 
Liczba oddziałów 

planowanych 
% 

Liczba oddziałów 

utworzonych 
% 

LO 17 42% 17 41% 

T 18 45% 19 47% 

Branżowa 

Szkoła I st. 
5 13% 5 12% 

Razem 40 100% 41 100% 
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Szkoły i placówki niepubliczne funkcjonujące na terenie Powiatu Dębickiego 

Według stanu na dzieo 31 grudnia 2018 r. ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu 

Dębickiego zawiera następujące wpisy: 

1. Ośrodek Szkolenia dla Pracowników Ochrony „TOMMAX” w Dębicy, 

2. Ośrodek Szkoleniowy Biura Pośrednictwa Pracy, Doradztwa Personalnego, Kształcenia Kadr 

„SZANSA” w Dębicy, 

3. Placówka Szkoleniowa przy Wytwórni Urządzeo Chłodniczych „PZL-Dębica”  

4. „BRYTANIA” School of English w Dębicy, 

5. Centrum Edukacyjne w Dębicy, 

6. Ośrodek Szkolenia w Dziedzinie BHP “ALFA” w Dębicy, 

7. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dębicy, 

8. Placówka Kształcenia Operatorów Wózków Jezdniowych z Napędem Silnikowym w Dębicy, 

9. „RADRAM” Doradztwo, Usługi, Szkolenia, 

10. Zakład Szkolenia Zawodowego w Dębicy, 

11. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Rzeszowie, 

12. Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pilźnie, 

13. Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR, 

14. Policealne Studium w Dębicy, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, 

15. Centrum Przedsiębiorczości w Dębicy, 

16. Biuro Projektów Edukacyjnych BIPRED, 

17. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dębicy, 

18. Szkoła Języków „BATREL” w Dębicy, 

19. Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i innych zawodów w Dębicy, 

20. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, 

21. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pilźnie, 

22. Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Dębicy, 

23. Szkoła Policealna w Dębicy, 

24. Liceum Ogólnokształcące w Dębicy, 

25. Zakład Rozwoju Zawodowego w Dębicy, 

26. Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Dębicy, 

27. Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Dębicy, 

28. Medyczna Szkoła Policealna w Dębicy,  

29. Roczna Szkoła Policealna SIGMA w Dębicy, 

30. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Dębicy, 

31. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Ukryty Dar” w Dębicy.  

 

W okresie od 1.09.2017 r. do 31.12.2018 r. z ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu 

Dębickiego na wniosek osoby prowadzącej wykreślono Europejską Szkołę Nowych Technologii 

i Turystyki w Dębicy oraz dokonano wpisu Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Ukryty Dar” 

w Dębicy. 
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Kształcenie specjalne 

Zgodnie z art. 127 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996 z późo. zm) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, 

zapewnia mu odpowiednia formę kształcenia wskazaną w orzeczeniu. W przypadku, gdy powiat 

nie prowadzi szkoły lub placówki zapewniającej wskazaną w orzeczeniu formę kształcenia, za zgodą 

rodziców (prawnych opiekunów) dziecka Starosta - na podstawie art. 127 ust. 15 cyt. wyżej ustawy 

zwraca się do innego powiatu lub innej jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej taką szkołę 

lub placówkę o przyjęcie dziecka.  

Awans zawodowy nauczycieli 

W omawianym okresie do Starostwa Powiatowego wpłynęło 6 wniosków nauczycieli 

o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu nauczyciela 

mianowanego. Na podst. art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) dla tych nauczycieli Zarząd Powiatu Dębickiego powołał komisje 

egzaminacyjne.  

Gabinety profilaktyki zdrowotnej 

Powiat Dębicki pozyskał dotację celową dla szkół z przeznaczeniem na wyposażenia gabinetów 

profilaktyki zdrowotnej. Szkoły wnioskowały o zakup nowego sprzętu do gabinetów, który pozwoli 

na lepsze realizowanie opieki zdrowotnej przez higienistki szkolne. 

Bezpłatne podręczniki 

Ustawa podręcznikowa gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dwiczeniowych. W 2017 roku 

złożony został wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych 

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały dwiczeniowe. Z darmowych podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów dwiczeniowych korzystają uczniowie Zespołu Szkół 

Specjalnych w Dębicy. 

Aktywna tablica 

Powiat Dębicki pozyskał dotację celową dla Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy w ramach programu 

Aktywna Tablica. Celem programu jest upowszechnianie innowacji pedagogicznych w szkołach 

poprzez wprowadzenie nowatorskich rozwiązao programowych, organizacyjnych, metodycznych, 

mających na celu poprawę jakości pracy szkoły. W wyniku otrzymanej dotacji dokonano zakupu 

nowoczesnych pomocy dydaktycznych (Monitor interaktywny Promethean ActivPanel i-Series 65" HD 

– 2 szt).  

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Zgodnie z art. 70a ust. 2a ustawy z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela Zarząd Powiatu Dębickiego 

po uzyskaniu opinii związków zawodowych podjął uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania na rok 2018 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 

2018 oraz opracowania na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli.   
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Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżecie Powiatu Dębickiego na 2018 rok 

zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem 

doradztwa metodycznego – w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych 

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W ramach środków pokrywane są koszty: organizacji 

i prowadzenie przez szkołę szkoleo, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, 

konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, opłaty za kursy doskonalące, 

seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora 

szkoły lub placówki, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy 

na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora uczestniczą w różnych formach doskonalenia 

zawodowego placówki, przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizacji 

i prowadzenia: wspomagania szkół i placówek, sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 

w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. 

Szkoły niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez jednostki inne niż JST 

Powiat Dębicki udzielił dotacji podmiotowych następującym szkołom niepublicznym o uprawnieniach 

szkół publicznych oraz szkołom publicznym prowadzonym przez jednostki inne niż JST: 

1) Europejskiej Szkole Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy, 

2) Policealnej Szkole w Dębicy, 

3) Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Pilźnie, 

4) Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Pilźnie, 

5) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 

Rzeszowie, 

6) Policealnemu Studium w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, 

7) Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Dębicy, 

8) Liceum Ogólnokształcącemu w Dębicy, 

9) Niepublicznemu Policealnemu Studium Zawodowemu w Dębicy,  

10) Szkole Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów w Dębicy, 

11) Zasadniczej Szkole Zawodowej w Dębicy  Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, 

12) Medycznej Szkole Policealnej w Dębicy, 

13) Niepublicznej Szkole Przysposabiającej w Dębicy, 

14) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych SIGMA w Dębicy, 

15) Policealnej Szkole Zawodowej SIGMA w Dębicy, 

16) Liceum Ogólnokształcącemu w Jodłowej, 

17) Zasadniczej Szkole Zawodowej w Jodłowej. 

Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego w Jodłowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jodłowej  była 

udzielana do 31 sierpnia 2018 r.  Z dniem 1 września 2018 r.  Liceum Ogólnokształcące w Jodłowej 

oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Jodłowej zostały  przejęte przez Powiat Dębicki, ponieważ Izba 

Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie wypowiedziała umowy dot. 

prowadzenia w/w szkół. 

Miesięczna wysokośd dotacji była naliczana w oparciu o miesięczne meldunki określające rzeczywistą 

liczbę słuchaczy.  
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy 

Działalnośd diagnostyczna:  

• liczba przyjętych dzieci i młodzieży: 2508,  

• diagnozy psychologiczne: 1899,  

• diagnozy pedagogiczne, w tym zawodoznawcze: 1286,  

• diagnozy logopedyczne: 363,  

• przesiewowe badania słuchu: 184,  

• przesiewowe badania mowy: 293,  

• liczba wydanych opinii: 592,  

• liczba wydanych informacji: 190.  

Działalnośd zespołu orzekającego:  

• 320 orzeczeo o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, indywidualnego 

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i zajęd rewalidacyjno – wychowawczych,  

• 47 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.  

Bezpośrednia pomoc psychologiczno – pedagogiczna, którą realizowaliśmy w następujących formach:  

• terapia logopedyczna: 346 osób 

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe 

korygowanie zakłóceo występujących podczas porozumiewania się. Celem terapii logopedycznej, 

w zależności od potrzeb, jest:  

− usprawnianie motoryki narządów mowy,  

− korygowanie wad wymowy,  

− poprawianie jakości funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej,  

− rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego,  

− rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.  

• terapia psychologiczna, w tym psychoterapia: 700 osób  

Psychoterapia to forma pomocy bezpośredniej, skierowana dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz 

całych rodzin. Jej celem jest poprawa funkcjonowania w życiu danej osoby lub grupy osób, poprawa 

relacji międzyludzkich, rodzinnych przede wszystkim poprzez regularny kontakt z terapeutą, który 

stosuje różnorodne techniki psychoterapeutyczne nakierowane na rozwiązanie trudnej sytuacji oraz 

własną pracę klientów. Psychoterapią obejmowane są osoby dotknięte różnorodnymi problemami 

obejmującymi m.in. zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia 

osobowości, trudności w funkcjonowaniu społecznym, praca z dzieckiem z nadpobudliwością 

psychoruchową, z autyzmem, mutyzmem oraz inne. Oferowana jest pomoc psychoterapeutyczna 

w nurcie terapii systemowej rodzin, terapii Gestalt, terapii poznawczo – behawioralnej oraz terapii 

psychodynamicznej. Praca poddawana jest systematycznej superwizji zewnętrznej, co jest 

gwarantem wysokiej jakości oferowanych usług.  

• socjoterapia: 101 osób - Zajęcia adresowane do dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych 

i przejawiających różnorodne trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym. Celem 

prowadzonych zajęd jest wyposażenie uczniów w niezbędne kompetencje psychologiczne potrzebne 

do prawidłowego rozwoju, budowania relacji oraz korekty niewłaściwych zachowao. W trakcie 

spotkao z wykorzystaniem metod treningu psychologicznego i pracy warsztatowej w bezpiecznych 

warunkach tworzonych praz parę terapeutów oraz normy wypracowane przez całą grupę uczniowie 

rozwijają różnorodne umiejętności indywidualne oraz grupowe:  
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− rozwijają umiejętności współdziałania w grupie,  

− rozwijają wrażliwośd na potrzeby innych oraz sprzyjają budowaniu zaufania i otwartości,  

− przełamują bariery w relacjach i komunikowaniu się z innymi,  

− są okazją do rozwoju osobistego; poznawania siebie, własnych możliwości i ograniczeo, rozwijania 

ekspresji swoich uczud i potrzeb, autoprezentacji, poszukiwania nowych sposobów zachowao, 

budowania poczucia własnej wartości, kształtowania wyobraźni i kreatywności,  

− uczą zachowao asertywnych, akceptacji dla innych,  

− promują zasady zdrowego trybu życia oraz wskazują sposoby radzenia sobie ze stresem,  

− dostarczają pomocne techniki w mierzeniu się z sytuacjami kryzysowymi i rozwiązywaniu 

problemów interpersonalnych oraz wyzwalają zmiany w obszarze niewłaściwych i patologicznych 

wzorców zachowao.  

• Trening Pewności Siebie – odbyły się trzy cykle spotkao dla dzieci oraz trzy spotkania dla rodziców: 

25 uczestników  

Trening Pewności Siebie – to program wsparcia dla osób, które doświadczyły przemocy rówieśniczej. 

Zajęcia mają charakter warsztatowy i są adresowane do dzieci i młodzieży:  

− uczą pewności siebie w kontaktach rówieśniczych,  

− pomagają bronid się przed agresją ze strony kolegów,  

− dają poczucie siły i wiary we własne możliwości.  

Program adresowany jest również do rodziców: 

− uczy prostych sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym,  

− wskazuje sposoby interwencji w sprawie przemocy w szkole,  

− daje możliwośd wymiany z innymi rodzicami.  

Zajęcia prowadzone są w oparciu o program Stowarzyszenia „Bliżej dziecka”.  

• Trening Umiejętności Społecznych: 17 uczestników  

Trening Umiejętności Społecznych jest formą zajęd grupowych. Głównymi celami programu jest 

poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności 

wykonawczych, zmiana doświadczeo i przeżyd związanych z byciem w sytuacjach społecznych oraz 

zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny. Podczas Treningu Umiejętności 

Społecznych dwiczy się m. in.: umiejętności zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytao, 

odmawiania, inicjowania rozmowy i jej podtrzymania, reagowania na krytykę oraz radzenia sobie 

z uczuciami. Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych nabywają umiejętności radzenia sobie 

ze swoimi problemami (np. z przeżywaniem niepowodzenia), potrafią reagowad na zaczepki innych, 

rozwiązywad konflikty z rówieśnikami, czekad na swoją kolej oraz ponosid konsekwencje swoich 

działao.  

• inne zajęcia o charakterze terapeutycznym: 104,  

• interwencja kryzysowa: 34,  

• terapia rodzin: 38 

Inne działania adresowane do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli:  

• zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone na terenie przedszkoli 

i szkół: ok. 958 uczestników. Ta forma jest odpowiedzią na indywidualne zgłoszenia napływające 

ze szkół.  
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Przykładowe tematy zajęd:  

− unikanie zagrożeo,  

− rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w klasie,  

− jak dbad o prawidłową atmosferę w klasie,  

− bądź dobrym kumplem,  

− integracja zespołu klasowego,  

− rozwijanie umiejętności współpracy,  

− motywowanie do nauki.  

• Warsztaty dla Dobrych Rodziców – odbyły się dwa cykle po 14 spotkao: 19 uczestników 

To cykl 14 spotkao warsztatowych (raz w tygodniu po 2 godziny) adresowanych do rodziców dzieci 

z nadpobudliwością psychoruchową – ADHD, ADD i wynikających z nich zachowao problemowych. 

Cel terapeutyczny warsztatów jest wieloaspektowy. Warsztaty stanowią efektywną behawioralną 

metodę terapeutyczną pomocną w pracy z dziedmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej 

i są nakierowane na redukcję zachowao problemowych oraz zapobieganiu wtórnym powikłaniom 

w postaci zaburzeo zachowania oraz zaburzeo opozycyjno – buntowniczych. Interwencje rodzicielskie 

i właściwie kierowana pomoc mają pomóc dziecku nadmiernych uniknięciu nadmiernych 

niepowodzeo, frustracji i krytyki, co może poprawid jego wiarę we własne siły, wzmocnid poczucie 

własnej wartości a tym samym wpłynąd na poprawę jego funkcjonowania społecznego. Rodzice 

zastępują sposób wychowania polegający na wymuszaniu zachowao, uczeniem zachowao 

prospołecznych. Uczą się skupiad na zachowaniach pożądanych zamiast niepożądanych.  

• organizacja dnia otwartego doradztwa zawodowego dla uczniów klas VIII oraz III gimnazjum  

Od trzech lat w placówce organizowane są dni otwarte doradztwa zawodowego. Inicjatywa ta 

spotyka się z dużym zainteresowaniem szkół. W dniach 15-21.10.2018 przeprowadzono dwadzieścia 

dwa grupowe zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu, w których uczestniczyło 

łącznie 347 uczniów, głównie z klas VIII i III gimnazjum – 347 uczestników. 

 • prelekcje i wykłady: 26. 

Przykładowe tematy:  

− rola autorytetu rodziców w procesie wychowania dziecka,  

− wpływ nowych technologii na rozwój dziecka,  

− wpływ postaw rodzicielskich na kształtowanie rozwoju naszych dzieci,  

− warunki prawidłowego rozwoju dziecka,  

• sieci współpracy i samokształcenia:  

− dla pedagogów szkolnych: 21 uczestników (comiesięczne spotkania w poradni),  

− dla doradców zawodowych:14 uczestników (comiesięczne spotkania w poradni).  

Jest to forma wsparcia adresowana do nauczycieli i specjalistów realizujących w szkole lub placówce 

zadania z określonego w sieci obszaru. Celem sieci jest współpraca i doskonalenie swojej pracy, 

w szczególności poprzez wymianę doświadczeo.  

• porady i konsultacje: 693,  

• prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych: 42.  

Przykładowe tematy: agresja i przemoc w szkole, praca z uczniem z mutyzmem wybiórczym, praca 

z uczniem z ADHD, jak motywowad uczniów do nauki, jak pomóc radzid sobie dziecku z porażką 

i niepowodzeniem, rozwiązywanie konfliktów w szkole, praca z uczniem ze spektrum autyzmu.  
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5.2. Promocja i ochrona zdrowia 
 
Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne realizujące zadanie: 
 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 

W roku 2018 Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy realizował zawarte z Narodowym Funduszem 

Zdrowia umowy na udzielanie świadczeo zdrowotnych w zakresie: 

a) podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeo opieki zdrowotnej, 
b) leczenia szpitalnego, 
c) leczenia szpitalnego - programy lekowe, 
d) rehabilitacji leczniczej, 
e) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnieo, 
f) świadczeo pielęgnacyjnych i opiekuoczych w ramach opieki długoterminowej, 
g) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
h) świadczeo odrębnie kontraktowanych (hemodializy), 
i) ratownictwa medycznego, 
j) leczenia stomatologicznego (ortodoncja i chirurgia stomatologiczna), 
k) podstawowej opieki zdrowotnej. 

Liczba mieszkaoców Powiatu Dębickiego objęta opieką profilaktyczno-leczniczą przez placówki 

podstawowej opieki zdrowotnej na dzieo 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco: 

 lekarze podstawowej opieki zdrowotnej – 13 003 osób objętych opieką, w tym 

w przedziałach wiekowych: 

a) do 6 roku życia – 760  
b) od 7 do 65 roku życia – 10 273 
c) powyżej 65 roku życia – 1 756 
d) pensjonariusze DPS – 214  

 pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – 20 515 osób objętych opieką, w tym 

w przedziałach wiekowych: 

a) do 6 roku życia – 390  
b) od 7 do 65 roku życia – 15 530  
c) powyżej 65 roku życia – 4 411 
d) pensjonariusze DPS – 184  

 położne podstawowej opieki zdrowotnej – 14 023 osób objętych opieką 

 pielęgniarki szkolne – 7 869 uczniów objętych opieką 

W 2018 roku prowadzono szereg działao, celem których było stworzenie optymalnych warunków 

leczenia i pobytu pacjentów, podniesienia standardu leczenia i jakości udzielanych świadczeo. Ważne 

miejsce zajmuje tu profilaktyka zdrowotna, która ma wpływ na obniżenie kosztów leczenia 

pacjentów. 

W roku 2018 realizowane były programy profilaktyczne: 

 Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy. 

 Program profilaktyki chorób układu krążenia. 

 Program profilaktyki fluorkowej dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych. 
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W ramach realizacji programów profilaktycznych prowadzone są działania w zakresie edukacji 

zdrowotnej, propagowania zachowao prozdrowotnych oraz badao przesiewowych pozwalających 

wykryd zagrożenie chorobą lub likwidowad je we wczesnym stadium. Celem realizacji programów 

profilaktycznych jest obniżenie wskaźnika umieralności kobiet z powodu raka szyjki macicy 

oraz obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia poprzez wczesne 

wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka. Pacjenci, u których stwierdzono 

nieprawidłowości, zostali objęci opieką specjalistyczną. 

Świadczeniami pielęgniarki szkolnej realizującej grupową profilaktykę fluorkową objętych było 

3 395 uczniów. Oprócz czynnego poradnictwa dla uczniów z problemami zdrowotnymi, ogromną rolę 

odgrywa nadzorowanie przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną grupowej profilaktyki fluorkowej. 

Na podstawie przeprowadzonych badao dowiedziono, że próchnica zębów najczęściej dotyka dzieci 

w wieku 7-12 lat, stąd za stosowne uznano przeprowadzanie grupowej profilaktyki fluorkowej wśród 

uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Grupowa profilaktyka fluorkowa prowadzona jest metodą 

nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym 6 razy w roku w odstępie 6 tygodni. 

Wraz ze szczotkowaniem zębów prowadzona jest edukacja dotycząca higieny jamy ustnej. 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy współpracuje również z Oddziałem Epidemiologii i Oświaty 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dębicy poprzez organizację szkoleo z zakresu 

zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom szpitalnym jak również poprzez udział pracowników 

ZOZ-u (Pielęgniarki Epidemiologiczne) w organizacji konkursów dla dzieci dotyczących promocji 

zdrowia. 

W placówce pacjenci korzystają w ramach umowy z NFZ ze specjalistycznych programów 

terapeutycznych. W ramach Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i Chorób Wątroby realizowane są 

dwa programy: „Program leczenia przewlekłego WZW typu B” oraz „Program leczenia przewlekłego 

WZW typu C”. W Stacji Dializ prowadzony jest program „Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc 

u pacjentów hemodializowanych”.  

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy w 2018r. realizował, poza umowami z Narodowym Funduszem 

Zdrowia, umowy z podmiotami zewnętrznymi na wykonywanie usług zdrowotnych w zakresie: 

- Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami zakładów pracy z terenu Powiatu Dębickiego 

realizowana przez Poradnię Medycyny Pracy na podstawie umów z 215 zakładami pracy. 

- Wykonywanie badao uczniów, kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, wyższych oraz studentów 

i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa podkarpackiego, którzy w trakcie 

praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych 

lub niebezpiecznych dla zdrowia, na podstawie umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy 

w Rzeszowie. 

- Udzielanie usług medycznych na podstawie umów zawartych z ogólnopolskimi firmami medycznymi 

tj.: Centrum Medyczne ENEL – MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Medicover  sp. z o. o. 

z siedzibą w Warszawie, LUX-MED. sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. 
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Działalnośd Szpitala w roku 2018 

Oddział Liczba łóżek 
Liczba 

leczonych 

Średni okres 
pobytu 

w dniach 

Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem 
Gastroenterologii 

38 2481 4,7 

Chirurgii Urazowej i Ortopedii 22 1272 4,9 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii  6 89 13,0 

Ginekologiczno-Położniczy  
z Pododdziałem Ginekologii 
Onkologicznej 

50 2821 3,2 

Wewnętrzny I 34 1411 5,7 

Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 30 1430 5,9 

Okulistyczny 13 670 0,8 

Rehabilitacji z Pododdziałem 
Rehabilitacji Dziecięcej 

28 485 20,3 

Obserwacyjno – Zakaźny i Chorób 
Wątroby 

36 1088 9,0 

Dziecięcy 35 1561 4,7 

Psychiatryczny I 32 481 24,5 

Psychiatryczny II 32 545 22,1 

Psychiatryczny III 32 488 24,0 

Terapii Uzależnieo 35 341 34,9 

Neurologiczny z Pododdziałem 
Udarowym 

31 1236 7,0 

Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym 
Zabezpieczeniu 

25 31 284,9 

Ogółem 479 16430 8,4 

Noworodków i Wcześniaków 22 931 3,1 

Zakład Opiekuoczo Leczniczy 23 80 95,2 

Oddział Dzienny Psychiatryczny  20 64 44,2 

Stacja Dializ: ilośd stanowisk: 12, ilośd dializ: 4.685 liczba pacjentów dializowanych:32. 
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Działalnośd Pomocy Doraźnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy w 2018 roku 

Ilośd 
dobokaretek 

/ogółem/ 

Usługi 
pogotowia 

/ogółem/ 

 

w tym 

  specjalistyczne zespoły 
ratownictwa 
medycznego 

podstawowe zespoły 
ratownictwa medycznego 

1 825 8 163 2 595 5 568 

Działalnośd Pomocy Doraźnej jest wykonywana przez zespoły ratownictwa medycznego: 

- 2 specjalistyczne, 

- 3 podstawowe. 

Szpitalny Oddział Ratunkowy - porady ambulatoryjne udzielone w 2018 roku 

Ogólne Chirurgiczne Razem 

3 714 9 852 13 566 

 

 

Działalnośd Pracowni Diagnostycznych w roku 2018 

Lp. Rodzaj badania Ilośd badao 

1. Badania laboratoryjne 760 976 

2. Badania RTG 28 892 

3. Badania EKG 7 631 

4. Badania USG 9 597 

5. Badania gastrofiberoskopii 1 679 

6. Badania EEG 708 

7. Badania bakteriologiczne 19 035 

8. Echokardiografia 2 187 

10 Holter 917 

11. Tomografia 8 319 

12. Rezonans Magnetyczny 3 157 

13. Badania wysiłkowe 211 

 Ilośd badao ogółem 843 309 
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Działalnośd Pracowni Rehabilitacji w 2018r. 

Rodzaj zabiegu Ilośd zabiegów 

 Pracownia Rehabilitacji Ośrodek Rehabilitacji  
Dziennej 

Kinezyterapia 7 645 3 836 

Hydroterapia 3 285 1 314 

Masaż klasyczny 5 767 1 391 

Laser 8 494 3 028 

Światłolecznictwo 1 444 1 000 
Pole magnetyczne 5 939 1 110 

Ultradźwięki 5 391 1 762 

Krioterapia 4 462 2 638 

Elektroterapia 10 476 4 212 

RAZEM 52 903 20 291 

W oddziałach szpitalnych wykonano 2 574 zabiegów kinezyterapii. 

Działalnośd Zespołu Poradni Specjalistycznych w 2018r. 

Rodzaj poradni Ilośd porad  

- dla kobiet 2 884 

- chirurgiczna 10 803 

- endokrynologiczna 4 531 

- kardiologiczna 2 526 

- reumatologiczna 5 857 

- neurologiczna 11 837 

- zdrowia psychicznego dla dorosłych 6 217 

- ortopedyczna 9 760 

- rehabilitacyjna 2 654 

- okulistyczna 827 

- urologiczna 5 782 

- terapii uzależnieo 1 882 
- gruźlicy i chorób płuc 3 563 

- chorób zakaźnych 1 915 

- hepatologiczna 1 353 

- chirurgii stomatologicznej 2 871 

- ortodontyczna 3 087 

- laryngologiczna 2 460 

- nefrologiczna 1 310 

- onkologiczna 55 

Liczba świadczeo ogółem 82 174 
 

Porady lekarskie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w roku 2018 

Nazwa placówki medycznej Ilośd udzielonych porad  

Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Dębicy 23 596 

Przychodnia Rejonowa Nr 5 w Dębicy 18 457 

Punkt Lekarski w Nagoszynie 4 025 

RAZEM:  46 078 
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Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

- Zakooczono realizację inwestycji „Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku szpitala 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeo dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji 

dezynfekcji łóżek i bloku operacyjnego, przystosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych”. 

Łączny koszt ww. zadania w 2018 roku i latach poprzednich wyniósł 21 705 636,02 zł.  

W 2018 roku wartośd zadania inwestycyjnego to kwota 18 134 567,40 zł,  w tym: 9 751 743,58 zł 

w ramach dofinansowania ze środków EFRR oraz 750 000,00 zł w ramach dotacji Powiatu Dębickiego.  

Dodatkowo wyposażenie bloku operacyjnego w środki trwałe to łączna kwota  3 112 338,24 zł 

(z dotacji Powiatu Dębickiego 750 000,00 zł).  

Docelowo inwestycja winna przełożyd się na wyższe przychody oraz poprawid jakośd leczenia. 

- Rozpoczęto zadanie „Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ZOZ Dębicy 

oraz wykonanie integracji z regionalnym centrum informacji medycznej RCIM wraz z aktualizacją 

posiadanego systemu do najnowszej wersji”. Z powodu nadchodzących zmian w prawie dotyczących 

wprowadzenia z dniem 01.01.2019 r. wymogu prowadzenia części dokumentacji medycznej w formie 

wyłącznie elektronicznej zachodzi koniecznośd zaplanowania i przeprowadzenia modernizacji 

systemów komputerowych. Zostały podjęte działania mające na celu wykorzystanie nadchodzącej 

modernizacji również do optymalizacji kosztów funkcjonowania ZOZ. Poprzez wprowadzenie nowych 

wersji systemów dziedzinowych (system AMMS dla Apteki i Ruchu Chorych oraz pracowni 

diagnostycznych i zabiegowych) personel i dyrekcja ZOZ uzyska dostęp do narzędzi, które umożliwią 

dokładne określenie rzeczywistych kosztów leczenia na poziomie pojedynczego pacjenta. Poprzez 

wprowadzenie elektronicznych zleceo lekarskich oraz pielęgniarskich zyska się możliwośd 

usystematyzowania czynności związanych z leczeniem pacjentów, ograniczenia zbędnych kosztów 

oraz poprawienia czytelności uzyskanej dokumentacji lekarskiej. Dodatkowo uzyska się dostęp 

do centralnych (wojewódzkich i krajowych) systemów wspomagających zarządzanie w służbie 

zdrowia i ułatwiających dostęp pacjentów do usług medycznych. System, poprzez śledzenie 

dokładnego zużycia leków (w ujęciu na pacjenta) uszczegółowi informacje dot. gospodarki lekami, 

a także przyczyni się do ich optymalnego zużycia. W 2018 roku dokonano wszelkich uzgodnieo 

w zakresie wdrożenia ww. projektu na poziomie operacyjnym oraz szkoleo kadry pracowniczej. 

Ww. zadanie będzie realizowane do kooca 2019 roku. 

- Utworzono Pododdział Udarowy w ramach Oddziału Neurologicznego. Realizacja kontraktu z NFZ 

nastąpiła od września 2018 roku. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie w roku sprawozdawczym: 

Dotacja Powiatu Dębickiego wg Umowy z dnia 15.01.2018r. w kwocie 1 500 000,00 zł 

z przeznaczeniem na „Budowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania pomieszczeo dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji łóżek, bloku 

operacyjnego i wyniesionego lądowiska dla helikopterów”.  
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5.3. Pomoc społeczna w tym:  wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej,  polityka 

prorodzinna, wsparcie osób niepełnosprawnych 

Informacja dotycząca stanu realizacji planów, programów i polityk: 

L.p. Akt planowania Stopieo realizacji 

1 

Powiatowy 

Program Ochrony 

Zdrowa 

Psychicznego  

na lata 2016 - 2020 

Corocznie PCPR jako podmiot koordynujący sporządza zbiorcze sprawozdanie 

z realizacji programu w roku poprzednim i przedstawia Zarządowi Powiatu. 

W dniu 3 kwietnia 2019 roku przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji 

programu w roku 2018, które określa: 

- formy wsparcia jakie kierowane były (bądź nie) w roku poprzednim dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi przez daną jednostkę, 

- liczbę osób z zaburzeniami psychicznymi, którym go udzielono, 

- liczbę i rodzaj zrealizowanych programów profilaktycznych. 

2 

Strategia 
Rozwiązywania 

Problemów 
Społecznych  
w Powiecie 
Dębickim  

na lata 2009 - 2018 

Cele przyjęte w ramach Strategii realizowane są na bieżąco poprzez: 
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, wspieranie i prowadzenie 
poradnictwa dla rodzin zastępczych, integrację środowiska rodzin 
zastępczych, 
– działania polegające na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, realizację 
programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy, 
– działania polegające na interwencjach w sprawach dzieci w miejscu ich 
zamieszkania, współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka 
i rodziny, 
– działania polegające na szkoleniu kadry pomocy społecznej, opracowaniu 
i kolportażu ulotek, przygotowywaniu stron internetowych z informacjami 
dla mieszkaoców Powiatu w zakresie ich uprawnieo i możliwości uzyskania 
wsparcia i pomocy,  
– systematyczne podnoszenie kompetencji kadry pomocy społecznej, 
- działania polegające na likwidacji barier umożliwiających pełnienie ról 
społecznych, wspieranie organizacji i instytucji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
Ze sposobu realizacji zadao co roku sporządzane jest sprawozdanie. 

3 

Powiatowy 
Program działao 

na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

w Powiecie 
Dębickim na lata 

2014 – 2020 

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwie najwyższego poziomu 
funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej poprzez: 

 Umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu 
społecznym, 

 wspieranie działao zmierzających do likwidacji barier, 

 kształtowanie właściwych postaw wobec problemu niepełnosprawności; 
poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych; integracja społeczna, 

 wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy; 
rehabilitacja zawodowa. 
Z realizacji działao podjętych przez instytucje, jednostki oraz organizacje 
działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Dębickiego 
sporządzane jest roczne sprawozdanie. 
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4 

Powiatowy 
Program 

Przeciwdziałania 
Przemocy  

w Rodzinie  
oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy  
w Rodzinie  
w Powiecie 

Dębickim na lata 
2015-2018 

 

Zapisane w programie zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Dębickim 
realizowane są na bieżąco.  
Sprawozdania  z realizacji Programu przedkładane były Radzie Powiatu 
Dębickiego po zakooczeniu każdego roku sprawozdawczego.  

5 
PFRON 

Program „Aktywny 
Samorząd” 

Zarząd Powiatu Dębickiego przyjął szczegółowe zasady weryfikacji wniosków 
o dofinansowanie ze środków PFRON. W ramach programu realizowane były 
umowy o dofinansowanie zadao dla osób niepełnosprawnych. W roku 2018 
realizowane były środki otrzymane w roku 2017 i 2018. 

6 
PFRON 

Program „Zajęcia 
klubowe w WTZ” 

Realizacja programu polega na zawarciu umów o dofinansowanie zajęd 
klubowych w warsztatach terapii zajęciowej. Zarząd Powiatu upoważnił 
Dyrektora PCPR do zawarcia takich umów. Środki przekazane były na rok 
realizacyjny od 01.09.2018 do 31.01.2019. W roku 2019 nastąpiło rozliczenie 
przekazanych środków.  

7 

3-letni Powiatowy 
Program Rozwoju 
Pieczy Zastępczej 

dla Powiatu 
Dębickiego na lata 

2018-2020 

Opis działao podejmowanych w ramach Programu zawarty jest w corocznym 
sprawozdaniu z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
i przedkładane Zarządowi Powiatu Dębickiego.  

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy 

Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, 

działającą w obszarze pomocy społecznej. W skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wchodzą 

działy: Wsparcia i Pieczy Zastępczej, Świadczeo i Domów Pomocy Społecznej, Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym, Finansowo – Księgowy i Obsługi Organizacyjnej, Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności.  

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy 

Podstawowym przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie mieszkaocom (220 mężczyzn) stałej, 

całodobowej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności 

oraz rozwoju osobowości i samodzielności z uwzględnieniem stopnia psychicznej i fizycznej 

sprawności. Do Domu przyjmowane są osoby przewlekle psychicznie chore, którym nie można 

zapewnid niezbędnych usług opiekuoczych w miejscu zamieszkania – na podstawie decyzji 

właściwego organu. Dom realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia 

psychicznego. 
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Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu  

Podstawową działalnością Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu jest zapewnienie mieszkaocom 

(104 osoby) opieki, bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności oraz rozwoju 

osobowości i w miarę możliwości samodzielności z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej 

sprawności. Dom Pomocy Społecznej zapewnia niezbędne potrzeby bytowe, opiekuocze 

i wspomagające na poziomie obowiązujących standardów w zakresie i formach wynikających 

z indywidualnych potrzeb mieszkaoców. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy 

W 2018 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy realizował następujące działania: 

 Udzielanie  wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom pozostającym w kryzysie 

oraz ofiarom przemocy. 

 Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy. 

 Zapewnienie  bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla ofiar wypadków 

losowych.  

 Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie.  

 Udział w Zespołach interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania przemocy domowej oraz w pracach 

grup roboczych.  

 Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny. 

 Doskonalenie kadry Ośrodka. 

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy 

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy 

jest jedyną tego typu placówką na terenie Powiatu Dębickiego. Funkcjonuje w budynku Starostwa 

Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28. Działalnośd jej polega m.in. na wyrównywaniu szans 

edukacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wspierania rozwoju małego dziecka, 

która jest formą odpowiedzi na wciąż rosnące zapotrzebowanie środowiska rodziców 

i opiekunów potrzebujących fachowej i specjalistycznej pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju 

psychoruchowego. Zapewnia ona dziecku: pomoc w nauce oraz stałą pracę z rodziną dziecka. 

Prowadzi w szczególności formę pracy z dzieckiem i rodziną polegającą na oddziaływaniach 

terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych i logopedycznych. Realizowane są tu indywidualne 

programy usprawniania, podczas zajęd grupowych lub w kontakcie indywidualnym. Placówka udziela 

pomocy w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu 

o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.    

Placówka specjalizuje się w opiece nad dziedmi o szczególnych potrzebach, w tym z różnymi 

dysfunkcjami narządu ruchu, mowy i myślenia w wieku od 0 do 16 roku życia z terenu całego Powiatu 

Dębickiego. Udzielana pomoc dotyczy: dwiczeo logopedycznych i reedukacyjnych, terapii 

pedagogicznej i zajęciowej oraz konsultacji rehabilitacyjnych i psychologicznych. Na terenie placówki 

pracuje zespół specjalistów, zajmujący się kompleksową pomocą i wsparciem rodzin, w których 

funkcjonują dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością tj. surdopedagog, 

logopeda, psycholog, pedagog – terapeuta, oligofrenopedagog oraz pięciu fizjoterapeutów. 

Udzielane są tutaj instruktaże dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych dotyczące 

codziennej pielęgnacji i usprawniania oraz wszelkie informacje z zakresu pomocy społecznej.  



 

RAPORT O STANIE POWIATU DĘBICKIEGO ZA 2018 ROK  40 

Dom Dziecka „HANKA” w Dębicy 

Dom Dziecka „Hanka” w Dębicy jest całodobową placówką opiekuoczo-wychowawczą typu 

socjalizacyjnego przeznaczoną dla dzieci i młodzieży trwale lub okresowo pozbawionej opieki rodziny 

własnej. Dom Dziecka dysponuje 24 miejscami. Dom Dziecka zapewnia stałą opiekę i wychowanie 

dzieciom do uzyskania pełnoletniości lub do czasu ukooczenia nauki, jednak nie dłużej niż do 25 roku 

życia. 

Dom Dziecka: 

 zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, 

w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, 

 realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, 

 umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej, 

 podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, 

 zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych, 

 obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi, 

 zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeo zdrowotnych. 

Dom Dziecka w szczególności: 

 tworzy dzieciom warunki fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, 

 szanuje podmiotowośd dziecka, wysłuchuje jego zdania i w miarę możliwości uwzględnia jego 

wnioski we wszelkich dotyczących go sprawach, 

 zapewnia poczucie bezpieczeostwa, w tym ochronę przed arbitralną lub bezprawną 

ingerencję w prywatne życie dziecka, 

 dba o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, 

rodzeostwem i z innymi osobami zarówno przebywającymi i zatrudnionymi w placówce jak 

i spoza placówki, 

 uczy nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych, 

 uczy poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej, 

 umożliwia praktyki religijne zgodne z wolą rodziców i potrzebami dziecka, 

 uczy planowania i organizowania codziennych zajęd stosownie do wieku dziecka, 

 uczy organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, 

rekreacyjnych i sportowych, 

 kształtuje u dzieci nawyki i uczy zachowao prozdrowotnych, 

 przygotowuje dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczy 

samodzielności w życiu, 

 wyrównuje deficyty rozwojowe dzieci, 

 zapewnia swoim wychowankom pomoc w nauce, odrabianiu zadao domowych oraz w miarę 

potrzeb udział w zajęciach wyrównawczych, 

 utrzymuje kontakt z rodzicami lub innymi członkami rodziny wychowanków w celu tworzenia 

warunków ich powrotu do rodziny oraz uzgadnia istotne decyzje dotyczące dziecka z jego 

rodzicami lub opiekunami. 
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Wobec bezskuteczności działao na rzecz powrotu dziecka do rodziny Dom Dziecka podejmuje 

starania o umieszczenie go w rodzinnej pieczy zastępczej lub rodzinie przysposabiającej. Dom Dziecka 

w zakresie wykonywanych zadao współpracuje z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, 

organizatorem pieczy zastępczej oraz z innym osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania 

działao wychowawczych placówki, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka 

do samodzielnego życia, jeżeli te osoby uzyskają akceptację dyrektora Domu Dziecka oraz pozytywną 

opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy 

Działania podejmowane w ramach działu Wsparcia i Pieczy Zastępczej 

Rodzinna piecza zastępcza 

Zgodnie z art. 76 ust. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez Starostę jednostka organizacyjna powiatu 

lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. Zgodnie z Zarządzeniem Starosty 

Dębickiego Nr 30/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy 

zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Pracownicy Organizatora Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej udzielali rodzinom zastępczym wsparcia i pomocy w realizacji zadao wynikających 

z pieczy zastępczej. Pośredniczyli w organizacji i umożliwieniu dostępu do specjalistycznej pomocy.  

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. odbyło się 12 spotkao sprawozdawczych, w których wzięło 

udział 5 koordynatorów, specjalista pracy z rodziną, psycholog oraz Dyrektor i Z-ca Dyrektora PCPR 

w Dębicy. Spotkania miały na celu podsumowanie comiesięcznej pracy organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz koordynowanie działao mających na celu pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudniony jest również psycholog, który w 2018r. 

przeprowadził diagnozę kwalifikacyjną i rekwalifikacyjną oraz diagnozę dla potrzeb Ośrodka 

Adopcyjnego. Do jego zadao należy również objęcie wsparciem psychologicznym rodzin zastępczych 

i pełnoletnich wychowanków, spotkania o charakterze doradczym z koordynatorami lub specjalistami 

pracy z rodziną, uczestnictwo w zespołach do spraw oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej, 

wydawanie diagnoz pisemnych dla potrzeb Sądu, Ośrodka Adopcyjnego lub Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie. Ponadto psycholog uczestniczył i prowadził  spotkania o charakterze 

superwizyjnym z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej.    

Zgodnie z „Procedurami postępowania, obiegu dokumentów w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Dębicy, dotyczących ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” pracownik 

działu wsparcia i pieczy zastępczej, pracujący bezpośrednio z usamodzielnianym wychowankiem, 

a także z pełnoletnim wychowankiem przebywającym nadal w pieczy zastępczej sporządza, 

nie rzadziej niż 1 raz w roku ocenę i podsumowanie realizacji indywidualnego programu 

usamodzielnienia. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy 

zastępczej kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego 

do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej jest obowiązany dochodzid świadczeo 

alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok. 
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Rodziny zastępcze uczestniczyły w realizowanym projekcie  „Środowisko rodzinne najlepiej w nim"! 

W ramach tego projektu rodziny zastępcze oraz członkowie dzieci z pieczy oraz dzieci biologiczne 

objęte są wsparciem m.in. poradnictwem specjalistycznym (prawnym, psychologicznym, 

rehabilitacyjnym), uczestnictwem w coachingu, uczestnictwem w szkoleniach stacjonarnych 

i wyjazdowych (tygodniowy wyjazd dla każdej rodziny z dziedmi), dla dzieci możliwośd indywidualnej 

terapii w formie zajęd logopedycznych, sensorycznych czy terapeutycznych. Ponadto rodziny mają 

możliwośd dzielenia się doświadczeniami  z innymi rodzinami zastępczymi w ramach grup wsparcia. 

Instytucjonalna piecza zastępcza 

W przypadku konieczności umieszczenia małoletnich w placówkach opiekuoczo- wychowawczych 

typu interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, a także w sytuacji kiedy w dębickiej 

placówce socjalizacyjnej nie ma wolnych miejsc dla wychowanków poszukiwane są miejsca 

w placówkach z terenu innego powiatu, z uwzględnieniem odległości od rodziny naturalnej, 

by znajdowały się one jak najbliżej.  

Działania podejmowane w ramach działu Świadczeo i Domów Pomocy Społecznej 

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

piecza zastępcza sprawowana jest w formie: rodzinnej tj. rodziny zastępcze (spokrewnione, 

niezawodowe, zawodowe, w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna), a także rodzinne domy dziecka; instytucjonalnej. 

Ustawa daje możliwośd ubiegania się rodzinom zastępczym o następujące rodzaje świadczeo: 

Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym w 2018 r. 

L.p. Nazwa świadczenia 
Kwota wypłaconych 

świadczeo w 2018 r.
* 

1.  

świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie 
zastępczej w wysokości: 

 694,00 rodzina spokrewniona, 
 1052,00 rodzina niespokrewniona, zawodowa, rodzinny dom 

dziecka
 

1 157 838,88 zł 

2.  

Dodatek w wysokości 211,00 zł 

na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o zaliczeniu  

do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 

32 486,14 zł 

3.  
Jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów  związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka 
8 420,92 zł 

4.  

Świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie wydatków 

związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innych zdarzeo 

mających wpływ na jakośd sprawowanej opieki 

1 049,99 zł. 

5.  Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkana dziecka. 4 116,02 zł. 
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6.  

Środki finansowe na utrzymanie  lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym (w wysokości odpowiadającej 

kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą na czynsz, opłaty z tytułu 

najmu, opłaty za wodę, energię elektryczną, cieplną, wodę gaz, odbiór 

nieczystości, abonament telewizyjny, radiowy, usługi telekomunikacyjne) 

14 473,35 zł 

7.  świadczenia na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu  

w rodzinie zastępczej zawodowej 
5 470,00 zł 

8.  
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł 

tzw. „500+” 
574 894,26 zł 

9.  Świadczenie „Dobry start” 29 700,00zł 

RAZEM: 1 828 449,56 zł 

 

Ponadto dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie 

tzw. ,,500+”. W roku 2018 uruchomiony został rządowy program „Dobry start”. Jednorazowe 

świadczenie w wysokości 300 zł, należy się m.in. rodzinom zastępczym i dyrektorom placówek 

opiekuoczo wychowawczych oraz osobom usamodzielnianym, o których mowa w ustawie 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenie to przysługuje w związku 

z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. W roku sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Dębicy wypłaciło taką pomoc na łączną kwotę 29 700,00 zł. Powiat właściwy ze względu 

na miejsce zamieszkania dziecka w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie tego 

dziecka do wysokości świadczeo, wynagrodzeo, średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie 

dziecka. Zwrot wydatków odbywa się na podstawie porozumieo zawartych między powiatami.  

L.p. Powiat 
Suma 

wydatków  

w 2018r. 

1.  Powiat Tarnowski 93 353,76 zł 

2.  Powiat Ropczycko-Sędziszowski 115 631,83 zł 

3.  Powiat Legionowski 34 270,68 zł 

4.  Powiat Dąbrowski 12 864,00 zł 

5.  Powiat Jasielski 11 858,40 zł 

6.  Powiat Mielecki 12 364,00 zł 

7.  Powiat Tarnobrzeski 13 830,67 zł 

8.  Powiat Oświęcimski 16 316,00 zł 

RAZEM: 310 489,34 zł 
 

Z rodzinami zastępczymi spełniającymi warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej Starosta zawiera na minimum 4 lata umowę o pełnienie funkcji rodziny 

zawodowej. Na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie wydatkowano kwotę 

228 120,11 zł. W rodzinach zastępczych zawodowych oraz rodzinnym domu dziecka Starosta może 

zatrudnid osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziedmi i przy pracach gospodarskich. 

W 2018 roku w Powiecie Dębickim na ten cel wykorzystano kwotę w wysokości 31 168,49 zł 

(wynagrodzenie brutto wraz ze składkami płaconymi przez pracodawcę). 
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Pełnoletni wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą objęci są pomocą 

dla usamodzielniających się wychowanków zarówno rodzin zastępczych jak i placówek. Pełnoletni 

wychowankowie kontynuujący naukę otrzymują pomoc na zagospodarowanie, usamodzielnienie się 

oraz comiesięczną pomoc na kontunuowanie nauki. Na ten cel wypłacono kwotę 246 078,18 zł. 

Wysokośd pomocy uzależniona jest od: okresu pobytu w pieczy, rodzaju pieczy, w której przebywali, 

stanu zdrowia.  

Świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w 2018 r. 

Lp. Nazwa świadczenia 
Kwota wypłaconych 

świadczeo w 2018 r. 

1 pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 152 463,18 zł 

2 pomoc pieniężna na usamodzielnienie 71 845,00 zł 

3 pomoc pieniężna na zagospodarowanie 21 770,00 zł 

 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy wypłaca świadczenia mające na celu 

życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną dla osób opuszczających 

domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek 

z małoletnimi dziedmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny 

ośrodek szkolno – wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową 

opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy. W 2018 r. wypłacono łącznie kwotę: 9 335,70 zł. 

Działania podejmowane w ramach działu pomocy osobom niepełnosprawnym 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2018 poz. 511 z późn. zm.) w art. 35a ust. 2 pkt. 1 określa 

zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie obejmuje: 

 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych, 

 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się 

dla osób niepełnosprawnych, 

 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

 Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, 

 Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, 

 Realizacja pilotażowego programu Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”. 
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Wykorzystanie środków PFRON oraz Powiatu Dębickiego przeznaczonych  

na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w 2018 r. 

L.p. Nazwa zadania Plan Wydatki 

Środki 

otrzymane 

z budżetu 

Powiatu 

Dębickiego 

1. 1

. 

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy 

określone w ustawie o promocji w odniesieniu do 

osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu 

zgodnie z art. 11 (art. 35a ust. 1 pkt 6a) 

13 434,00 zł 13 434,04 zł ------ 

2. 2

. 

Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności 

gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej (art. 12a) 

54 000,00 zł 54 000,00 zł ------ 

3. 3

. 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (art. 26e) 
40 000,00 zł 40 000,00 zł ------ 

4. 4

. 
Dofinansowania kosztów działania warsztatów 
terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt. 8) 

2 738 340,00 zł 2 738 340,00 zł 304 260,00 zł 

5. 5

. 

Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. a) 

141 568,00 zł 141 568,00 zł ------ 

6. 6

. 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. b) 
17 723,00 zł 17 722,80 zł ------ 

7. 7

. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym 

na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 

pkt. 7 lit. c) 

618 383,00 zł 618 383,00 zł 103 312,00 zł 

8. 8

. 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. d) 

163 908,00 zł 

 

163 907,86 zł 

 

 

------ 

9. 9

. 

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub 

tłumacza- przewodnika (art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. f) 
0 zł 0 zł ------ 

RAZEM 3 787 356,00 zł 3 787 355,70 zł 407 572,00 zł 

Poz. 1-3 realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy 

Turnusy rehabilitacyjne 

Dofinansowanie ze środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w 2018 roku przedstawia poniższa tabela: 

 Kwota w zł 

Osoby niepełnosprawne 106 515,00 

Opiekunowie niepełnosprawnych 35 053,00 
Ogółem ON + opiekunowie: 141 568,00 
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Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  

oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

W roku 2018 osoby niepełnosprawne mogły ubiegad się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny. W ciągu całego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie doposażyło w w/w sprzęt 

osoby niepełnosprawne na ogólną kwotę dofinansowania 41 142,54 zł. Wśród najczęściej 

dofinansowanych przedmiotów znajdują się: rowerki rehabilitacyjne, orbitreki, bieżnie 

rehabilitacyjne, rowerki rehabilitacyjne trójkołowe, itp. W ramach zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, wypłacono dofinansowanie na kwotę 577 240,46 zł.  Ponadto, Powiat Dębicki 

wzorem lat ubiegłych (2014, 2015, 2016, 2017) przeznaczył, z własnego budżetu, kwotę 103 312,00 zł 

na realizację w/w zadania.  

Sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych 

Podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych i zrzeszające te osoby mają możliwośd 

pozyskania środków PFRON na sport, kulturę, rekreację i turystykę. W 2018 roku przekazano 

dofinansowanie w wysokości 17 722,80 zł.  

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dofinansowuje m.in. likwidację barier architektonicznych 

w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych mających ograniczoną sprawnośd ruchową 

i/lub posiadających dysfunkcję narządu wzroku. Możliwośd korzystania przez osoby niepełnosprawne 

z dofinansowania do likwidacji barier daje im szansę na pełne funkcjonowanie w życiu społecznym. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach likwidacji barier funkcjonalnych przyznaje 

dofinansowania ze środków PFRON w związku indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

Wykorzystanie środków przeznaczonych na likwidację barier funkcjonalnych przedstawia poniższa 

tabela. 

Lp. Rodzaj likwidowanej bariery Wykorzystana kwota 

1 Bariery architektoniczne 92 065,15 zł 

2 Bariery w komunikowaniu się 27 224,30 zł 

3 Bariery techniczne 44 618,40 zł 

Razem 163 907,85 zł 

W ramach dofinansowania ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego 

lub tłumacza, wsparciu podlegają usługi wykonywane po zawarciu umowy o dofinansowanie. 

Wysokośd dofinansowania w roku 2018 zgodnie z ,,Regulaminem (…)” wynosiła 50 zł 

za godzinę świadczenia usługi nie więcej jednak, niż faktyczne koszty, zgodnie z ofertą kosztorysową 

stanowiącą załącznik do wniosku. W 2018 roku osoby niepełnosprawne nie wnioskowały 

o dofinansowanie na ten cel. 

Działalnośd Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Na terenie Powiatu Dębickiego funkcjonują 3 warsztaty terapii zajęciowej.  Warsztaty w Dębicy 

i Bobrowej Woli prowadzone są przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 

„Radośd”, a Warsztat w Brzostku funkcjonuje przy Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem 

Podwyższenia Krzyża Świętego. Środki na działalnośd WTZ przekazywane były przez PFRON 

oraz Powiat Dębicki, zgodnie z poniższą tabelą.   
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Warsztat 

Wykorzystanie 

Środki PFRON Środki samorządu 

powiatowego 

Razem 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Bobrowej 

Woli przy Stowarzyszeniu 

Rodziców i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych 

„RADOŚD” 

829 800,00 zł 92 200,00 zł 922 000,00 zł 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Brzostku 

przy Parafii Rzymsko – 

Katolickiej 

pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego 

912 780,00 zł 101 420,00 zł 1 014 200,00 zł 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Dębicy przy 

Stowarzyszeniu Rodziców 

i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych 

„RADOŚD” 

995 760,00 zł 110 640,00 zł 

 

1 106 400,00 zł 

 

RAZEM 2 738 340,00 zł 304 260,00 zł 3 042 600,00 zł 

 

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” 

W roku 2018 Powiat Dębicki przystąpił do programu przyjętego przez Radę Nadzorczą PFRON 

występując o przyznanie środków na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. 

Realizatorem ww. programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy. 

PCPR zobowiązane było do opracowania druków formularzy, zasad przyjmowania wniosków, 

przyznawania dofinansowania czy też zawierania umów o dofinansowanie z warsztatami. Dlatego też 

w dniu 31 lipca 2018 r uchwałą Zarządu Powiatu Dębickiego nr 578/2018 zatwierdzono „Procedury 

rozpatrywania wniosków, przyznawania dofinansowania ze środków PFRON do prowadzenia zajęd 

klubowych w WTZ”. 

W roku 2018 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy i Bobrowej Woli prowadzone przez 

Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „RADOŚD” złożyły wniosek 

o przyznanie środków na ten cel. Dofinansowanie ze środków PFRON zostało udzielone na okres 

od 01.09.2018 r. do 31.01.2019 r. 

Pilotażowy program  ,,Aktywny samorząd” 

W roku 2018 Powiat Dębicki realizował pilotażowy program ,,Aktywny samorząd”, finansowany 

ze środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem 

programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji. W ramach realizacji 

programu w 2018 roku wypłacono 134 276,42 zł z limitu środków przekazanych na realizację 

programu w 2017 roku, z czego: 
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Moduł I  

 obszaru A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

– 7 867,00 zł, 

 obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – 3 225,00 zł, 

 obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz programowania –  74 782,00 zł, 

 obszaru B zadanie 2 – dofinansowanie szkoleo w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 3 998,00 zł, 

 obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 2 210,00 zł, 

 obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej – 13 641,00 zł. 
 

Moduł II  

  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 18 wniosków na sumę 28 553,42 zł.  

Powiat Dębicki przystąpił do realizacji programu ,,Aktywny samorząd” w 2018r. 

Na podstawie umowy nr AS3/000027/09/D zawartej w dniu 24 kwietnia 2018r. pomiędzy 

Paostwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Dębickim, przekazano 

na realizację zadao w ramach programu ,,Aktywny samorząd” w 2018r. środki finansowe PFRON 

w wysokości 288 741,80 zł, z czego: 

a) Moduł I – 150 026,97 zł 

b) Moduł II – 138 714,83 zł 

 

Moduł 

Środki 

finansowe 

przeznaczone na 

realizację 

programu  

w 2018r. 

Rodzaj zadania 

Wypłacone 

kwoty  

w 2018r. 

I 150 026,97 zł 

OBSZAR A zadanie 1 – pomoc  w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

14 151,00 zł 

OBSZAR A zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B 5 180,00 zł 

OBSZAR B zadanie 1–  pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 
78 506,00 zł 

OBSZAR B zadanie 2 – dof. szkoleo w zakresie obsługi 

nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego  

i oprogramowania 

0,00 zł 

OBSZAR  C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  napędzie 

elektrycznym 

9 260,00 zł 

OBSZAR  C zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kooczyny, w 

której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 
0,00 zł 

OBSZAR  C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanej protezy kooczyny 
0,00 zł 

OBSZAR  D-  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 

poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 
16 909,00 zł 
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Razem   Moduł I 124 006,00 zł 

II 138 714,83 zł 

 

pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia na poziome 

wyższym 

I etap
 

67 806,00 zł 

II e
tap

 

27 867,00 zł 

Razem  Moduł II 95 673,00 zł 

Razem  Moduł I i II 219 679,00 zł 

 

„Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze C –  

tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych” 

Powiat Dębicki, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizował 

w 2018 r. „Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze C – tworzenie spółdzielni 

socjalnych osób prawnych”. W tym celu podpisana została umowa z Paostwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a następnie umowa pomiędzy Powiatem Dębickim 

a beneficjentem tj. Spółdzielnią Socjalną „Radośd”. Przedmiotem umowy była realizacja projektu 

Beneficjenta pn. Spółdzielnia Socjalna „Radośd” o profilu porządkowo - remontowym. Spółdzielnia 

świadczy usługi w zakresie prac remontowych i porządkowych. Na ten cel zostały wykorzystane 

środki PFRON w kwocie 171 017,01 zł. 

Działalnośd wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeo pomocniczych 

Powiat Dębicki podpisał porozumienie zawarte z Gminą Miasto Dębica w sprawie dotacji celowej  

w zakresie realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osób 

niepełnosprawnych oraz wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy pn. „Wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego i urządzeo pomocniczych w Dębicy”. W roku 2018 wypłacono na ten cel kwotę 

86 000,00 zł.   

Działania podejmowane w ramach Powiatowego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych 

Podstawowym celem działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

jest działalnośd orzecznicza, czyli wydawanie na wniosek osoby zainteresowanej lub jej 

przedstawiciela ustawowego orzeczeo o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) 

oraz o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg  i uprawnieo (dla osób powyżej 16 roku 

życia).  
 

Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom: 

- karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych,  

- karty parkingowe - dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób 

niepełnosprawnych.  

Ponadto Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia 

dla osób, które uzyskały orzeczenie, o którym mowa w art. 5 a ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tj. orzeczenia wydane przez inny organ. 
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Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy 

Placówka podejmowała wiele zadao w celu poprawy warunków bytowych mieszkaoców, 

efektywniejszej pracy opiekuoczo-terapeutycznej, traktowania mieszkaoca w sposób dający mu 

poczucie bezpieczeostwa i ciepłej rodzinnej atmosfery. Na bieżąco realizowano wszystkie niezbędne 

naprawy w celu prawidłowego funkcjonowania Domu. 

Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu  

W 2018 roku Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu podejmował działania mające na celu podniesienie 

jakości życia mieszkaoców, poprawę warunków bytowych mieszkaoców  oraz poprawę warunków 

pracy pracowników. Dokonano remontów pokoi mieszkaoców (malowanie ścian, cyklinowanie 

podłóg). Doposażono pracownię fizjoterapii w aparat do elektroterapii, kuchnię w piec konwekcyjno-

parowy. Dokonane zakupy pozytywnie wpłynęły na poziom świadczonych usług. Ponadto 

wyremontowane zostały ciągi komunikacyjne (malowanie, cyklinowanie). Dom Pomocy Społecznej 

w Parkoszu podejmował współpracę z Urzędem Miejskim w Pilźnie w ramach realizacji Pikniku 

Świętojaoskiego dla mieszkaoców Domu oraz mieszkaoców Gminy Pilzno. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy 

Z pomocy placówki skorzystało 303  osoby. Klienci  zgłaszali się z następującymi problemami: 

 Osoby  doświadczające  przemocy     

 Osoby  stosujące  przemoc      

 Konflikty małżeoskie       

 Uzależnienie i współuzależnienie     

 Trudności emocjonalne       

 Trudności wychowawcze        

 Konflikty rodzinne       

 Trudności finansowe                                                                   

 Inne kryzysy (żałoba, utrata pracy, konflikty sąsiedzkie,  choroba psychiczna) 

Podjęto 925 różnych działao wobec klientów oraz na rzecz klientów. Przeprowadzono 

474 rozmów wspierających i informacyjnych, 20  kontaktów z instytucjami w sprawach klientów. 

Pomoc prawna na terenie Ośrodka była udzielana w następujących sprawach: 

 Problemy rodzinne – alimentacja, pozwy o rozwód, separację, zgłoszenie faktu przemocy, 

rozdzielnośd majątkowa, wnioski o ustalenie kontaktów z dziedmi, przyczynianie się 

do zaspokojenie potrzeb rodziny, wnioski o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej 

itp. W 2018  roku udzielono  451 porad prawnych.  

 

Z działającego  przy Ośrodku hostelu skorzystało 22 osoby. W trakcie pobytu  w hostelu osoby 

korzystały z pomocy  prawnej, wsparcia, pomocy psychologicznej. Hostel działał przez 120 dni 

(593 osobodni). Przez cały rok działał telefon interwencyjny.  
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Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy 

W roku sprawozdawczym na terenie Placówki proponowano dodatkowo takie formy terapii jak: 

terapia tapingowa, zajęcia z zakresu sensoplastyki, zajęcia wg metody Marii Montessori oraz 

wg Weroniki Sherbourn, masażu Shantala, terapia trójpłaszczyznowa stóp oraz zajęcia z zakresu 

rytmiki i terapii muzyką. Prowadzono również bajkoterapię oraz terapię psychologiczną grupową 

dla dzieci w wieku szkolnym. W Placówce w sposób ciągły realizuje się kompleksowe wspieranie 

rozwoju dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością oraz jego rodziny. W roku 

sprawozdawczym  z pomocy w/w Jednostki skorzystało 1159 dzieci z terenu całego Powiatu 

Dębickiego.  

Stan na dzieo 31 grudzieo 2018 r. to 495 dzieci pozostających w stałej terapii w Placówce 

W stosunku do tych dzieci realizowane są indywidualne programy terapeutyczne. Ulegają one 

ewaluacji w zależności od aktualnych potrzeb dziecka i jego etapu rozwoju. Decyduje 

o tym Stały Zespół ds. Oceny Rozwoju Dziecka na posiedzeniach odbywających się co pół roku. 

Pracownicy Placówki stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, w związku z tym sukcesywnie 

poszerzany jest zakres proponowanych nowych form terapii dla dzieci. Standard udzielanej pomocy 

jest na bardzo wysokim poziomie, stąd każdego roku zwiększa się liczba korzystających z usług 

Jednostki.  

Dom Dziecka „HANKA” w Dębicy 

W Domu Dziecka „Hanka” w 2018 roku przebywało 26 wychowanków w wieku od 3 do 25 lat. 

Dbając o rozwój edukacyjny wychowanków placówka organizowała korepetycje z matematyki, języka 

angielskiego oraz języka niemieckiego. Najstarszych wychowanków mobilizowano i wspierano 

w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Dzięki czemu uczestniczyli: w kursie spawania, kursie prawa 

jazdy, kursie obsługi wózków jezdniowych. Aby zapobiec zachowaniom negatywnym, niepożądanym 

wychowankowie uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych i profilaktycznych (m. in. poradnictwo 

pielęgniarki, spotkania profilaktyczne z policjantem, spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty 

z pedagogiem). Dzieci systematycznie brały udział w różnych zajęciach pozalekcyjnych. W 2018 roku 

w placówce odbywały się zajęcia grupy wsparcia dla rodziców biologicznych.  W trakcie wakacji dzieci 

uczestniczyły w dwóch tygodniowych wyjazdach wypoczynkowych. Dom Dziecka prowadzi 

młodzieżowy wolontariat, w którym w 2018 roku uczestniczyła młodzież z II Liceum 

Ogólnokształcącego w Dębicy, I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, Zespołu Szkół Ekonomicznych 

w Dębicy oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Dębicy. 

 

5.4. Transport zbiorowy i drogi publiczne 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadania: 

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dębicy, 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dębicy 
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Wydział Komunikacji i Transportu zajmuje się załatwianiem spraw związanych z rejestracją pojazdów, 

wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, 

udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydawaniem zezwoleo 

i zaświadczeo na wykonywanie przewozów, zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych 

i gminnych, a także kontrolą nad stacjami diagnostycznymi, jak również ośrodkami szkolenia 

kierowców. 

Dział rejestracji pojazdów 

Liczba wydanych decyzji o rejestracji pojazdów :   15436 
Liczba wydanych decyzji o rejestracji czasowej:    15888 
Liczba wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów :   1985 
Liczba przyjętych zawiadomieo o  zbyciu pojazdów :   5760 
Liczba pojazdów zarejestrowanych (ogółem):    126164 
Liczba wydanych DR (wszystkich):     19971 
Modyfikacja danych w DR – przez zmianę:    15653 

Dział praw jazdy 

Liczba wydanych profili kandydatów na kierowców :  2922 

Liczba wydanych praw jazdy (w tym wtórniki, świadectwa kwalifikacji oraz wymiana zagranicznych 

praw jazdy) : 6157 w tym: 

Liczba praw jazdy międzynarodowych : 47 

Liczba zezwoleo na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi : 90 

Wysyłka akt kierowców: 310 

Liczba wydanych decyzji administracyjnych:  

- zatrzymanie dokumentu prawa jazdy: 292 

- cofnięcie uprawnieo do kierowania pojazdami mechanicznymi: 241 

- przywrócenie uprawnieo do kierowania pojazdami mechanicznymi: 153 

- skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje: 26 

- skierowanie na badania lekarskie: 245  

- skierowanie na badania psychologiczne: 182 

- skierowanie na kurs reedukacyjny: 156 

Dział zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, nadzoru nad stacjami 

diagnostycznymi oraz ośrodkami szkolenia kierowców 

Liczba Stacji Kontroli Pojazdów: 19 

Liczba wydanych uprawnieo dla diagnostów: 63 

Liczba przeprowadzonych kontroli SKP w 2018r: 18 

Liczba Ośrodków Szkolenia Kierowców: 13  

Liczba wydanych uprawnieo instruktorów nauki jazdy: 200 

Liczba przeprowadzonych kontroli OSK w 2018 : 13 

Liczba zezwoleo na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych: 21 

Liczba zatwierdzonych projektów organizacji ruchu: 115 

Liczba przeprowadzonych kontroli dróg powiatowych w 2018r: 2 

Liczba przeprowadzonych kontroli dróg gminnych w 2018r.: 5 

Liczba usuniętych pojazdów z drogi : 31 
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Dział transportu 

Przewóz rzeczy: 

Liczba wydanych zezwoleo na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (i licencje wydane 

do 14.08.2013 r.): 24 (ogółem 417) 

Liczba wydanych wypisów z zezwoleo na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: 54 

Liczba wydanych licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy: 6 (ogółem 48) 

Liczba wydanych zaświadczeo na przewozy drogowe na potrzeby własne 20 (ogółem 562) 

Liczba wydanych wypisów z zaświadczeo na przewozy drogowe na potrzeby własne: 67 

Przewóz osób: 

Liczba  wydanych licencji na przewóz osób samochodem osobowym: 2 (ogółem 8) 

Liczba wydanych wypisów do licencji na przewóz osób samochodem osobowym: 3 

Liczba  wydanych zezwoleo na wykonywanie przewozów regularnych: 6 (ogółem 96) 

Liczba wydanych wypisów na wykonywanie przewozów regularnych: 38 

Liczba podmiotów wykonujących transport na terenie Powiatu Dębickiego: 8 

Liczba linii komunikacyjnych na których wykonywany jest transport na terenie Powiatu Dębickiego: 

35 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 

W roku 2018 główne działania skoncentrowane były na realizacji 3 dużych projektów 

współfinansowanych z środków unijnych tj. budowa dwóch łączników autostradowych, 

(łącznik zachodni i łącznik wschodni)  oraz projektu dotyczącego budowy nowego mostu. 

Ponadto ZDP realizował pozostałe zadania dotyczące utrzymania dróg, realizacji inwestycji, 

remontów oraz funkcje  administracyjne związane z zarzadzaniem drogami powiatowymi. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie w roku sprawozdawczym: 

Realizowane inwestycje drogowe: 

Łącznik Węzeł Zachodni A4-Straszęcin-Dębica-kwota  22.168.768,91 zł  

- zakres robót: wykupy gruntów, budowa nowego odcinka drogi ok. 1,89 km 

wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego, przebudową 

odwodnienia, rozbudowa istniejących dróg nr 1290R i 1180R o dł.1,9 km polegających 

na poszerzeniu jezdni, wzmocnieniu konstrukcji, budowie chodników i ścieżki rowerowej, 

budowa 2 szt. skrzyżowania typu rondo w miejscach włączenia, 

- finansowanie: środki RPO w kwocie 14.738.153,22 zł, środki rezerwy subwencji ogólnej  

w kwocie 4.179.400,00zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.500.000,00 zł, środki 

Powiatu w kwocie 1.751.215,69 zł. 

       Inwestycja  zakooczona w 2018 r. 

 

 



 

RAPORT O STANIE POWIATU DĘBICKIEGO ZA 2018 ROK  54 

Budowa mostu JN101024793 przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica – 

Straszęcin – Grabiny wraz z dojazdami  - kwota 3.640.825,45 zł  

      - zakres robót: wykupy gruntów, wykonanie kompletnych fundamentów pod cały obiekt, 

wykonanie podpór na prawym brzegu Wisłoki oraz częśd podpór na brzegu lewym  

rz. Wisłoki, 

      - finansowanie: środki RPO w kwocie 2.434.742,51 zł, środki Powiatu w kwocie  

1.206.082,94 zł. 

Zadanie kontynuowane, zakooczenie 2019 r. 

Budowa łącznika od węzła autostrady A 4 Dębica-Wschód do DK 4 i DW 985 (Zawada-Pustynia) – 

kwota 4.405.058,40 zł  

w tym: § 6050 – kwota 748.359,96, § 6057 – kwota 2.733.654,82 zł, § 6059 – kwota 923.043,62 zł. 

plan : 11.152.000,00 zł, 

      - zakres robót: wykupy gruntów, przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1288R Pustynia-

Zawada o dł. 2,2 km, poszerzenie jezdni, wzmocnienie konstrukcji jezdni, wykonanie nowej 

nawierzchni, budowa chodników, renowacja odwodnienia, budowa ronda na DW 985, 

oświetlenie drogowe, ścieżka rowerowa. 

      - finansowanie: środki RPO w kwocie 2.733.654,82 zł, środki Urzędu Marszałkowskiego  

w kwocie 1.500.000,00 zł, środki Powiatu w kwocie 171.403,58 zł. 

      Zadanie kontynuowane , zakooczenie maj 2019r. 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło-Jodłowa-Ryglice wraz z budową mostu  

(JNI01000341) przez rzekę Jodłówka w m. Jodłowa – kwota 12.960,80 zł 

      - zakres robót: wykupy gruntów, regulacja stanu prawnego. 

      - finansowanie: środki Powiatu kwota  12.960,80 zł. 

Zadanie kontynuowane, zakooczone. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica – gr. Powiatu-Zdziarzec wraz z budową mostu przez 

rz. Wisłokę w m. Dębica 

      - zakres robót: wykonanie dokumentacji technicznej, 

      - kontynuacja opracowania projektu budowlanego oraz projektu podziału nieruchomości - 

przeciągająca się procedura ze względu na brak zgody właściciela gruntu. 

Zadanie kontynuowane, nie zakooczone. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica-gr. Powiatu-Radomyśl Wielki  w m. Nagoszyn  

w km 9+136-11+536  - kwota 1.728.576,29 zł 

      - zakres robót : przebudowa drogi na odc.2,4 km, 

     - finansowanie: środki Gminy Żyraków w kwocie 1.125.000,00 zł, oraz środki Powiatu  

w kwocie  603.576,29 zł 

     Zadanie realizowane w 2018 r., zakooczone. 



 

RAPORT O STANIE POWIATU DĘBICKIEGO ZA 2018 ROK  55 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1319R Brzostek-Smarżowa w km 3+440-4+640 – kwota 

1.310.048,36 zł 

      - zakres robót: przebudowa drogi na odc.1,2 km, 

      - finansowanie: środki Gminy Brzostek w kwocie 1.000.000,00 zł, środki Powiatu w kwocie 

310.048,36 zł, 

       Zadanie  realizowane  w 2018 r., zakooczone. 

Przebudowa  drogi powiatowej Nr 1301R Latoszyn- Braciejowa- budowa chodnika  

w km 1+623-4+809 i 6+855 – 7+790 w m. Latoszyn, Gumniska, Braciejowa – etap II  

w km 2+030-2+225 i 4+100-4+600 – kwota 639.630,45 zł 

      - zakres robót: budowa chodnika o dł. 695 mb, 

      - finansowanie: środki Powiatu w kwocie  439.630,45 zł, środki Gminy Dębica w kwocie 

200.000,00 zł. 

Zadanie realizowane w 2018 r, zakooczone. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306R Pilzno-gr. Powiatu-Szynwałd – budowa chodnika 

w km 5+738 – 5+825 w m. Łęki Górne –kwota 104.099,49 zł 

      - zakres robót: budowa chodnika odc. 87 mb, 

      - finansowanie: środki Powiatu w kwocie 54.099,49 zł, środki z Gminy Pilzno w kwocie  
50.000,00  zł, 

Zadanie realizowane w 2018 r., zakooczone. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 R Róża-Stara Jastrząbka – budowa chodnika  

w km 6+525-6+939 – kwota 253.273,85 zł 

     - zakres robót: budowa chodnika na odc. dł. 414m 

    - finansowanie: środki Powiatu 28.273,85 zł, środki Gminy Czarna w kwocie 225.000,00 zł. 

Zadanie realizowane w 2018 r., zakooczone. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka w km 0+173-0+375 

w m. Nagawczyna – kwota 214.661,14 zł 

      - zakres robót: budowa chodnika wraz z kanalizacja na odc. o dł. 202mb, 

      - finansowanie: środki Powiatu w kwocie 44.661,14 zł, środki z budżetu Województwa 

Podkarpackiego w kwocie 120.000,00 zł, środki Gminy Dębica w kwocie 50.000,00 zł. 

Zadanie realizowane w 2018 r. , zakooczone. 

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi – współpraca z samorządami gminnymi w celu realizacji 
prowadzonych zadao: 

 Umowa  nr 072.4.2018 z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

w celu realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182R Brzeźnica-

granica Powiatu-Radomyśl Wielki w m. Nagoszyn w km 9+136-11+536”. 
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 Umowa nr 072.5.2018 z dnia 09.05.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

przez Gminę Brzostek na realizację zadania pod nazwa „Remont drogi powiatowej Nr 1317R 

Kamienica Dolna - Grudna Górna w km 12+100 – 13+150 w miejscowości Grudna Górna 

wraz z remontem przepustów w km 7+560 i 7+660 w miejscowości Smarżowa w km 9+905 

w miejscowości Grudna Dolna oraz w km 11+817 w miejscowości Grudna Górna. 

 Porozumienie dotyczące udzielenia pomocy finansowej na budowę „Łącznika Węzeł Zachodni 

A4-Straszęcin-Dębica” z dnia 28.05.2018 r. Marszałek Województwa udzielił pomocy 

w kwocie 1.500.000,00 zł. 

 Umowa nr 072.9.2018 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 

Gminę Czarna w celu realizacji zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1278R 

Podlesie-Czarna w miejscowości Podlesie”. 

 Umowa nr 072.10.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

przez Gminę Pilzno w celu realizacji zadania pod nazwa „Przebudowa drogi powiatowej  

Nr 1306R Pilzno-gr. Powiatu-Szynwałd – budowa chodnika w km 5+738 – 5+825  w m. Łęki 

Górne. 

 Umowa nr 072.11.2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 

Gminę Dębica w celu realizacji zadania pod nazwa „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301R 

Latoszyn –Braciejowa - budowa chodnika w km 1+623-4+809 i 6+855 – 7+790 w m. Latoszyn, 

Gumniska, Braciejowa – etap II w km 2+030 – 2+225 i 4+100-4+600”. 

 Umowa nr 072.13.2018 z dnia 19.07.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

przez Gminę Brzostek w celu realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej  

Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna – Smarżowa w km 3+440-4+640”. 

 Umowa nr 072.14.2018 z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

przez Gminę Dębica w celu realizacji zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej  

Nr 1282R Pustków-gr. Powiatu-Wola Ociecka na odcinku od km 3+900-4+389 w m. Pustków”. 

 Umowa nr 072.15.2018 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

w celu realizacji zadania pod nazwa „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279R Róża-Stara 

Jastrząbka –budowa chodnika w km 6+525-6+939”. 

 Umowa z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Podkarpackie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1298R 

Nagawczyna-Stasiówka –budowa chodnika w km 0+173,0-+375,0”. 

 Umowa dotacji Nr PUW/Śr/6356/2/58/2018 z dnia 13.07.2018 r. w sprawie udzielenia dotacji 

z rezerwy celowej budżetu paostwa na realizację zadania pn.„ Remont drogi powiatowej 

Nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna w km 12+100-13+150 w miejscowości Grudna 

Górna wraz z remontem przepustu w km 9+905 w miejscowości Grudna Dolna. 

 Umowa nr 072.20.2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 

Gminę Dębica w celu realizacji zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1296R 

Wielopole-Dębica na odcinkach od km 16+378 do km 18+543 w m. Braciejowa  

i m. Stasiówka oraz od km 23+094 do km 23+993 w m. Dębica oraz od km 24+559  

do km 24+858 w m. Dębica. 

 Porozumienie nr 072.21.2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w roku 2019 przez Gminę Miasto Dębica oraz Gminę Dębica na realizacje zadania  

pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2509R Dębica ul. Świętosława- budowa 

chodnika w km  4+128-5+085”. 
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 Umowa nr 072.22.2018 z dnia 10.10.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 

Gminę  Miasto Dębica w celu realizacji zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej  

Nr 1296R Wielopole-Dębica na odcinkach od km 16+378 do km 18+543 w m. Braciejowa  

i m. Stasiówka oraz od km 23+094 do km 23+993 w m. Dębica oraz od km 24+559  

do km 24+858 w m. Dębica. 

 Umowa nr 072.24.2018 z dnia 10 października 2018 r w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej przez Gminę  Dębica na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

Nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka – budowa chodnika w km 0+173- 0+375”. 

 Porozumienie nr 072.25.2018 z dnia 10.10.2018 r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie 

Czarna inwestycji pn „Budowa odcinka chodnika w miejscowości Czarna  ul. Konarskiego 

w ciągu drogi powiatowej Nr 1280R Pilzno-Róża w km 11+178 – 11+212”. 

Podpisane umowy i porozumienia w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego 

 w celu realizacji zadao. 

5.5. Inwestycje i zamówienia publiczne 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Zamówieo Publicznych Starostwa Powiatowego w Dębicy  

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

Przetarg nieograniczony 

Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji 

i Transportu Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz odbioru i kasacji tablic 

rejestracyjnych wycofanych z obrotu w 2018 roku 

art. 4 pkt 5c) lit. a) i b) i 

art.4aa Pzp 

Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeo – kart pojazdu, dowodów 

rejestracyjnych, pozwoleo czasowych, pozwoleo czasowych wielokrotnego 

stosowania, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice 

tymczasowe, praw jazdy, praw jazdy międzynarodowych dla potrzeb 

Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dębicy 

na 2019 rok. 

Przetarg nieograniczony 
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 

na potrzeby Starostwa Powiatowego w Dębicy w 2018 roku. 

Przetarg nieograniczony 

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, założenie 

numerycznej mapy zasadniczej oraz cyfryzacja materiałów źródłowych 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Zamówienie  

z wolnej ręki 

Art. 67 ust. 1 pkt 4) 

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, założenie 

numerycznej mapy zasadniczej oraz cyfryzacja materiałów źródłowych 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
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Przetarg nieograniczony 

Świadczenie usług porządkowych oraz ochrony fizycznej i monitoringu 

w budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy, ul. Parkowa 28 oraz terenu 

zewnętrznego należącego do tego obiektu, a także świadczenie usług 

monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy, ul. Rzeszowska 23 

oraz usług porządkowych terenu zewnętrznego należącego do tego obiektu. 

Przetarg nieograniczony 

„Realizacja prac dotyczących zagospodarowania poscaleniowego  

na obszarze poddanym pracom scaleniowym wsi Paszczyna, w związku  

z budową odcinka autostrady A4 na terenie Powiatu Dębickiego”. 

Przetarg nieograniczony Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy – fundamenty. 

Przetarg nieograniczony 

Dostosowanie dotychczasowej osnowy szczegółowej poziomej II i III klasy 

oraz osnowy szczegółowej wysokościowej III klasy do wymogów 

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 

w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 352) na terenie Powiatu Dębickiego, obliczenie 

wysokości punktów poziomej osnowy szczegółowej w układach PL-KRON86-

NH i PL-EVRF2007-NH, obliczenie wysokości punktów wysokościowej osnowy 

szczegółowej w układach PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH, założenie 

BDSOG w systemie Bank Osnów, założenie bazy poziomej osnowy 

pomiarowej w systemie Bank Osnów. 

Poniżej 30000 euro 
wykonywanie usług z zakresu usuwania pojazdów z drogi 

i prowadzenia parkingów strzeżonych dla tych pojazdów. 

Poniżej 30000 euro 

Wykonanie raportów z pomiarów i obliczenia wskaźników w 2017 zmiany 

emisji głównych zanieczyszczeo powietrza oraz wartości zaoszczędzonej 

energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych 

pn.: „Termomodernizacja DPS-ów w Powiecie Dębickim”. 

Poniżej 30000 euro Zakup systemu informacji prawnej 

Poniżej 30000 euro 
Wycinka drzew na dz.840/61 obr. 4 stanowiącej własnośd Powiatu 

Dębickiego. 

Poniżej 30000 euro Dostawa materiałów biurowych i/lub materiałów eksploatacyjnych 

dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Dębicy na 2018 rok. 

Poniżej 30000 euro 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych oryginalnych i/lub materiałów 

eksploatacyjnych zastępczych dla potrzeb Starostwa Powiatowego 

w Dębicy na 2018 rok. 

Poniżej 30000 euro 
Wykonanie raportu wskaźników w 2017r. zmiany zanieczyszczenia powietrza 

dla ZS w Brzostku. 

Poniżej 30000 euro Wykonanie opinii  z weryfikacji rocznego raportu dla ZS w Brzostku. 

Poniżej 30000 euro Zakup licencji - gospodarka majątkiem Powiatu. 

Poniżej 30000 euro 
Wykonanie projektu zamiennego dla budowy  ZSS przy ul. Parkowej w Dębicy 

w zakresie zmiany rodzaju stropów i stropodachów. 
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Poniżej 30000 euro Zakup i instalacja systemu konferencyjnego na salę sesyjną. 

Poniżej 30000 euro 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem „Budowa Zespołu Szkół 

Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy – Fundamenty”. 

Poniżej 30000 euro Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Dębicy. 

Poniżej 30000 euro Zakup serwera sieciowego wraz z oprogramowaniem. 

Poniżej 30000 euro 
Aktualizacja powiatowego rejestru osuwisk i terenów zagrożonych 

masowymi ruchami ziemi na terenie Powiatu Dębickiego. 

Wydatkowanie środków unijnych w 2018 roku 

Oś priorytetowa 2018 

5.1 - INFRASTRUKTURA DROGOWA 19 904 948,10 

9.2 - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 236 706,63 

RAZEM 20 141 654,73 

 

5.6. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w  Dębicy 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy wykonuje  między 

innymi zadania powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  Realizuje je poprzez   

tworzenie warunków organizacyjnych i finansowych niezbędnych do rozwoju działalności kulturalnej 

oraz promocji najbardziej wartościowych inicjatyw.  

Głównym celem działalności Wydziału jest inicjowanie i organizowanie projektów własnych, 

współpraca ze środowiskiem kulturalno-oświatowym, realizacja ich potrzeb i oczekiwao, zachęcanie 

lokalnej społeczności do podejmowania różnorodnych form aktywności kulturalnej. Wydział 

pośredniczy  w przekazywaniu informacji w wymienionym zakresie pomiędzy gminami a Powiatem 

oraz innymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi. Jest organizatorem lub współorganizatorem 

imprez  i przedsięwzięd kulturalnych o charakterze powiatowym, regionalnym i ponadregionalnym. 

Z organizowanych oraz współorganizowanych imprez kulturalnych oraz konkursów, które 
zrealizowane zostały w roku 2018 wymienid należy: 

 Orszak Trzech Króli, 

 Powiatowy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, 
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 Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, 

 Koncert „Anioły są takie ciche”, 

 Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, 

 Warsztaty artystyczne dla uzdolnionych aktorsko uczniów szkół Powiatu Dębickiego, 

 XI Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych Dębica 2018, 

 Powiatowy Przegląd Amatorskich Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Pantofelek Królowej 

Jadwigi 2018”, 

 Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Pajace”,  

 Wystawa Środowiskowa w Galerii Sztuki MOK, 

 Festiwal Piosenki „Śpiewaj Razem z Nami”, 

 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, 

 Dzieo Kariery, 

 Międzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego, 

 Międzygimnazjalny Konkurs Języka Niemieckiego, 

 Powiatowy Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów „Komputer Ekspert”, 

 Konkurs Modeli Redukcyjnych, 

 Powiatowy Konkurs Matematyczny im. F. Leji, 

 Powiatowy Konkurs Pisowni z Języka Angielskiego „Spelling Competition”, 

 Powiatowy Konkurs dla gimnazjalistów „Metrem, żaglowcem na chmurze czyli geograficzno-

matematyczne podróże”, 

 Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Euklides”, 

 Konkurs Piosenki Angielskiej dla uczniów szkół podstawowych,  

 Uroczystośd Patriotyczno-Religijna na Górze Śmierci,  

 Powiatowe Obchody Święta Narodowego 3 Maja, 

 Narodowy Dzieo Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

 Uroczystośd Patriotyczno-Religijna na Polanie Kałużówka, 

 Powiatowy Konkurs Poprawnej Polszczyzny „Z językiem polskim za pan brat”, 

 Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli, 

 Trzydniowy Plener Malarski dla uzdolnionej plastycznie młodzieży szkół Powiatu Dębickiego                              

oraz wernisaż wystawy poplenerowej, 

 Międzynarodowy Plener Malarski „Dębica 2018”, 

 Turniej Wiedzy o Bankowości i Rynku Kapitałowym, 

 Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Informatyczny, 

 Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich,  

 Powiatowy Konkurs Historyczny „Armia Krajowa w Powiecie Dębickim”, 

 Konkurs „Tylko polska piosenka”, 

 Rajd Gwiaździsty „Kałużówka 2018”, 

 XX Festiwal Dni Sztuki, 

 Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej, 

 Powiatowy Konkurs „Cywilizacja miłości”,  

 Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej „Polski my naród”, 

 Impreza plenerowa „Wyśpiewajmy razem historię”, 

 Festiwal im. Zbigniewa Warchoła, 
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 Projekt Humanistyczno-Interdyscyplinarny „Z Nurtem Wisłoki Poznajmy Się”, 

 Konkurs „Piękna Niepodległa”, 

 Konkurs „Mechanik we wspomnieniach”, 

 IV Wojewódzki Konkurs Wielkanocny „Koszyczek Wielkanocny”, 

 Powiatowy Dzieo Godności Osób Niepełnosprawnych, 

 Dębicki Festiwal Młodych „Młodośd-Czas By Chcied Więcej”, 

 Jubileusz 20-lecia Niepublicznej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Dębicy, 

 Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół nr 4 w Dębicy, 

 Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół w Brzostku, 

 Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół gimnazjalnych o świętach i zwyczajach 

świątecznych w krajach niemieckojęzycznych, 

 Wojewódzki Festiwal dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „I Ty masz Talent”, 

 Orszak Trzech Króli 2019 – Honoraria za scenariusz, reżyserię oraz zakup akcesoriów 

orszakowych – kostiumów. 

 Kwotę 45495,00 zł przekazano Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy 

na zadania związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej.  

5.7. Kultura fizyczna i turystyka 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji wykonuje również zadania w zakresie turystyki, kultury 

fizycznej i sportu. Zadania realizowane są poprzez wspieranie, inicjowanie, organizację 

i współfinansowanie, sportu i kultury fizycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży Powiatu 

Dębickiego. Zajmowanie w kolejnych latach czołowych lokat w Wojewódzkim Współzawodnictwie 

Sportowym Powiatów za realizację programu Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady oraz Licealiady 

Młodzieży stawia nasz Powiat w ścisłej czołówce w Województwie Podkarpackim. 

Wśród zorganizowanych oraz współorganizowanych wydarzeo, które przeprowadzone zostały  

w 2018 roku, wymienid należy: 

 Zgłoszenie 4 grup młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu do programu „Szkolny 

Klub Sportowy”, 

 Puchar Polski Seniorów i Juniorów w Sumo, 

 XXXX edycja Konkursu Uczniów Fryzjerstwa Województwa Podkarpackiego, 

 VI Otwarte Mistrzostwa Pilzna w Futsalu, 

 Nagroda dla brązowej medalistki 10. Światowych Igrzysk Sportowych w Sumo, 

 Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Amatorów,  

 Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego dla Niepełnosprawnych,  

 Podkarpacki Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych,  

 Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej kategorii Juniorki,  

 Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, 

 XII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu, 
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 Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny – etap powiatowy,  

 Turniej „Bezpieczeostwo w Ruchu Drogowym” – etap powiatowy,  

 Bieg uliczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowany w ramach 110-lecia Klubu 

Sportowego WISŁOKA Dębica,  

 Turniej Kazika Trampkarzy organizowany w ramach 110-lecia Klubu Sportowego WISŁOKA 

Dębica,  

 Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w „Nordic Walking” dziewcząt,  

 Transmisja on-line meczu derbowego Wisłoka Dębica - Igloopol Dębica, 

 IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w konkurencji XC,  

 Turniej 100 latków w piłce nożnej organizowany w ramach 110-lecia Klubu Sportowego 

WISŁOKA Dębica,  

 Ogólnopolski Spływ Kajakowy „WISŁOKA 2018”,  

 Zakup 20 książek dotyczących historii sekcji piłki nożnej LKS Igloopol Dębica,  

 Rajd Rzeszowski, 

 Transmisja on-line meczu derbowego Wisłoka Dębica - Igloopol Dębica,  

 Transport drużyny z Powiatu na Finał Krajowej Licealiady w Lidze Lekkoatletycznej 

w Kołobrzegu,  

 Bieg z przeszkodami „Zielona z przeszkodami”,  

 Powiatowy Bieg na orientację,  

 Zawody kolarskie szosowe „VI Dębicka Czasówka”,  

 Powiatowe Podsumowanie Osiągnięd Sportowych Dzieci i Młodzieży Powiatu Dębickiego,  

 IX Wojewódzki Rajd Pieszy „Grudna 2018”,  

 Nagroda dla podwójnej złotej medalistki w Pucharze Świata w Strzelectwie Pneumatycznym 

Osób Niewidomych i Słabowidzących,  

 Transmisja on-line meczu towarzyskiego Wisłoka Dębica – Górnik Zabrze,  

 Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli Powiatu Dębickiego,  

 Memoriał Dębickich Mistrzów K. Lipienia, R. Świerada,  A. Skrzydlewskiego organizowany 

w ramach 110-lecia Klubu Sportowego WISŁOKA Dębica,  

 Turniej Kibiców KS Wisłoka dla Domu Dziecka HANKA. 

5.8. Promocja Powiatu 
Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy wykonuje między 

innymi zadania z zakresu – promocji powiatu. Zadania te realizuje poprzez własne działania 

i inicjatywy mające na celu stworzenie jak najlepszego wizerunku Starostwa oraz Powiatu poprzez 

współpracę z samorządami miast i gmin tworzących strukturę Powiatu Dębickiego. Specyfika 

funkcjonowania promocji pozwala na szeroką współpracę, występując w roli współorganizatora lub 

organizatora wielu przedsięwzięd. Wydatki z tym związane przeznaczone są m.in. na wynagrodzenia 

za pełnienie roli eksperta podczas wydarzeo, zakup artykułów dekoracyjnych, nagród, dyplomów, 

zaproszeo, plakatów, okolicznościowych grawertonów i kartek, publikacji książkowych, wiązanek 

kwiatów, trofeów, które wykorzystywane są podczas imprez  z udziałem Powiatu Dębickiego.  
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Organizacja lub współorganizacja wydarzeo w 2018 r.:  

 Przegląd Kronik Kół Gospodyo Wiejskich,  

 XII Powiatowy Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową oraz Kiermasz Wielkanocny, 

 Sesja historyczna i podsumowanie konkursu pt. „Piękna, niepodległa”, 

 Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej, 

 VI Konferencja Popularnonaukowa pod hasłem: „Czy żywienie to odżywianie? – holistyczne 

spojrzenie na człowieka”, 

 Dożynki Powiatowe, 

 Konkurs „Rolnik Roku”, 

 Międzynarodowy Konkurs Can Sat organizowany przez Europejską Agencję Kosmiczną, 

 II Plenerowy Festyn Świętojaoski w Parku DPS w Parkoszu, 

 I Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim, 

 „7 Rajd Stomil 2018”, 

 Mistrzostwa Europy Mażoretek, 

  „Podkarpacka Nagroda Samorządowa”, 

 V Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich, 

 Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Wojewódzkie Święto Ludowe, 

 Mecz piłki nożnej pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Powiatem Dębickim, 

 Wielki Maraton Dance Fitness, 

 XII Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota 2018. 
  

5.9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Informacja dotycząca stanu realizacji planów, programów i polityk: 

Podstawą współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi jest „Program Współpracy Powiatu 

Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku 

publicznego na rok 2018” (Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXIX.240.2017 z dnia 

23 października 2017 r. ), mający na celu budowanie społeczeostwa obywatelskiego, aktywizowanie 

organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalnośd pożytku publicznego, 

jako partnerów samorządu powiatowego w rozwiązywaniu problemów życia lokalnego.   

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

W 2018 r. ogłoszone zostały trzy otwarte konkursy ofert na przygotowanie  i realizację zadao  

publicznych w zakresie: kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, sportu i kultury fizycznej, 

turystyki oraz wypoczynku, ochrony i promocji zdrowia, nauki oświaty i wychowania, promocji 

i organizacji wolontariatu, działao na rzecz osób niepełnosprawnych, działao na rzecz 

upowszechniania zasad prawa ruchu drogowego i wspierania bezpieczeostwa publicznego. 

Ogłoszono konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej  

z zakresu: Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dębickiego w 2019 r. 
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Przedmiotem I konkursu ogłoszonego w lutym 2018 r. były  następujące zadania: 

 Organizacja imprez kulturalnych, festynów dla mieszkaoców Powiatu Dębickiego,  

 Organizacja festiwali o zasięgu ogólnopolskim, 

 Organizacja zajęd dla dzieci autystycznych, 

 Organizacja  imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych, 

 Wspieranie działao wolontariatu, 

 Organizacja konferencji, wykładów, konkursów z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

 Organizacja imprez, szkoleo, konferencji, konkursów propagujących i promujących zdrowie, 

 Organizacja w Powiecie Dębickim imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym 

oraz  imprez turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, 

 Organizacja zajęd sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Dębickiego, 

 Organizacja zajęd, warsztatów, pogadanek, prezentacji filmowych, 

 Organizacja zajęd, warsztatów, pogadanek, prezentacji filmowych, turniejów 

upowszechniających zasady prawa drogowego oraz bezpieczeostwo publiczne. 

Zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w roku 2018 r.: 

 „Zajęcia laboratoryjne w ramach projektu ScoolLab w Europejskim Ośrodku Badao Jądrowych 

CERN  w Genewie”, zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”. 

 „Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny „Na srebrnym globie” – IV edycja” - zadanie 

zrealizowane przez Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Dębicy. 

 „Organizacja i przeprowadzenie konkursu o charakterze edukacyjnym i wychowawczym 

dla dzieci i młodzieży oraz kwesty młodzieży wolontariackiej w ramach kampanii 

„Pola Nadziei 2018”, zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe 

im. Jana Pawła II. 

 „Wolontariat z dziedmi dla dzieci”, zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie  „Z Dziedmi 

Dla Dzieci”. 

 „Radosna wycieczka”, zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych „Radośd”. 

 „Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z autyzmem”, zadanie zrealizowane przez 

Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 

z Oddziałami Integracyjnymi  w Dębicy. 

 „Sportowy Dzieo Dziecka”, zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością i ich Otoczenia „Z potrzeby  serca” w Dębicy. 

 „Bezpieczny Senior”, zadanie zrealizowane przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie. 

 „Bajka Edukacyjna „Co czujesz czyli symfonia emocji”, zadanie zrealizowane przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy. 

 II etap zadania - Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz 

szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego w  roku szkolnym 2017/2018. 

 Śladami Trójmiasta – Kolonia letnia dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu 

Dębickiego (wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Dębicy). 

 Wycieczki z Klubem Podróżnika (wnioskodawca: Stowarzyszenie „Siła Marzeo” w Dębicy), 
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 Rajd rowerowy „Rowerem po zdrowie” (wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy „KĘPA” 

w Dębicy). 

 Sport to zdrowie – każdy to powie (wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna  w Zawadzie). 

 Wiosenny górski rajd pieszy-Pieniny Spiskie (wnioskodawca: Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” 

w Dębicy). 

 IV Memoriał Pływacki im. Jana Pawła II w XIII Rocznicę Jego Śmierci (wnioskodawca: Klub 

Sportowy CHEMIK w Pustkowie-Osiedlu). 

 SZYBCIEJ – WYŻEJ – DALEJ – sportowy wyścig po zdrowie (wnioskodawca: Międzyszkolny 

Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki „Dębica” Korzeniowski.pl w Dębicy). 

 I etap zadania - Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów 

oraz szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego w roku szkolnym 2018/2019 

(wnioskodawca: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dębicy). 

 Festyn pod nazwą „Niech mały i duży w kulturę regionu się zanurzy” zrealizowanego przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Paszczyna. 

 „Przegląd Taoców Narodowych i Regionalnych z okazji 100. Rocznicy Odzyskania   Niepodległości 

przez Polskę” – podmiot realizujący: Stowarzyszenie Razem w Przyszłośd z siedzibą w  Żyrakowie. 

 „Organizacja XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej POLONIA 

SEMPER FIDELIS” zrealizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Miłosierdzia Bożego 

w Dębicy.  

 „Organizacja III Edycji Koncertu Cecyliaoskiego w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa                     

w Dębicy-Latoszynie” zrealizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie. 

 „DKF – Dyskusyjny Klub Filmowy” zrealizowanego przez  Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”. 

 Impreza kulturalno-rekreacyjna „II Powiatowe Wielkie Zawody Małych Strażaków” 

zrealizowanego przez Stowarzyszeniem „Milenium Brzeźnica 2007 ”. 

 „Impreza kulturalna z okazji 50-lecia Koła PZN w Dębicy” zrealizowanego przez Polski Związek 

Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Dębicy. 

 „Organizacja wykładów dla słuchaczy Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” - podmiot 

realizujący:  Fundacja PRO EUROPAE BONO. 

 „Organizacja zajęd edukacyjnych i wychowawczych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych                                         

z Powiatu Dębickiego” zrealizowanego przez Katolickie Centrum Edukacji KANA. 

Na realizację zadao publicznych podczas I Otwartego Konkursu Ofert 2018  wpłynęło 37 ofert z czego 

27 podmiotów otrzymało dotacje na łączną kwotę 80 600,00 zł z czego 72 600,00 zł to wydatkowane 

środki na zadania z zakresu kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji, oświaty 

i wychowania, zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji  i organizacji wolontariatu, 

zadania z zakresu działao na rzecz osób niepełnosprawnych, pozostała kwota tj. 8 000,00 zł, 

pochodzące ze środków na finansowanie zadao z ochrony i promocji zdrowia. 

Przedmiotem II Otwartego Konkursu Ofert 2018 ogłoszonego w czerwcu 2018 roku były zadania: 

1. Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego w roku szkolnym 2018/2019. 

2. Organizacja systematycznych zajęd dydaktycznych, dydaktyczno – wychowawczych, 

wyrównawczych,  ogólnodostępnych dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 

Dębickiego w roku szkolnym 2018/2019. 
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W 2018 r. na zadanie realizowane z dotacji Wojewody w zakresie: udzielania nieodpłatnych porad 

prawnych na terenie Powiatu Dębickiego w 2018 r. przeznaczono kwotę 182 177,64 zł. 

Ponadto Wydział koordynuje działania zmierzające do corocznego opracowywania założeo programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizuje i jest współorganizatorem szkoleo 

i konferencji związanych z tematyką pożytku publicznego. Wydział przeprowadził 5 kontroli zleconych 

organizacjom pozarządowym zadao publicznych. 

5.10. Gospodarka nieruchomościami 
Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Dębicy 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

Informacja o stanie mienia Powiatu Dębickiego za rok 2018 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały 

Zarządu Powiatu Dębickiego Nr 55/2019 z dnia 25.03.2019 r. 

5.11. Administracja architektoniczno-budowlana 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dębicy 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

 1362 wnioski o pozwolenie na budowę (1073 decyzji o pozwoleniu na budowę, 52 decyzje 

odmowne, 116 decyzji umarzających, 89 wniosków bez rozpoznania, 19 wniosków 

zawieszonych - w tym 6 w toku), 

 65 decyzji przenoszących, 

 10 decyzji wygaszenia/uchylenia, 

 5 wniosków o odstępstwo, 

 67 zgłoszeo z projektem, 

 443 zgłoszeo robót budowlanych nie wymagających pozwolenia, 

 21 wniosków o samodzielnośd lokali, 

 6 inspektorów wydających decyzje. 
 

5.12. Ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna, rolnictwo,  leśnictwo i rybactwo 

śródlądowe 
 

Informacja dotycząca stanu realizacji planów, programów i polityk: 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 42 ze zm.), została wykonana aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Dębickiego na lata 2018—2021 z perspektywą do 2023 roku. Zgodnie z art. 17 wspomnianej ustawy 
organ wykonawczy powiatu w celu realizacji polityki ochrony środowiska sporządza odpowiednio 
powiatowy  program ochrony środowiska uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach 
i dokumentach programowych dotyczących ochrony środowiska.  
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Projekt programu ochrony środowiska został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego. Zarząd Powiatu opiniuje gminne programy ochrony środowiska. Zarząd Powiatu 

Dębickiego zapewnił możliwośd udziału społeczeostwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeostwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 

poz. 1722 ) w postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie programu ochrony środowiska. 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Dębickiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2023 roku 

uchwaliła Rada Powiatu Dębickiego (Uchwała nr LII.329.2018 z dnia 13 listopada 2018 r.). Zgodnie 

z ustawą Prawo ochrony środowiska Zarząd Powiatu sporządza co dwa lata raporty z wykonania 

programu ochrony środowiska, które przedstawia Radzie Powiatu. Po przedstawieniu raportu Radzie 

Powiatu raport jest przekazywany przez Zarząd Powiatu do Zarządu Województwa. 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego 
w Dębicy, Jednoosobowe Stanowisko ds. Geologii  

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.  

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego 
w Dębicy 

Na podstawie przepisów Prawo ochrony środowiska w 2018 roku:  

 zmieniono 1 pozwolenie zintegrowane, 

 wydano 4 pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, 

 zmieniono 1 pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza, 

 przeniesiono prawa i obowiązki, wynikające z decyzji Starosty Dębickiego udzielającej pozwolenia 

na emisję gazów i pyłów do powietrza z instalacji, 

 umorzono w całości jako bezprzedmiotowe 1 postępowanie administracyjne zmierzające 

do wydania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, 

 zostało złożone przez podmioty 5 zgłoszeo instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia 

a wymaga zgłoszenia, 

 zostało złożone przez podmioty 5 zgłoszeo instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, 

z której emisja nie wymaga pozwolenia a wymaga zgłoszenia, 

 zostało złożone przez podmioty 24 zgłoszenia zmian w instalacjach wytwarzających pole 

elektromagnetyczne, 

 przyjęto 1 informację o zakooczeniu eksploatacji instalacji wytwarzających pola 

elektromagnetyczne, 

 zostało pozostawione bez rozpoznania 4 zgłoszenia zmiany eksploatowania instalacji, z której 

emisja nie wymaga pozwolenia a wymaga zgłoszenia, 

 zostało pozostawione bez rozpoznania 1 zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga 

pozwolenia, 

 przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie uciążliwości powodowanej emisją gazów i pyłów 

do powietrza, 

 przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie uciążliwości powodowanej emisją gazów i pyłów 

do powietrza oraz emisją hałasu do środowiska, 
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 przeprowadzono 3 postępowania w sprawie uciążliwości powodowanej emisją hałasu 

do środowiska, 

 wydano 1 decyzję określającą dopuszczalny poziom hałasu poza zakładem, 

 przyjęto 2 sprawozdania z pomiarów wielkości emisji hałasu do środowiska, 

 przyjęto 7 sprawozdao z pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeo do środowiska, 

 wydano 1 decyzję w zakresie pozwoleo na wytwarzanie odpadów, 

 wydano 2 zmiany decyzji w zakresie pozwoleo na wytwarzanie odpadów, 

 pozostawiono bez rozpoznania 2 postępowania administracyjne zmierzające do wydania/zmiany 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

Na podstawie przepisów ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w 2018 roku 

udostępniono informacje na podstawie 5 wniosków o udostępnienie informacji. 

Na podstawie przepisów ustawy o odpadach w 2018 roku: 

 wydano 1 decyzję w zakresie zezwoleo na transport odpadów,  

 wydano 1 decyzję zmieniającą zezwolenie na transport odpadów, 

 pozostawiono bez rozpoznania 1 wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów, 

 wygaszono 1 decyzję udzielającą zezwolenia na transport odpadów, 

 wydano 1 decyzję w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów, 

 wydano 1 decyzję zmieniającą zezwolenie na zbieranie odpadów, 

 wydano 1 decyzję wygaszającą zezwolenie na zbieranie odpadów, 

 pozostawiono bez rozpoznania 1 wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, 

 umorzono na wniosek strony 1 postępowanie administracyjne zmierzające do wydania zezwolenia 

na zbieranie odpadów, 

 zawieszono 1 postępowanie administracyjne zmierzające do wydania zezwolenia na zbieranie 

odpadów, 

 wydano 2 decyzje w zakresie przetwarzania odpadów, 

 zawieszono 1 postępowanie administracyjne zmierzające do wydania zezwolenia 

na przetwarzanie odpadów. 

Na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody w 2018 roku:  

 wydano 117 decyzji zezwalających na wycinkę drzew, w tym 10 pozwoleo z naliczeniem opłaty,  

 sprawdzono żywotnośd posadzonych drzew i wydano 14 decyzji umarzających opłaty za usunięcie 

drzew, 

 wydano 4 dokumenty rejestrujące zwierzęta chronione, 

 pozostawiono bez rozpoznania jeden wniosek o wpis do rejestru zwierząt i roślin chronionych. 
 

Łowiectwo 

Na terenie Powiatu Dębickiego działa 9 kół łowieckich. Corocznie w marcu naliczany jest czynsz 

dzierżawny z obwodów łowieckich. Wysokośd czynszu ustala się mnożąc ilośd hektarów obszaru 

gruntów stanowiących obwód łowiecki razy równowartośd pieniężną żyta ogłaszaną dla podatku 

rolnego przyjmując wskaźnik wartości obwodu. Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych 

lub ich mieszaoców wymaga zezwolenia Starosty. W 2018 roku wydano 2 decyzje udzielającą 

zezwolenia na utrzymywanie i hodowanie psa rasy Chart. 
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Rybactwo 

Na wodach otwartych prowadzi działalnośd 6 kół wędkarskich zarejestrowanych w Polskim Związku 

Wędkarskim. Ich zadaniem jest prowadzenie racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej. 

Nad przestrzeganiem ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie 

czuwa Paostwowa Straż Rybacka działająca przy Wojewodzie Podkarpackim na terenie całego 

województwa oraz Społeczna Straż Rybacka powołana w 1999 roku przez Radę Powiatu Dębickiego 

działającą na terenie Powiatu. Społeczna Straż Rybacka liczy 29 strażników reprezentujących wszystkie 

koła wędkarskie. Prowadzona jest wymiana kart wędkarskich wydawanych przez Polski Związek 

Wędkarski oraz wydawanie nowych dla nowych członków. W 2018 roku wydano 170 kart wędkarskich 

oraz 8 duplikatów kart wędkarskich. Starosta prowadzi również rejestrację sprzętu pływającego 

do amatorskiego połowu ryb. W 2018 roku zarejestrowano 27 sztuk sprzętu pływającego. 

 

Spółki wodne 

Starosta sprawuje nadzór nad spółkami melioracyjnymi. W Powiecie działa 6 gminnych spółek 

wodnych oraz jedna spółka wiejska. Pracownik Wydziału nadzorujący spółki wodne uczestniczył 

w zjazdach Gminnych Spółek Wodnych oraz obradach Walnego Zgromadzenia Rejonowego Związku 

Spółek Wodnych w Dębicy.  
 

Leśnictwo 

Zgodnie z ustawą o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności skarbu 

paostwa sprawuje Starosta. Starosta przekazał prowadzenie spraw Nadleśniczemu Nadleśnictwa 

Dębica.  

W ramach nadzoru nad lasami: 

 wydano decyzje nakazujące pielęgnację lasu na powierzchni 72,0 ha; 

 sporządzono 418 szt. świadectw legalności; 

 wydano decyzje na odnowienie naturalne na powierzchni 82,0 ha; 

 lustrowano lasy na powierzchni 2 770 ha. 
 

Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1867) o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, która określa zadania oraz właściwośd 

jednostek organizacyjnych i organów w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

unijnych. Zadania związane z udzielaniem pomocy finansowej w zakresie wspierania rozwoju 

obszarów wiejskich w tym zalesiania gruntów rolnych realizuje Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa. Starosta właściwy ze względu na położenie gruntu objętego zalesieniem 

dokonuje oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego 

oraz przekwalifikuje z urzędu grunt rolny na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie 

przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Realizując ten obowiązek zostało wydanych 17 decyzji, w których dokonano 

oceny udatności uprawy leśnej i przekwalifikowano grunt 17 działek z użytku rolnego na leśny 

o łącznej powierzchni 13,67 ha. 



 

RAPORT O STANIE POWIATU DĘBICKIEGO ZA 2018 ROK  70 

Starosta, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, jest zobowiązany do wykonania planów 

urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Paostwa, należących do osób fizycznych 

i wspólnot gruntowych. W 2018 roku Starosta Dębicki wykonał Uproszczone Plany Urządzenia Lasów 

dla gminy Czarna, Jodłowa oraz Miasta Pilzno. Koszt rzeczywisty za opracowanie planów wyniósł 

90 593,03 zł. W wyniku starania własnego Wydziału Starosta uzyskał 41 941,22 zł od Generalnej 

Dyrekcji Lasów Paostwowych z funduszu leśnego na częściową refundację wykonania planów. 

W 2018 roku na wniosek zainteresowanych stron, wydano 1125 zaświadczeo dotyczących 

nieruchomości objętych uproszczonym planem urządzenia lasu. 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Geologii  

 Zatwierdzanie projektów robót geologicznych dot. poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin 

– 4 sprawy, 1 decyzja. 

 Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin – 18 spraw, 14 decyzji.  

 Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, wygaszenie koncesji lub zmiana 

warunków koncesji – 14 spraw, 8 decyzji. 

 Zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych – 5 spraw, 4 decyzje. 

 Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych – 6 spraw, 5 decyzji. 

 Zatwierdzanie projektów robót geologiczno – inżynierskich – 10 spraw, 9 decyzji. 

 Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich – 8 spraw, 8 decyzji. 

 Zatwierdzanie projektów robót innych niż geologiczne, w tym robót dot. wykorzystania ciepła 

ziemi – 7 spraw, 2 decyzje, 2 zgłoszenia. 

 Przyjmowanie dokumentacji innych niż geologiczne – 4 sprawy. 

 Przyjmowanie zgłoszeo do rejestru obszarów górniczych – 18 spraw. 

 Decyzje nakazowe dot. naruszania warunków koncesji lub bez zatwierdzonego projektu robót 

geologicznych lub naruszeniem jego warunków – 2 sprawy, 2 decyzje. 

 Weryfikacja informacji o ilości wydobytych kopalin ze złóż – 120 spraw. 

 Decyzje dot. opłat eksploatacyjnych, w tym opłat podwyższonych – 120 spraw, 9  decyzji. 

 Weryfikacja sprawozdao zmian zasobów złóż kopalin – 55 spraw. 

 Kontrola zakładów górniczych – 6 kontroli. 

 Kontrola robót geologicznych – 2 kontrole. 

 Uzgadnianie projektów decyzji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy – 

83 sprawy, 77 postanowieo, 6 decyzji. 

 Opiniowanie projektów studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin – 8 spraw, 1 opinia. 

 Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 12 spraw, 

2 opinie. 

 Aktualizacja powiatowego rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 

w zakresie: 

 przeprowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi raz terenów, 

na których te ruchy występują celem porównania stanu zagrożeo osuwiskowych w okresie 

jesiennym dla zaewidencjonowanych osuwisk na obszarach z obiektami publicznymi 

dla części: Gminy Brzostek – 38 obszarów, Miasta Dębica – 3 obszary, Gminy Dębica – 

27 obszarów, Gminy Jodłowa – 34 obszarów, Gminy Pilzno – 9 obszarów. 
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 Przeprowadzenia obserwacji terenów ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których 

te ruchy występują ze zgromadzeniem wyników dla przetwarzania danych związanych 

z dostępem do informacji o środowisku z uwzględnieniem m in. nr ewid. działek dla terenów 

zgłoszonych Staroście lub ustalonych w postępowaniach administracyjnych. 

 Udostępnienie podmiotom zewnętrznym oraz osobom prywatnym kart rejestracyjnych 

osuwisk i terenów zagrożonych – 4 sprawy, 1 decyzja o odmowie udostępnienia informacji. 

 Udostępnienie decyzji i innych dokumentów z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 

5 spraw. 

5.13. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy  
Jednostka organizacyjna Powiatu wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej. 

Zwierzchnictwo nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta Powiatu Dębickiego. Całokształtem 

działalności PUP kieruje – zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa Dyrektor PUP. 

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy funkcjonuje wg schematu określonego w Regulaminie 

Organizacyjnym przyjętym w dniu 19 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr 473/2017 oraz zmiany 

w/w Uchwały (Uchwała 606/2018 z 12 września 2018 r.) Zarządu Powiatu Dębickiego.  

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

W roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy opracowywał szczegółowe informacje o sytuacji 

na lokalnym rynku pracy na potrzeby różnych instytucji i organizacji współpracujących z Urzędem, 

w tym dla Powiatowej Rady Rynku Pracy, która jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty 

Dębickiego w sprawach polityki rynku pracy. W 2018 roku odbyło się 5 posiedzeo, podczas których 

Rada zapoznawała się z sytuacją panującą na lokalnym rynku pracy, z informacjami o stopniu 

realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy zadao.  

Powiatowa Rada Rynku Pracy została powołana 23 czerwca 2015 roku na czteroletnią kadencję 

na lata 2015-2019. 

Pośrednictwo pracy 

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy 

w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, natomiast pracodawcom w pozyskaniu pracowników 

o wymaganych kwalifikacjach zawodowych oraz: 

 pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy, 

 udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, 

 informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji 

i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, 

 inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami 

(giełdy pracy), 

 informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach. 

Pośrednictwo pracy zajmuje się także przyjmowaniem oświadczeo pracodawców o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcom. 
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W Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w 2018 roku złożono 1052 oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi, z czego do ewidencji oświadczeo wpisano 956. Powstała różnica 

dotyczy postępowao o wpis oświadczenia do ewidencji, które zostały umorzone, pozostawione 

bez rozpoznania lub odmówiono wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeo. 

Giełdy pracy i spotkania 

W 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy zorganizowano 32 giełdy pracy, tj. bezpośrednie 

spotkania pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, którzy zostali wybrani spośród osób 

zarejestrowanych w  PUP Dębica. Ogółem w ww. spotkaniach uczestniczyło 223 osoby. W ubiegłym 

roku przeprowadzono 5 spotkao informacyjno-rekrutacyjnych z różnymi instytucjami poszukującymi 

kandydatów do pracy. Ogółem w ww. spotkaniach uczestniczyło 88 osób. 

Przyjmowanie zagranicznych ofert pracy przekazywanych w ramach sieci EURES 

W ramach realizacji zadao EURES współpracowano przede wszystkim z Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Rzeszowie, który w ramach funkcjonującego systemu przekazywał informacje 

o dostępnych ofertach pracy w paostwach Unii oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

W 2018 r. dysponowano 697 ofertami pracy w różnych branżach gospodarki, co odpowiadało 

4922 wolnym etatom z: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Czech, Francji, Norwegii, Szwecji, Belgii, 

Austrii, Danii, Holandii, Włoch, Słowacji, Litwy. W minionym roku ok. 241 osób wykreślono 

z ewidencji osób bezrobotnych z powodu wyjazdu do pracy za granicę. 

Kontakt z pracodawcami 

Pośrednicy pracy pełniący funkcję doradcy klienta instytucjonalnego w 2018 r. nawiązali 

550 kontaktów z nowo powstałymi podmiotami gospodarczymi, utrzymali kontakt 

z 5268 dotychczasowymi kontrahentami tut. Urzędu. Skutkowało to pozyskaniem 3093 ofert pracy 

w tym 286 miejsc pracy w ramach stażu, 248 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych 

oraz utworzono 147 doposażeo i wyposażeo miejsc pracy. Miejsca refundowane zostały pozyskane 

w ścisłej współpracy z Działem Instrumentów Rynku Pracy. 

Poradnictwo zawodowe 

Poradnictwo zawodowe dzieli się na indywidualne i grupowe. W 2018 r. udzielono 396 porad 

indywidualnych, w których uczestniczyło ogółem 374 osoby, w tym 188 kobiet i 186 mężczyzn, 

229 osób zamieszkałych na wsi, 134 osoby długotrwale bezrobotne. W 12 poradach grupowych 

uczestniczyło 111 osób, w tym: 89 kobiet. Celem poradnictwa grupowego jest pomoc klientom 

urzędu pracy w osiąganiu adekwatnej oceny siebie, swojej sytuacji na rynku pracy oraz 

podejmowaniu decyzji ukierunkowujących działania na skuteczne znalezienie zatrudnienia. Ważnym 

elementem poradnictwa grupowego było zorganizowanie cyklu zajęd „ABC Przedsiębiorczości”, 

gdzie przekazano uczestnikom podstawową wiedzę nt. założenia i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. W ramach cyklicznych spotkao doradców zawodowych w dniu 13 grudnia 2018 r. 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy odbyło się spotkanie doradców zawodowych z Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębicy, ze szkół średnich i podstawowych z terenu Powiatu 

Dębickiego oraz z Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy.  
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Informacja zawodowa 

Informacja zawodowa świadczona jest również w formie indywidualnej i grupowej. 

W 2018 r. udzielono 550 informacji zawodowych indywidulanych, zorganizowano 12 spotkao 

w ramach informacji grupowych. Wzięło w nich udział 132 osoby. 

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – poradnictwo zawodowe 

W roku 2018 przeprowadzono jedno 3-tygodniowe szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania 

pracy, w którym udział wzięło 10 osób bezrobotnych.  

Szkolenia 

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy zorganizował 16 szkoleo, z czego 12 to szkolenia 

indywidualne na wniosek osób bezrobotnych oraz 4 szkolenia grupowe w ramach planu szkoleo 

dla osób bezrobotnych na rok 2018. W 2018 r. tut. Urząd ogółem skierował na szkolenia zawodowe 

41 osób uprawnionych. Na szkolenia grupowe - inicjowane przez urząd pracy - zostało skierowanych 

30 osób, na szkolenia indywidualne wskazane przez osoby uprawnione zostało skierowanych 

11 osób. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2018 r. zawarł z 3 osobami bezrobotnymi umowy 

o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy.  

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy wydatkował środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

z tzw. limitu podstawowego KFS, według priorytetów ministra właściwego ds. pracy oraz rezerwy 

według priorytetów Rady Rynku Pracy w wysokości 218 310,00 zł. W ramach przyznanych środków 

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarto 27 umów dotyczących finansowania działao 

obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wsparciem objęto 44 osoby.  

Barometr zawodów 

W IV kwartale 2018 r. po raz kolejny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy przeprowadzono 

badanie – BAROMETR ZAWODÓW - jednoroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników.  

Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.  

 

Program specjalny: „Aktywny powrót” 

Program specjalny „Aktywny powrót” realizowany był w dwóch etapach: 

1) I etap obejmował warsztaty aktywizujące „Uwierz w siebie” w następujących terminach:                    

16-17.04.2018 I grupa oraz 18-19.04.2018 II grupa. Na zajęciach warsztatowych zostały 

poruszone następujące zagadnienia: 

 przełamad bariery – psychologiczne podłoże problemu, 

 sposoby i metody poszukiwania pracy, 

 zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, 

 rozmowa kwalifikacyjna. 
 

Łączna liczba osób zatrudnionych w ramach robót publicznych to 10 osób. Okres zatrudnienia osób 

bezrobotnych w ramach robót publicznych wynosił 4 miesiące. 
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2) II etap obejmował szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy w okresie 

od 07.05.2018 r. do 25.05.2018 r. oraz propozycje pracy w ramach wolnych miejsc pracy. 

Szkolenie prowadzone było przez doradców zawodowych zatrudnionych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Dębicy z wykorzystaniem programu szkolenia rekomendowanego 

przez Ministra. Łączna ilośd osób, które ukooczyły szkolenie to 9 osób. 

Wydarzenia w 2018 roku 

Spotkanie informacyjne dla pracodawców 

W dniu 6 lutego 2018 roku z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy odbyło się spotkanie 

informacyjne dla pracodawców i przedsiębiorców, na które przybyło około 30 przedstawicieli firm 

z terenu Powiatu Dębickiego. Pracodawcy mieli możliwośd zapoznania się z najważniejszymi 

zmianami w przepisach prawa przedstawionymi przez Zakład Ubezpieczeo Społecznych, 

Urząd Skarbowy i Straż Graniczną. Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeo Społecznych, Inspektoratu 

w Dębicy omówili zmiany w sposobie rozliczania i opłacania składek od 1 stycznia 2018 r. 

oraz przedstawili zasady działania e-ZLA (elektroniczne zwolnienia lekarskie). Z kolei pracownicy 

Urzędu Skarbowego w Dębicy, który wchodzi w skład Krajowej Administracji Skarbowej omówili 

zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz zmiany w podatku VAT, które 

weszły w życie w 2018 roku. Funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej 

w Przemyślu omówili zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terenie RP oraz zmiany 

w zatrudnianiu cudzoziemców. 

Marcowe spotkanie informacyjne 

W dniu 1 marca 2018 r. z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy odbyło się spotkanie 

informacyjne dla pracodawców i przedsiębiorców.  Tematem spotkania było omówienie priorytetów 

dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r. oraz założeo Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego, które zostały przedstawione przez 

pracowników urzędu pracy. W spotkaniu uczestniczyło około 20 przedstawicieli firm z terenu Powiatu 

Dębickiego.  

Wrześniowa konferencja dla pracodawców, przedsiębiorców i młodzieży 

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeo Społecznych – Inspektorat 

w Dębicy w dniu 26 września 2018 r. zorganizował konferencję, w której uczestniczyli pracodawcy, 

przedsiębiorcy i młodzież szkół średnich Powiatu Dębickiego. Pierwsza częśd spotkania została 

poświęcona przedsiębiorcom i pracodawcom. Omówiona została zasada funkcjonowania Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego oraz dane statystyczne dotyczące KFS, jako instrumentu rynku pracy, 

realizowanego przez Urząd Pracy w Dębicy od maja 2014 r. Przedstawiono także dane statystyczne 

dotyczące zezwoleo na pracę sezonową i oświadczeo o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcom w obszarze działania tut. urzędu pracy. 

Europejskie dni pracodawców 2018  - „Popołudnie ze szkoleniami” w PUP Dębica 

Europejskie Dni Pracodawców to przedsięwzięcie zainicjowane przez Europejskie Publiczne Służby 

Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i Publicznymi Służbami 

Zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy włączając się 

po raz kolejny w tę inicjatywę zorganizował 8 listopada 2018 r. wydarzenie pn. „Popołudnie  

ze szkoleniami”.  
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Instrumenty rynku pracy 

Finansowanie kosztów przejazdu 

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy finansował koszty przejazdu na staż i szkolenia w tym 

szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Od stycznia do grudnia 2018 r. wpłynęło 

115 wniosków o zwrot kosztów przejazdu, w tym 79 na staż i 36 na szkolenia. W związku 

ze złożonymi wnioskami osoby ubiegające się o zwrot kosztów przejazdu na staż lub szkolenie 

składają miesięczne rozliczenia. W 2018 r. wpłynęło 607 rozliczeo miesięcznych w ramach tej formy 

wsparcia.  

Staże 

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy realizował staże finansowane ze środków:  

1) Funduszu Pracy przyznanych na podstawie algorytmu, z rezerwy Funduszu Pracy w ramach 

programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi, oraz z rezerwy 

Funduszu Pracy na finansowanie programu staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, 

2) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie 

Dębickim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

3) w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w Powiecie 

Dębickim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Podkarpackiego. 

W 2018 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wpłynęło 451 wniosków, z czego najwięcej 

w I i II kwartale. Zawarto 273 umowy o zorganizowanie stażu, w ramach, których staż rozpoczęło 

280 osób bezrobotnych. W 2018 r. w stażach uczestniczyło 515 osób bezrobotnych. 

Do dnia 31.12.2018 r. staż zakooczyło 446 osób bezrobotnych, a 69 osób pozostało w trakcie 

realizacji stażu. Realizacja każdego stażu jest na bieżąco monitorowana przez Urząd. 

W 2018 r. do PUP w Dębicy wpłynęło 133 wnioski o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu 

Pracy. Zostało zawartych 107 umów o organizację stażu, do odbycia stażu zostało skierowanych 

116 osób bezrobotnych. Do 31.12.2018 r. staż ukooczyło 62 osoby bezrobotne skierowane 

do odbycia stażu na podstawie umów zawartych w 2018 r. oraz 18 osób bezrobotnych skierowanych 

na podstawie umów zawartych w 2017 r. W 2019 roku kontynuowad odbywanie stażu będzie 

54 osoby bezrobotne.  

W 2018 r. do PUP w Dębicy wpłynęło 32 wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób 

powyżej 30 r. życia w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających 

bez pracy w Powiecie Dębickim (IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego. Zostało zawartych 20 umów o organizację stażu dla 24 osób bezrobotnych.  

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wpłynęło 261 wniosków o zawarcie umowy 

o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w Powiecie Dębickim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Od stycznia do grudnia 2018 roku zawarto 137 umów o zorganizowanie stażu. Tą formą wsparcia 

objęto 140 osób. Do 31.12.2018 r. staż zakooczyło 342 osoby w tym: 217 osób, które rozpoczęły staż 

w 2017 r. i 126 osób, które rozpoczęły staż w 2018 roku. 
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Prace interwencyjne 

W okresie od stycznia do grudnia 2018r. wpłynęło 276 wniosków o organizowanie prac 

interwencyjnych, zawarto z pracodawcami 213 umów. Większośd podmiotów ubiegających się 

o organizację prac interwencyjnych stanowiły mikro i małe przedsiębiorstwa działające w branży 

handlowej i produkcyjnej oraz placówki edukacyjne. Wśród tworzonych w ramach tej formy 

miejscach pracy przewagę stanowiły stanowiska pracy dla pracowników w zawodach: pracownik 

biurowy, pomoc administracyjna, sprzedawca, magazynier, pomoc nauczyciela, pracownik 

budowlany. Na organizowane miejsca pracy skierowano ogółem 265 osób bezrobotnych, z tego: 

- w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy „Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w Powiecie Dębickim(III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

skierowano 29 osób,  

- ze środków rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi 

53 osoby,  

- ze środków rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych 10 osób. 

W programie prac interwencyjnych ogółem uczestniczyło 465 osób  (z tego 200 osób z 2017 roku).  

Roboty publiczne 

W 2018 r. wpłynęło od 11 organizatorów robót publicznych 34 wnioski. Zawarto 28 umów  

o organizowanie robót publicznych, pracę podjęło 54 osoby bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy 

w Dębicy w 2018 roku realizował organizację robót publicznych z różnych źródeł finansowania 

tj. ze środków Funduszu Pracy w ramach algorytmu, Program specjalny „Aktywny Powrót” dla osób 

bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, z rezerwy Funduszu Pracy: Program aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi, Program regionalny dla osób długotrwale 

bezrobotnych w wieku 30 – 50 lat. Najczęściej osoby podejmujące pracę w ramach robót publicznych 

zatrudniane były na stanowiskach: robotnik gospodarczy, pomoc kuchenna, opiekun chorych, 

opiekun osoby starszej, robotnik drogowy. W ramach robót publicznych  w 2018 r. zatrudnionych 

było 61 osób, w tym 7 osób na podstawie umów zawartych w 2017 r.  

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

W 2018 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło 129 wniosków o refundację kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy. Zawartych zostało 81 umów o refundację kosztów wyposażenia 

lub doposażenia 85 stanowisk pracy, w tym 1 umowę na 1 stanowisko zawarto z producentem 

rolnym, zaś pozostałe 80 umów zawarto z podmiotami prowadzącymi działalnośd gospodarczą. 

Nie było zainteresowania tą formą wsparcia ze strony niepublicznych szkół, niepublicznych 

przedszkoli, żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; oraz podmiotów 

prowadzących działalnośd gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych. Najwięcej 

umów zostało zawartych z podmiotami prowadzącymi działalnośd na terenie miasta Dębica. 
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Na wyposażenie i utworzenie nowych 83 miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych w 2018 r. 

tutejszy Urząd wydatkował łączną kwotę: 1 521 957,30 zł, w tym: 170 309,99 zł ze środków Funduszu 

Pracy, 800 896,09 zł w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy „Aktywizacja osób 

powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w Powiecie Dębickim (IV)” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 339 751,22 zł w ramach  Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w Powiecie Dębickim (III)”, 171 000,00 zł ze środków z rezerwy Funduszu Pracy dla bezrobotnych 

zamieszkujących na wsi oraz 40 000,00 zł ze środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

W 2018 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zostały złożone 172 wnioski                                                 

o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. 

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało ogółem 115 osób bezrobotnych 

na łączną kwotę: 2 039 448,74  zł. 

Jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej realizowane było: 

 w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie 

Dębickim (III)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – dla 41 osób na kwotę                              

735 676,97 zł;  

 w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego: „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy                                

w Powiecie Dębickim (IV)”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego – dla 26 osób na kwotę 467 757,15 zł; 

 ze środków Funduszu Pracy w ramach algorytmu –  dla 16 osób na kwotę  281 900,00 zł. 

 ze środków rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych zamieszkujących 

na  wsi –  dla 32 osób na kwotę  554 114, 62 zł. 

W 2018 r. zostały złożone dwa wnioski osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie 

działalności gospodarczej z Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Przyznano środki  w wysokości  54 000,00 zł. 

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2018 roku realizował łącznie 275 umów dotyczących przyznania 

środków na podjęcie działalności gospodarczej.  Umowy te były zawarte w: 2016 roku (36 umów), 

2017 roku (121 umów + 1 umowa z PFRON ), 2018 roku ( 115 umów + 2 umowy z PFRON).   

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego,  
który ukooczył 50 rok życia 

O dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukooczył 50 rok 

życia ubiegały się mikroprzedsiębiorstwa oraz małe przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. 

W 2018 roku w tej formie wsparcia uczestniczyło 109 osób bezrobotnych (80 osób z 2016 i 2017 

roku). 
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Bon na zasiedlenie 

W 2018 r. wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie złożyło 73 osoby bezrobotne do 30 roku życia. 

Mając na uwadze warunki wynikające z art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy oraz kierując się indywidulanymi potrzebami bezrobotnego, sytuacją na lokalnym rynku pracy, 

zasadą celowości, efektywności i racjonalności wydatkowania środków publicznych 59 wniosków 

zostało rozpatrzonych pozytywnie, 12 negatywnie, a 2 pozostały bez rozpatrzenia.  

Spośród 58 bezrobotnych, którzy otrzymali bon na zasiedlenie w 2018 r.: 

1) zatrudnienie podjęło 53 osoby w tym: 

- 47 osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w Powiecie Dębickim (III)”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

- 3 osoby ze środków Funduszu Pracy, 

- 3 osoby ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla osób 

bezrobotnych zamieszkujących na wsi 

2) działalnośd gospodarczą podjęło 2 osoby w ramach projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w Powiecie Dębickim (III)”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

Do 31.12.2018 r. z 55 osób, które po otrzymaniu bonu na zasiedlenie podjęły zatrudnienie 

lub działalnośd gospodarczą: 

- 19 osób wywiązało się z warunków umowy, 

- 36 osoby kontynuuje realizację bonu w 2019 roku. 

Nowymi miejscami zamieszkania osób, którym przyznano bon na zasiedlenie w związku z podjęciem 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej tak jak w 2017 roku były głównie następujące miasta: 

Kraków (22 osób), Warszawa (15 osób), Wrocław (4 osoby). 

Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych 

na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych 

do 30 roku życia 

Na finansowanie tej formy wsparcia Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w latach 2016-2018 

wydatkował ogółem kwotę 10 580 970,06 zł. 

W 2018 roku kontynuowano umowy zawarte w 2016 i 2017 roku, prowadzono monitoring realizacji 

umów, dokonywano refundacji wynagrodzeo, kierowano osoby bezrobotne w celu uzupełniania 

miejsc pracy. W 2018 roku w tym programie uczestniczyło łącznie 515 osób (w tym 438 osób z 2016r. 

i 2017 r.). 
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Centrum Integracji Społecznej 

Od 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy wspiera działalnośd dwóch Centrów Integracji Społecznej 

w Pilźnie i w Dębicy prowadzących zajęcia dla uczestników - osób zagrożonym wykluczeniem 

społecznym, poprzez finansowanie ze środków Funduszu Pracy świadczeo integracyjnych 

oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeo. W 2018 r. Urząd przeznaczył na ten cel 

350 627,18 zł dla 60 osób. Reintegracja zawodowa prowadzona w ramach warsztatów polega 

na odbudowaniu i podtrzymaniu u uczestników CIS zdolności do samodzielnego funkcjonowania 

na rynku pracy. Głównym celem reintegracji zawodowej jest nabycie przez uczestników 

CIS umiejętności zawodowych, przyuczenie do wykonywania pracy, przekwalifikowanie lub 

podwyższanie kwalifikacji zawodowych. 

Zatrudnienie wspierane 

W  2018 r. w ramach zatrudnienia wspieranego uczestniczyło 5 osób, w tym 3 osoby z 2017 roku. 

W 2018 r. na refundacje zatrudnienia wspieranego Urząd przeznaczył 12 905,88 zł. 

Prace społecznie użyteczne 

W 2018 r. do prac społecznie użytecznych skierowano 10 osób bezrobotnych. Osoby uprawnione 

do wykonywania prac społecznie użytecznych wykonywały prace porządkowe na terenie miasta 

Dębica. 

Program specjalny 

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2018 r. realizował w oparciu o środki Funduszu Pracy program 

specjalny „Aktywny powrót” skierowany do 30 osób bezrobotnych, dla których został ustalony 

III profil pomocy oraz założono Indywidualny Plan Działania. W ramach programu specjalnego 

zaplanowano warsztaty aktywizujące, szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 

oraz roboty publiczne. Program realizowany był: od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r. Celem programu 

specjalnego „Aktywny powrót” była zmiana sposobu postrzegania siebie, przełamanie barier 

powodujących oddalenie od rynku pracy, zmiana podejścia do sytuacji stresowych związanych z pracą 

lub jej brakiem poprzez udział w szkoleniu z zakresu aktywnego poszukiwania pracy z udziałem 

psychologa i warsztaty motywujące oraz nabycie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez 

zatrudnienie w ramach robót publicznych, a następnie podjęcie zatrudnienia po ich zakooczeniu.  

Poradnictwo zawodowe, Indywidualny Plan Działania 

Doradca klienta - doradca zawodowy w celu uaktywnienia osób bezrobotnych zaliczonych 

do III profilu pomocy, na podstawie realizowanego Indywidualnego Planu Działania, wspólnie z osobą 

bezrobotną ustalił bariery, które utrudniają podjęcie zatrudnienia, określił deficyt umiejętności 

zawodowych oraz ustalił predyspozycje i możliwości wykonywania zawodu przez potencjalnych 

uczestników programu specjalnego. 

Warsztaty aktywizujące „Uwierz w siebie” 

Na warsztaty aktywizujące zostało skierowane 20 osób, z czego w zajęciach uczestniczyło 18 osób 

podzielonych na dwie grupy. Dwudniowe warsztaty prowadzone były na terenie miasta Dębica, poza 

siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy w dniach od 16 do 17 kwietnia i od 18 do 19 kwietnia 

2018 r. Po ukooczeniu warsztatów uczestnicy zostali skierowani na rozmowy do pracodawców 

w związku z propozycją pracy w ramach robót publicznych.  
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Roboty publiczne zostały zorganizowane w gminach Powiatu Dębickiego. Organizator robót 

publicznych otrzymał refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki 

na ubezpieczenia społeczne przez okres 4 miesięcy w wysokości 1 600 złotych oraz składki 

na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty za każdy miesiąc. Zatrudnienie w ramach robót publicznych 

podjęło 10 osób bezrobotnych. 

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy było prowadzone przez Doradców Zawodowych 

z Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z wykorzystaniem programu szkolenia rekomendowanego 

przez Ministra oraz przez zaproszone osoby: m. in. psychologa, trenera ds. wizerunku. Program 

szkolenia był realizowany przez trzy tygodnie: od 7 do 25 maja 2018 r. Szkoleniem z zakresu 

umiejętności poszukiwania pracy objęto 10 uczestników.  

Dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w 2018 roku 

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy 

na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości: 1 331 300 zł. 

a) Program regionalny na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych w wieku 

30 – 50 lat (kwota – 105 100 zł, roboty publiczne  - 15 osób). 

b) Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych (kwota – 144 000 zł, szkolenia  

–  17 osób, prace interwencyjne - 10 osób). 

c) Program przeznaczony na finansowanie staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji                            

i  Modernizacji Rolnictwa (kwota – 36 000 zł, staże  – 4 osoby). 

d) Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (kwota – 1 046 200 zł, 

prace interwencyjne – 53 osoby, staże – 30 osób, roboty publiczne – 11 osób, jednorazowe środki 

na podjęcie działalności gospodarczej – 32 osób, refundacja kosztów wyposażenia stanowisk 

pracy – 9 osób, szkolenia – 6 osób, bon na zasiedlenie – 4 osoby). 

Projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy od 01.01.2017 r. rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Dębickim (III)” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt 

będzie realizowany do 31.03.2019 r. Całkowita wartośd projektu wynosi 8 845 000,00 zł, z czego 

100% Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy pozyskał ze środków unijnych. Budżet na 2018 rok wynosi 

3 769 810,00 zł. Wykonanie na koniec 31.12.2018 roku: 3 757 004,89 zł.  Celem głównym projektu 

jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 881 osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez pracy, 

w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. W ramach całego okresu 

realizacji projektu wsparciem zostało objętych 917 osób poniżej 30 roku życia zakwalifikowanych 

do I profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. wymagający wsparcia). 

W samym 2018 roku pomocą w projekcie było objętych 498 osób, z czego swój udział w projekcie 

kontynuowało 226 osób, które rozpoczęły uczestnictwo w projekcie w 2017 roku. Natomiast 

w 2018 roku udział w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie 

Dębickim (III)” rozpoczęło 272 nowych uczestników. 



 

RAPORT O STANIE POWIATU DĘBICKIEGO ZA 2018 ROK  81 

Rezultaty twarde narastająco oraz w 2018 r. (wg stanu na 31.12.2018 r.): 

 Zaplanowano objęcie pomocą 881 uczestników – wykonanie: 917 osób bezrobotnych; z czego 

w samym 2018 r. wsparciem było objętych 498 osób, w tym udział rozpoczęło 272 nowe osoby; 

 Zaplanowano objęcie pomocą 19 osób z niepełnosprawnościami – wykonanie: 23 osób, z czego 

w samym 2018 r. wsparciem było objętych 15 osób, w tym udział rozpoczęło 5 nowych osób; 

 Zaplanowano objęcie pomocą 286 osób długotrwale bezrobotnych – wykonanie: 281 osób, 

z czego w samym 2018 r. wsparciem było objętych 127 osób, w tym udział rozpoczęło 

70 nowych osób; 

 Zaplanowano przyznanie bezzwrotnych jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej dla 106 uczestników – wykonanie: od początku realizacji projektu dofinansowanie 

wypłacono 114 osobom bezrobotnym, z czego w samym 2018 r. dotacje otrzymało 40 nowych 

osób; 

 Zaplanowano objęcie stażami 562 osób – wykonanie: 577 osób, z czego w samym 2018 r. 

stażami było objętych 339 osób, w tym udział w stażach rozpoczęło 140 nowych osób; 

 Doświadczenie zawodowe po odbyciu stażu (zaświadczenia) – wykonanie narastająco: 

444 osoby, z czego w samym 2018 r. 235 osób; 

 Zaplanowano skierowanie na subsydiowane miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych 

86 osób – wykonanie: z czego w samym 2018 roku pracami interwencyjnymi było objęte 

52 osoby, w tym pracę na subsydiowanych miejscach podjęło 25 nowych osób; 

 Zaplanowano przyznanie 110 bonów na zasiedlenie – wykonanie: 118 osób, z czego w samym 

2018 r. bony przyznano 49 osobom; 

 Zaplanowano 17 refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – wykonanie 

18 osób, z czego wszystkie w 2018 r.; 

 Na dzieo 31.12.2018 r. pracę lub samozatrudnienie podjęło 752 osoby,  w tym w 2018 roku 

400 osób. 

W marcu 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy zorganizował spotkanie informacyjne  

z pracodawcami i przedsiębiorcami dotyczące projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w Powiecie Dębickim (III)”, na którym zostały przedstawione podstawowe dane dotyczące 

realizowanego projektu oraz możliwości skorzystania z oferowanego wsparcia. 

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2018 r. realizował projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. 

pozostających bez pracy w powiecie dębickim (IV)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek 

pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe 

PUP. Projekt był realizowany od 16.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Całkowita wartośd projektu: Budżet 

projektu ogółem wynosił 1 500 627,00 zł, z czego 100% Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy pozyskał 

ze środków unijnych. Wykonanie na koniec 2018 roku: 1 488 774,40 zł  – 99,21%.  

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności 

do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w PUP w Dębicy, w tym 

zwiększenie szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa poprzez objęcie uczestników 

kompleksowym i adekwatnym do posiadanych profilów pomocy, problemów, predyspozycji 

i umiejętności - wsparciem w postaci usług i instrumentów, tak aby również rolników oraz członków 

ich rodzin przygotowad do wejścia i utrzymania się na rynku pracy w zawodach pozarolniczych. 
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Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy od  1 października 2018 roku realizuje projekt konkursowy 

„Szansa na pracę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Całkowita wartośd projektu: Budżet projektu ogółem wynosi 1 373 760,00 zł, z czego 1 263 760,00 zł, 

tj. 91,99% Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy pozyskał ze środków unijnych, resztę stanowi wkład 

własny w postaci środków Funduszu Pracy. Zaangażowanie środków finansowych nastąpi 

od początku 2019 roku. Planowany czas realizacji projektu: od 01.10.2018 r. do 31.03.2020 r. 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności 

do zatrudnienia 80 osób bezrobotnych powyżej 29 r. ż. zarejestrowanych w PUP w Dębicy, poprzez 

objęcie uczestników kompleksowym i adekwatnym do posiadanych profilów pomocy, problemów, 

predyspozycji i umiejętności - wsparciem w postaci usług i instrumentów mających przygotowad 

do wejścia i utrzymania się na rynku pracy. Na koniec 2018 roku wsparciem w ramach projektu 

objęto 9 osób powyżej 29 roku życia zakwalifikowanych do II profilu pomocy (osoby wymagające 

wsparcia), w tym 9 kobiet; 4 osoby powyżej 50 roku życia; 2 osoby z niepełnosprawnościami 

oraz 3 osoby długotrwale bezrobotne. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia 

przez min. 44 osoby (54% liczone zgodnym ze sposobem mierzenia kryterium efektywności 

zatrudnieniowej), zarejestrowane w PUP Dębica. Wykonanie nastąpi po zakooczeniu przez 

uczestników udziału w projekcie w 2019 i 2020 roku. Cele projektu są zgodne z celami szczegółowymi 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

dla Działania 7.1, realizowanymi poprzez typy operacji, które są również zbieżne z instrumentami 

i usługami wymienionymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

5.14. Ochrona praw konsumenta 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.: 

Zadania z zakresu ochrony konsumentów są realizowane przez samorząd szczebla powiatowego jako 

zadania własne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym 

w zakresie m. in. ochrony praw konsumenta. Zadania te oraz formę ich realizacji określają 

przede wszystkim przepisy art. 37-43 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów. Problematyka spraw, z którymi zgłaszali się konsumenci była bardzo szeroka. 

Udzielane porady i podejmowane interwencje dotyczyły m. in. wprowadzania konsumentów w błąd 

przez operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne oraz dostaw prądu i gazu, co do warunków 

zawartych umów tj. określania nazwy operatora, okresu, na jaki umowa została zawarta, cennika 

świadczonych usług, braku informacji o prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem 

przedsiębiorstwa w terminie 14 dni i co się z tym wiąże, nie dołączanie do umów wzoru odstąpienia 

od takiej umowy. Ponadto w roku sprawozdawczym problemy konsumentów związane były 

z reklamacjami składanymi zarówno z tytułu gwarancji, jak i z tytułu rękojmi, głównie takich 

produktów jak: obuwie, sprzęt RTV i AGD. W powyższym zakresie problemy konsumentów nadal 

polegały głównie na odmowie uznania reklamacji, braku ustosunkowania się do roszczeo 
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konsumentów w ustawowym 14-dniowym terminie, załatwianie reklamacji niezgodnie z żądaniem 

konsumentów, narzucanie rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji zamiast z tytułu rękojmi. 

W 2018 roku do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dębicy wpłynęło 127 pisemnych wniosków 

konsumentów o udzielenie pomocy prawnej. Ponadto udzielono 288 porad ustnych bezpośrednio 

w Biurze Rzecznika, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wystąpienia 

do przedsiębiorców zawierały zwięzły opis stanu faktycznego wynikający z treści wniosków złożonych 

przez konsumentów i przedstawionych dokumentów, ocenę prawną z podaniem konkretnego 

przepisu prawa mającego zastosowanie w określonej sprawie oraz wniosek o polubowne zakooczenie 

sporu. 

W minionym roku Rzecznik współdziałał ze stowarzyszeniami oraz organizacjami konsumenckimi. 

W związku z powyższym podtrzymano i wzbogacono niezbędną współpracę na polu wymiany 

doświadczeo, konsultacji z takimi instytucjami, jak: Federacja Konsumentów, Inspekcja Handlowa 

oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. W ramach działao na rzecz edukacji konsumenckiej 

Rzecznik utrzymywał stały kontakt z Policją oraz przedstawicielami miejscowych szkół 

ponadgimnazjalnych, czego efektem były spotkania z klubami seniora, uniwersytetem trzeciego 

wieku oraz uczniami w/w szkół. Dodatkowo konsumentom zostały przekazane ulotki, broszury 

i publikacje z zakres prawa konsumenckiego. 

 

 

Podsumowanie 
 

Powiat Dębicki jest lokalną wspólnotą samorządową obejmującą mieszkaoców Powiatu i terytorium 

Powiatu jako jednostki zasadniczego podziału terytorialnego. Przypisane ustawami zadania Powiat 

Dębicki wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialnośd. Zadania Powiatu wykonywane 

są przy pomocy Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. 

Podstawowym aktem prawnym określającym kompetencje i zasady działania Powiatu jako jednostki 

samorządu terytorialnego jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

Powiat Dębicki wykonuje zadania własne określone w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie 

powiatowym.  

Raport o stanie Powiatu Dębickiego za 2018 rok przedstawia stan Powiatu na dzieo 31 grudnia 

2018 roku. Opracowanie zawiera dane o realizacji strategii, programów, polityk, uchwał organu 

stanowiącego na koniec roku kalendarzowego. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu 

Powiatu Dębickiego w roku poprzednim. 

 


