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1. Wprowadzenie 
  

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

(t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920) 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. 

Ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie działao osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) termin przedstawienia raportu o stanie jednostki 

samorządu terytorialnego przypadający w 2020 roku został przedłużony o 60 dni. 

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 2019 r.  

Liczba mieszkaoców 

według ostatnich 

dostępnych danych GUS 

135 471 

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 

2019 r. 

Planowany budżet Powiatu Dębickiego na dn. 31.12.2019 rok wynosił: 

po stronie dochodów :  161 366 905,34 zł  

po stronie przychodów : 11 832 392,58 zł  

po stronie wydatków :  173 199 297,92 zł  

po stronie rozchodów :                 0,00 zł  

Dochody budżetowe na dn. 31.12.2019 rok 

Planowane dochody budżetowe w kwocie 161 366 905,34 zł wykonano 

w kwocie 163 128 267,37 zł  

Dochody bieżące na dn. 31.12.2019 rok w planowanej kwocie 

125 284 776,53 zł wykonano w kwocie 129 253 991,64 zł, co stanowi 

103,2 % planu dochodów bieżących, w tym: 

Planowane dochody z subwencji ogólnych  na dn. 31.12.2019 rok 

w kwocie 54 758 836,00 zł wykonano w kwocie 54 758 836,00 zł, 

co stanowi 100 % w stosunku do planu subwencji,                  

Planowane dochody z dotacji celowych na dn. 31.12.2019 rok w kwocie                       

23 133 385,53 zł wykonano w kwocie 23 012 889,54 zł, co stanowi 

99,48 % w stosunku do planu dotacji,                

Planowane dochody własne na dn. 31.12.2019 rok w kwocie 

47 392 555,00 zł wykonano w kwocie 51 482 266,10 zł, co stanowi 

108,63 % planu dochodów własnych.  

Dochody majątkowe na dn. 31.12.2019 rok w planowanej kwocie 

36 082 128,81 zł wykonano w kwocie 33 874 275,73 zł, co stanowi 

93,88 % planu dochodów majątkowych. 

Wydatki budżetowe na dn. 31.12.2019 rok 

Planowane wydatki budżetowe na dn. 31.12.2019 rok w kwocie 

173 199 297,92 zł zostały zrealizowane w wysokości 163 458 317,08 zł, 

co stanowi 94,37 % planu wydatków, w tym: 

Wydatki bieżące na dn. 31.12.2019 rok - planowane w wysokości  

122 845 518,48 zł - zrealizowano w kwocie 114 583 583,59 zł, co stanowi 

93,27 %planu wydatków bieżących, w tym: 

wydatki jednostek budżetowych na dn. 31.12.2019 rok wykonano 

w kwocie 99 680 545,43 zł, w tym:  

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dn. 31.12.2019 rok - 

wykonano w kwocie 76 857 914,41 zł; 

b) wydatki związane z realizacją zadao statutowych jednostek 

budżetowych na dn. 31.12.2019 rok wykonano w kwocie 

22 822 631,02 zł; 
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dotacje na zadania bieżące na dn. 31.12.2019 rok wykonano w kwocie                          

5 710 494,24 zł; 

świadczenia na rzecz osób fizycznych na dn. 31.12.2019 rok wykonano                      

w kwocie 3 678 752,22 zł; 

wydatki bieżące na programy finansowane na dn. 31.12.2019 rok 

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

o finansach publicznych, wykonano w kwocie 5 513 791,70 zł; 

wypłaty z tytułu poręczeo i gwarancji na dn. 31.12.2019 rok – 

wykonanie 0 zł; 

wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 

na dn. 31.12.2019 rok wykonano w kwocie 0,00 zł. 

 

Wydatki majątkowe  na dn. 31.12.2019 rok: 

Planowane na dn. 31.12.2019 roku wydatki majątkowe w wysokości 

50 353 779,44 zł – zostały zrealizowane w 2019 roku w kwocie 

48 874 733,49 zł, co stanowi 97,06 % planu tych wydatków. 

Przychody na dn. 31.12.2019 rok 

W 2019 roku uzyskano łącznie 11 832 392,58 zł przychodów 

budżetowych.   

Rozchody na dn. 31.12.2019 rok 

W 2019 roku plan rozchodów wyniósł 0,00 zł, (rozchody na spłatę rat 

zaciągniętych kredytów). 

 

 

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 

 

 

                                                           
1
 Strategia rozwoju Powiatu Dębickiego na lata 2015-2022. 
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2.2. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 
 

 

W 2019 roku obserwujemy 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 2018 była niższa – średnio o 772 osoby.  

 

Stopa bezrobocia w 2018 r. w kraju wynosiła 5,8% natomiast w 2019 r. spadła do poziomu 5,2%, 

w Powiecie Dębickim (5,7%) spadła o 1,2% i wyniosła 4,5%, w województwie podkarpackim (8,7%) 

spadła o 0,8% i wynosi 7,9%.  

 

Znaczący wpływ na obniżenie liczby bezrobotnych/stopy bezrobocia w Powiecie miała dobra 

koniunktura gospodarcza oraz projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Funduszu Pracy oraz z PFRON-u. 

Stopa bezrobocia w Powiecie Dębickim na dzieo 31 grudnia 2019 roku wyniosła 4,5%. Była niższa 

od średniej krajowej o 0,7% i niższa od wojewódzkiej o 3,4%. 

Powiat Dębicki charakteryzuje się jednym z najmniejszych wskaźników stopy bezrobocia 

w województwie podkarpackim i znajduje się na 3 miejscu (wg układu od najniższej do najwyższej). 

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

poziomu rozwoju gospodarczego danego regionu.  
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3. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Dębickiego – uchwały podjęte w 2019 r. 

Lp. 
Uchwała 

(numer/data podjęcia/przedmiot) 
Informacja o wykonaniu 

1. 
Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 stycznia 2019 r. 
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
w Brzostku. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 stycznia 2019 r. 
w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2019 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Opublikowana w Dzienniku 
Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.1125 z 20.02.2019). 

3. 
Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 stycznia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dębickiego na lata 
2019 – 2029. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

4. 
Uchwała Nr V.38.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 20 lutego 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Powiecie Dębickim na lata 2019-2026. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

5. 
Uchwała Nr V.40.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 20 lutego 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały 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. 

6. 

Uchwała Nr V.41.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 20 lutego 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego 
na 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Powiatu Dębickiego na lata 2019-2029. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Opublikowana w Dzienniku 
Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.1283 z 01.03.2019) 

7. 
Uchwała Nr V.42.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 20 lutego 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Dębickiego na lata 2019-2029. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

8. 

Uchwała Nr VI.43.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr III.25.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 
21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 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. 2019.2235 
z dnia 10.04.2019). 
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9. 

Uchwała Nr VI.44.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Dębickim 
na lata 2019 – 2022. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

10. 

Uchwała Nr VI.45.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. 
w sprawie określenia rodzajów zadao z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2019 roku i wysokości środków 
PFRON przeznaczonych na te zadania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

11. 

Uchwała Nr VI.46.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie oraz zatwierdzenie realizacji projektu 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (IV)” 
w ramach Działania 1.1. – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 
na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 
1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą 
od 01.01.2019 r.  

 

12. 

Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. 
pozostających bez pracy w powiecie dębickim (V)” 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. 

13. 
Uchwała Nr VI.48.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. 
w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Dębickiego”. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Wręczenie medalu „zasłużony dla 
Powiatu Dębickiego” dla Zespołu Pieśni i Taoca „Igloopolanie” 
w Dębicy. 

14. 

Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. 
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych przez mieszkaoców powiatu dębickiego, zasad tworzenia 
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadad składane 
projekty. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.2316 z 
dnia 12.04.2019). 
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15. 

Uchwała Nr VI.50.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego 
na realizację zadania publicznego pn. „Zakup wraz z montażem elementów 
bezpieczeostwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery 
energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) 
w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich – Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica z drogą powiatową 
Nr 1287R Skrzyszów – gr. powiatu – Paszczyna w miejscowości Brzeźnica”. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

16. 
Uchwała Nr VI.51.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadao publicznych Powiatu Dębickiego 
z zakresu dróg publicznych Gminie Dębica. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.  

17. 
Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego 
na 2019 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Opublikowana w Dzienniku 
Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.2201  z 09.04.2019). 

18. 
Uchwała Nr VI.53.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Dębickiego na lata 2019 – 2029. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

19. 
Uchwała Nr VII.54.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Nr 1 dla Dorosłych 
w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

20. 
Uchwała Nr VII.55.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych 
w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

21. 

Uchwała Nr VII.56.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie projektu zmiany uchwały Nr XXXIII.206.2017 Rady Powiatu Dębickiego z 
dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i 
specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 
Powiatu Dębickiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, została opublikowana 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Dębickiego 
i wywieszona na tablicy ogłoszeo Starostwa Powiatowego. 
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22. 
Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości 
na rzecz Powiatu Dębickiego. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

23. 

Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII.263.2014 Rady Powiatu Dębickiego 
z dnia 11.04.2014 roku w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Działao na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Dębickim na lata 2014 – 2020. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

24. 
Uchwała Nr VII.59.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego 
na 2019 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.2733 
z dnia 11.05.2019). 

25. 
Uchwała Nr VII.60.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Dębickiego na lata 2019 – 2029. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

26. 
Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 11 czerwca 2019 r. 
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzostku. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

27. 

Uchwała Nr VIII.65.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 11 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII.206.2017 Rady Powiatu Dębickiego 
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i 
specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo 
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 
na terenie Powiatu Dębickiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 
31 sierpnia 2019 r. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.3534 
z dnia 05.07.2019). 

28. 

Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 11 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr VII.54.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 
25 kwietnia 2019 r. w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Nr 1 
dla Dorosłych w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

29. 
Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 11 czerwca 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośd 
Powiatu Dębickiego. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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30. 

Uchwała Nr VIII.68.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 11 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Dębickiego Nr XLVII.299.2018 
z dnia 29 maja 2018 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 opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.3465 z 
dnia 03.07.2019). 

31. 
Uchwała Nr VIII.69.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 11 czerwca 2019 r. 
w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

32. 
Uchwała Nr VIII.70.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 11 czerwca 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego 
na 2019 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.3401 
z dnia 27.06.2019). 

33. 

Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 11 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały 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 funkcje pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych 
zawodowych specjalistycznych. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.4167 z 
dnia 27.08.2019). 

34. 

Uchwała Nr IX.72.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 31 lipca 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.45.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 
2 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów zadao z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2019 roku 
i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

35. 
Uchwała Nr IX.73.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 31 lipca 2019 r. 
w sprawie wskazania przedstawicieli organu stanowiącego do składu Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

36. 
Uchwała Nr IX.74.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 31 lipca 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 
z tytułu trwałego zarządu. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

37. 
Uchwała Nr IX.75.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 31 lipca 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości 
na rzecz Gminy Żyraków. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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38. 

Uchwała Nr IX.76.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 31 lipca 2019 r. 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Dębickiego od dnia 
1 września 2019 r. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.3994 z 
dnia 09.08.2019). 

39. 

Uchwała Nr IX.77.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 
i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez organ 
inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.4018 z 
dnia 14.08.2019). 

40. 
Uchwała Nr IX.78.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 31 lipca 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego 
za 2019 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.3932 z 
dnia 05.08.2019). 

41. 
Uchwała Nr IX.79.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 31 lipca 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Dębickiego na lata 2019 - 2029. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

42. 
Uchwała Nr X.80.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 9 września 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego 
za 2019 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.4539 
z dnia 25.09.2019). 

43. 
Uchwała Nr X.81.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 9 września 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Dębickiego na lata 2019 - 2029. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

44. 
Uchwała Nr XI.82.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Dębicy w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

45. 

Uchwała Nr XI.83.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Dębicy, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Mikołaja 
Kopernika w Dębicy w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2, wchodzące 
w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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46. 
Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
o zmianie uchwały Rady Powiatu Dębickiego Nr XVI/161/04 z dnia 25 lutego 2004 r. 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 4 w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem 01.09.2019. 

47. 
Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

48. 
Uchwała Nr XI.86.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

49. 

Uchwała Nr XI.87.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego 
w Dębicy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

50. 
Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

51. 
Uchwała Nr XI.89.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

52. 

Uchwała Nr XI.90.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bartosza Głowackiego w Jodłowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
w Jodłowej. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

53. 
Uchwała Nr XI.91.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. 
Sebastiana Petrycego w Pilźnie. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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54. 

Uchwała Nr XI.92.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w 
Pustkowie Osiedlu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Pustkowie Osiedlu. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

55. 

Uchwała Nr XI.93.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 
w Dębicy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II 
w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

56. 

Uchwała Nr XI.94.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 
w Dębicy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

57. 

Uchwała Nr XI.95.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 
w Dębicy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka 
w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

58. 

Uchwała Nr XI.96.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4 
w Dębicy wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika 
w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

59. 

Uchwała Nr XI.97.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum 
w Pustkowie Osiedlu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pustkowie Osiedlu. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

60. 
Uchwała Nr XI.99.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych nowego odcinka drogi 
powiatowej zlokalizowanej na terenie miejscowości Zawierzbie i Straszęcin. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.4659 z 
dnia 03.10.2019). 

61. 
Uchwała Nr XI.101.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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62. 
Uchwała Nr XI.102.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 września 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego 
na 2019 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.4541 
z dnia 25.09.2019). 

63. 

Uchwała Nr XII.104.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 15 października 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr VI.45.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 2 kwietnia 
2019 r. w sprawie określenia rodzajów zadao z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2019 roku i wysokości środków 
PFRON przeznaczonych na te zadania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

64. 
Uchwała Nr XII.105.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 15 października 2019 r. 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Dębica. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

65. 
Uchwała Nr XII.106.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 15 października 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

66. 
Uchwała Nr XII.109.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 15 października 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego 
na 2019 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.4986 
z dnia 24.10.2019). 

67. 
Uchwała Nr XII.110.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 15 października 2019 r. 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego 
na lata 2019 – 2029. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

68. 
Uchwała Nr XIII.111.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 12 listopada 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego 
na 2019 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.5513 
z dnia 19.11.2019). 

69. 
Uchwała Nr XIII.112.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 12 listopada 2019 r. 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego 
na lata 2019 – 2029. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

70. 

Uchwała Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie Programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego 
na rok 2020. 

Uchwała weszła w życie z dniem 01.01.2020 r. 
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71. 
Uchwała Nr XIV.114.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały 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. 2019.6236 
z dnia 10.12.2019) 

72. 

Uchwała Nr XIV.115.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych 
przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.5839 
z dnia 02.12.2019) z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wszedł w życie z dniem 
01.01.2020 r. 

73. 

Uchwała Nr XIV.116.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr VI.45.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 2 kwietnia 
2019 r. w sprawie określenia rodzajów zadao z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2019 roku i wysokości środków 
PFRON przeznaczonych na te zadania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

74. 

Uchwała Nr XIV.117.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2019 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. 

75. 
Uchwała Nr XIV.118.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 
2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadao publicznych Powiatu Dębickiego 
z zakresu dróg publicznych Gminie Dębica. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

76. 
Uchwała Nr XIV.119.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 
2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadao publicznych Powiatu Dębickiego z 
zakresu dróg publicznych Gminie Czarna. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

77. 
Uchwała Nr XIV.120.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 
2019 r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Zarząd Powiatu Dębickiego 
może samodzielnie zaciągnąd zobowiązania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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78. 
Uchwała Nr XIV.121.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 
2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu 
Dębickiego na 2019 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2019.5840 
z dnia 02.12.2019). 

79. 
Uchwała Nr XIV.122.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 
2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Dębickiego na lata 2019 – 2029. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

80. 

Uchwała Nr XV.124.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 grudnia 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr VI.45.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 
2 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zadao z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2019 roku i wysokości środków 
PFRON przeznaczonych na te zadania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

81. 
Uchwała Nr XV.125.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 grudnia 2019 r. 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Dębickiego w roku 2020. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2020.266 z 
dnia 13.01.2020) 

82. 
Uchwała Nr XV.126.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 grudnia 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego 
na 2019 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2020.95 z dnia 
07.01.2020). 

83. 
Uchwała Nr XV.127.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 grudnia 2019 r. 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków 
na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

84. 
Uchwała Nr XV.128.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 grudnia 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Dębickiego na lata 2019 – 2029. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

85. 
Uchwała Nr XV.132.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 grudnia 2019 r. 
w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2020 r. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2020.542 z dnia 29.01.2020). 

86. 
Uchwała Nr XV.133.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dębickiego 
na lata 2020 - 2030. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą 
od 01.01.2020 r. 
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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 

Dla realizacji zadao poprawiających stan infrastruktury drogowej Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 

dysponował w 2019 roku budżetem w wysokości 44.331.975,00 zł. 

 

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

autostradowego A4 na terenie Powiatu Dębickiego 

W roku 2019 zakooczono dwie inwestycje tj.: 

 Budowa łącznika autostradowego wschodniego pn. „Budowa łącznika od węzła autostrady 

A4 Dębica  Wschód do DK 4 i DW 985 (Zawada-Pustynia)”. 

 Budowa mostu JNI01024793 przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej  

Nr 1290R Dębica  Straszęcin  Grabiny wraz z dojazdami. 

Odstąpiono od realizacji kolejnego etapu  tj. przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1290R 

wraz z przebudową mostu oraz budową kładki pieszo-rowerowej na rz. Grabinianka. Obecnie podjęto 

rozwiązanie tymczasowe polegające na próbie przywrócenia pierwotnej  nośności mostu przez rzekę 

Grabiniankę, która wynosiła 40 ton. W tym celu zlecono przeprowadzenie próbnego obciążenia 

mostu wraz z niezbędnymi obliczeniami mostu. 

 

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. 
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Cel szczegółowy 3.1.2. Wspieranie rozwoju szkolnictwa ponadpodstawowego, 

w tym zawodowego dostosowanego do potrzeb lokalnych przedsiębiorców 

a) klasy patronackie - patron w liście intencyjnym, porozumieniu lub umowie zawartej 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.  

Klasy patronackie w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dębicki: 

- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy funkcjonują klasy patronackie objęte patronatem 

następujących firm: Darco Sp. z o.o. w Dębicy, Drukarnia Cyfrowa Zet w Dębicy, Drukarnia Millenium 

w Dębicy, Przedsiębiorstwo Drogowe-Mostowe PDM SA w Dębicy, POLDIM Sp. z o.o. w Dębicy, 

Bratex Sp. z o.o. w Dębicy, Ventor Sp. z o.o. w Dębicy, Tabor w Dębicy, Podkarpackie Zakłady 

Mechaniczne, KRONOSPAN HPL Sp. z o.o. w Pustkowie, Agregaty PexPool Plus  w Dębicy oraz 

Prografix Sp. z o.o. w Dębicy, MetChem w Pilźnie, Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe 

Hand-Bud Sp. z o.o. w Dębicy, Firma Budowlana Fryz w Dębicy, Firma Usługowa Grześki w Dębicy, 

Usługi Remontowo-Budowlane Eurobud  Dębicy, Pappas w Dębicy, Filipek w Dębicy, Salon fryzjerski 

Dorota Pietracha w Dębicy, Salon Fryzjerski Marta Jaworska w Dębicy, Salon Gabriela w Dębicy; 

- w Zespole Szkół Nr 4 w Dębicy funkcjonują klasy patronackie objętą patronatem firm takich jak: 

Trans Południe Sp. z o.o. Podgrodzie, Omega Pilzno, LOTAMS z/s w Warszawie; 

- w Zespole Szkół Nr 2 w Dębicy funkcjonują klasy objęte patronatem następujących firm oraz uczelni: 

Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Firma Oponiarska 

Dębica SA, Firma Hutchinson w Zawadzie;   

- w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy funkcjonują klasy patronackie objęte patronatem Wyższej 

Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Centrum Informacji Księgowej (C.I.K.) 

w Warszawie; 

- w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie – Osiedlu funkcjonują klasy patronackie objęte 

patronatem następujących firm i uczelni: 3 Brygada WOT w Rzeszowie, PSZ w Krośnie, Wyższa Szkoła 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

 

b) 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, pogłębiania zdobytej wiedzy 

i umiejętności zawodowych (na zasadzie 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 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. 
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c) możliwośd realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE wpływających na rozwój 

szkolnictwa zawodowego: 

- 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; 

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 pn.: „Międzynarodowa 

mobilnośd edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”(PTAC), który jest 

realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy; 

- projekty realizowane w ramach programu Erasmus+: 

 projekt pn.: „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 pn: „Uczniowie Kopernika na europejskim rynku pracy-staże w Niemczech”, 

w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1 Mobilnośd osób uczących się i kadry 

w ramach kształcenia zawodowego, który jest realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy; 

 projekt pn.: „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”, Akcja 1 Mobilnośd 

edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe programu Erasmus+ konkurs 2019, 

który jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy. 

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

średnich i szkół wyższych 

a) „Nowe perspektywy pracy w prestiżowej branży dla uczniów Kopernika”: 

W dniu 27 września 2019 r. w Zespole Szkół Nr 4 w Dębicy odbyło się spotkanie uczniów kształcących 

się w zawodach technik logistyk i technik spedytor z przedstawicielami firmy lotniczej LOT AMS 

z Warszawy, która intensywnie rozwija się na terenie Podkarpacia. Dla młodzieży będzie to nowa 

szansa na atrakcyjną, prestiżową pracę przy jednoczesnym rozwoju i pogłębienie swoich umiejętności 

w oparciu o zaoferowany specjalny system kształcenia jaki oferuje podana firma; 

b) „Dzieo branży lotniczej w Powiecie Dębickim”: 

W dniu 17.10.2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w ramach Europejskich Dni Pracodawców 

2019, w którym uczestniczyły trzy firmy z branży lotniczej: LOT Aircraft Maintenance Services 

sp. z o.o. – Warszawa, EME AERO – Jasionka oraz Royal Star Aero – Dębica. Wydarzenie to umożliwiło 

młodzieży zapoznanie się z ofertami pracy, wymaganiami dot. stanowisk w zakresie kwalifikacji 

i umiejętności oraz ustalenia ścieżki kariery zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem 

indywidualnego rozwoju zawodowego w kontekście podjęcia pracy w branży lotniczej.   

c) „X Dzieo Kariery w Powiecie Dębickim”: 

W dniu 24.10.2019 r. w Zespole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy odbył się IX Dzieo Kariery 

we współpracy ze Starostem Powiatowym w Dębicy, pod hasłem: „To twoja przyszłośd! Wybieraj 

świadomie i odpowiedzialnie!”. Celem konferencji była pomoc w podejmowaniu odpowiedzialnych 

i świadomych wyborów edukacyjno – zawodowych ósmoklasistów, ukazanie wartości pracy, 

przedstawienie wymagao współczesnych pracodawców. Jednocześnie zaprezentowano zmiany, które 

nastąpiły w szkolnictwie zawodowym oraz wyjaśniono jak dokonywad prawidłowych wyborów 

edukacyjno-zawodowych; 
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d) „Szkolne Targi Pracy”: 

W dniu 17.04.2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy odbyły się „Szkolne Targi Pracy”. 

Organizatorem Tragów był Szkolny Ośrodek Kariery działający w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 

w Dębicy. Podczas spotkania udzielono młodzieży porad i informacji dotyczących m.in. zakładania 

działalności gospodarczej, dotacji krajowych i unijnych, rekrutacji na szkolenia, ofert pracy stałej 

i tymczasowej w kraju i zagranicą. 

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 są zgodne z misją rozwoju powiatu, 

która została ujęta w Strategii Powiatu Dębickiego na lata 2015-2022.  Zadania realizowane przez 

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

prowadzenia działalności gospodarczej oraz wartego odwiedzenia. Wpisują się również 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). 

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. 
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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 01.09.2019 r.): 

 

- I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Dębicy, 

- II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy, 

- Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie, 

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

- Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, 

- Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy, 

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, 

- Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy, 

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

- Zespół Szkół w Jodłowej, 

- Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy, 

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębicy. 
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Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół (SIO wg stanu na dzieo 30.09.2019 r.) 

Nazwa szkoły Typ szkoły Liczba uczniów 

II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy Liceum ogólnokształcące  601 

I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy Liceum ogólnokształcące 728 

Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie Liceum ogólnokształcące  58 

Zespół Szkół w Jodłowej 

Branżowa szkoła I stopnia  30 

Liceum ogólnokształcące 84 

Suma: 114 

Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy 

Liceum ogólnokształcące 426 

Technikum 534 

Suma: 960 

Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy 

Branżowa szkoła I stopnia  194 

Technikum 225 

Suma: 419 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy 

Technikum  795 

Liceum Ogólnokształcące 35 

Suma: 830 

Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy 

Szkoła podstawowa 38 

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 35 

Suma: 73 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy 

Branżowa szkoła I stopnia 160 

Technikum 641 

Suma: 801 

Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie 

Osiedlu 

Liceum ogólnokształcące  86 

Technikum  101 

Suma: 187 

 

Ogółem: 4 771 

 

 

 

 



 

RAPORT O STANIE POWIATU DĘBICKIEGO ZA 2019 ROK  24 

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 2013 r. 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 2019 r.: 

Nabór i organizacja szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

Rekrutacja na lata szkolne 2018/2019 oraz 2019/2020 po raz  kolejny 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/szkoły podstawowej może składad podania 

do trzech szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, ograniczenie liczby wizyt 

gimnazjalistów/ósmoklasistów w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, ograniczenie 

liczby dokumentów – gimnazjalista/ósmoklasista 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. 

O słuszności kontynuacji tej formy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych świadczy fakt, że po raz 

kolejny odsetek uczniów przydzielonych w naborze elektronicznym był wysoki i wyniósł ponad 95%. 
 

„Nabór i organizacja szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019 
i 2019/2020. Kierunki i profile kształcenia od 1 września 2018 r. oraz od 1 września 2019 r.” 

Na rok szkolny 2018/2019 liczba przygotowanych miejsc wyniosła odpowiednio: 

1320 w 43 oddziałach, w tym: 1200 miejsc w 40 oddziałach dla młodzieży oraz 120 miejsc 

w 3 oddziałach dla dorosłych. W szkołach dla dorosłych zaplanowano uruchomienie 2 oddziałów 

liceum (na podbudowie gimnazjum/szkoły podstawowej) oraz 1 oddział szkoły policealnej 

w zawodzie technik bhp. 
 

Wyniki rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 przedstawiały się następująco: 

Typ szkoły Liczba oddziałów 

planowanych 
% Liczba oddziałów 

utworzonych 
% 

LO 17 42% 17 42% 

T 18 45% 19 46% 

Branżowa 

Szkoła I st. 
5 13% 5 12% 

Razem 40 100% 41 100% 
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Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzono nabór dla absolwentów gimnazjów oraz szkół 

podstawowych (tzw. podwójny rocznik). Dla absolwentów gimnazjów zaplanowano 1290 miejsc 

w 43 oddziałach, natomiast dla absolwentów szkół podstawowych 1380 miejsc w 46 oddziałach. 

Wielkości te zostały skorygowane w lipcu 2019 r. (na podstawie wniosków dyrektorów szkół) 

i wyniosły odpowiednio: dla absolwentów gimnazjów: 1230 miejsc w 41 oddziałach, 

zaś dla absolwentów szkół podstawowych 1310 miejsc w 44 oddziałach.   

Przy planowaniu naboru na rok szkolny 2019/2020 uwzględniono przede wszystkim następujące 

czynniki: 

 dane dotyczące liczby absolwentów gimnazjów oraz absolwentów szkół podstawowych 

z terenu Powiatu Dębickiego, 

 wnioski dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, 

 średnie wyniki naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Dębicki w latach 2016 – 2018, 

 możliwości kadrowe i bazowe szkół; 

 koszty funkcjonowania planowanego oddziału w danym typie szkoły. 

W planie naboru na rok szkolny 2019/2020 zaplanowano nowe kierunki kształcenia w szkołach:  

1) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy: w klasie wielozawodowej szkoły branżowej I stopnia 

zawód: operator maszyn i urządzeo do robót ziemnych i drogowych, technik informatyk, 

oddział liceum ogólnokształcącego dla absolwentów szkoły podstawowej o profilu: klasa 

sportowa, oddział liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum o profilu: klasa 

sportowa. Na skutek braku chętnych oddział sportowy LO nie został utworzony, 

2) Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy – oddziały liceum ogólnokształcącego dla absolwentów 

szkoły podstawowej, technik rachunkowości dla absolwentów szkół podstawowych, technik 

reklamy (w miejsce zawodu technik organizacji reklamy), 

3) Zespół Szkół nr 4 w Dębicy – pracownik pomocy fryzjera (w miejsce zawodu asystent fryzjera). 

 

Wyniki rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 przedstawia poniższe zestawienie: 

po gimnazjum 

Typ szkoły Liczba oddziałów 

planowanych 
% Liczba oddziałów 

utworzonych 
% 

LO 19 46% 17 46% 

T 17 42% 16 43% 
Branżowa 

Szkoła I st. 
5 12% 4 11% 

Razem 41 100% 37 100% 
 

po szkole podstawowej  

Typ szkoły Liczba oddziałów 

planowanych 
% Liczba oddziałów 

utworzonych 
% 

LO 21 48% 18 49% 

T 18 41% 16 43% 
Branżowa 

Szkoła I st. 
5 11% 3 8% 

Razem 44 100% 37 100% 
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Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek 

W 2019 r. przeprowadzono dwa konkursy na stanowiska dyrektorów szkół: 

1) Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu,   

2) Zespołu Szkół w Jodłowej.  

W wyniku postępowania konkursowego zostali powołani dyrektorzy w/w szkół. 
 

Szkoły i placówki niepubliczne funkcjonujące na terenie Powiatu Dębickiego 

Według stanu na dzieo 31 grudnia 2019 r. ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu 

Dębickiego zawierała następujące wpisy: 
 

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

„SZANSA” w Dębicy, 

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

w Dębicy, 

3. „BRYTANIA” School of English w Dębicy ,  

4. Centrum Edukacyjne w Dębicy,  

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

6. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dębicy,  

7. Placówka Kształcenia Operatorów Wózków Jezdniowych z Napędem Silnikowym  

w Dębicy,  

8. Zakład Szkolenia Zawodowego w Dębicy, 

9. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Rzeszowie,  

10. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie, 

11. Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR, 

12. Centrum Przedsiębiorczości w Dębicy,  

13. Biuro Projektów Edukacyjnych BIPRED,  

14. Szkoła Języków „BATREL” w Dębicy, 

15. Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów w Dębicy, 

16. Branżowa Szkoła I Stopnia w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, 

17. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pilźnie,  

18. Szkoła Policealna PSZ w Dębicy,  

19. Szkoła Policealna w Dębicy, 

20. Zakład Rozwoju Zawodowego w Dębicy,  

21. Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Dębicy, 

22. Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Dębicy,  

23. Medyczna Szkoła Policealna w Dębicy, 

24. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Dębicy, 

25. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Ukryty Dar” w Dębicy,  

26. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego „LKS Igloopol” w Dębicy. 

Kształcenie specjalne 

Zgodnie z art. 127 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148 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. 
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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. Od 1 września 2019 r. 

do 31 grudnia 2019 r. wpłynęło 17 wniosków o skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego. 

Awans zawodowy nauczycieli 

W omawianym okresie do Starostwa Powiatowego wpłynęło 2 wnioski nauczycieli 

o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu nauczyciela 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) dla tych nauczycieli Zarząd Powiatu Dębickiego powołał komisje 

egzaminacyjne. Wszyscy nauczyciele przystępujący do postępowania egzaminacyjnego w dniu 

21 sierpnia 2019 r. uzyskali stopieo nauczyciela mianowanego.  

Finansowanie zadao oświatowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zadania z zakresu oświaty 

finansowane są z części oświatowej subwencji ogólnej. Środki są przeznaczone w szczególności 

na finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeo pracowników wraz z pochodnymi) szkół 

i placówek; dotowanie publicznych i niepublicznych szkół i placówek, prowadzonych przez osoby 

prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne; finansowanie zadao 

z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa 

zawodowego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; 

finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem; dofinansowanie wydatków 

związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy Karta 

Nauczyciela oraz art. 225 i art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe, a także udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia; 

dofinansowanie kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi; finansowanie dodatków 

i premii dla opiekunów praktyk zawodowych; finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci; 

finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych dla nauczycieli będących emerytami 

i rencistami; finansowanie wynagrodzeo nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części 

ustnej egzaminu maturalnego; finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli; 

finansowanie zadao związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeo gabinetów 

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; finansowanie zadao związanych z doradztwem 

zawodowym; finansowanie badania psychologicznego kandydatów do kształcenia się w zawodzie 

kierowca mechanik albo w zawodzie technik transportu drogowego. 

Bezpłatne podręczniki 

Ustawa podręcznikowa gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dwiczeniowych. W 2018 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 oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Ukryty Dar” w Dębicy. 
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Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżecie Powiatu Dębickiego na 2019 rok 

zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości do 0,8% 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W ramach 

środków pokrywane są koszty: udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, 

warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego 

nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 

nauczycieli; udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie 

i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli; wspomaganie szkół i placówek oraz sieci 

współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne 

oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i  wyżywienia nauczycieli uczestniczących w formach 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym w stażach zagranicznych skierowanych przez dyrektora 

szkoły lub placówki. 

Zgodnie z art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela Zarząd Powiatu Dębickiego 

po uzyskaniu opinii związków zawodowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego, zrzeszających nauczycieli podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. 

za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Dębicki.  

Zgodnie z w/w uchwałą dofinansowaniem zostały objęte studia podyplomowe oraz kursy 

kwalifikacyjne. W 2019 r. zaplanowano maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie 

w wysokości 900 zł. 

Szkoły niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez jednostki inne niż JST 

Powiat Dębicki udzielił dotacji podmiotowych następującym szkołom niepublicznym prowadzonym 

przez jednostki inne niż JST: 

1) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych SIGMA w Dębicy, 

2) Policealnej Szkole Zawodowej SIGMA w Dębicy, 

3) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Rzeszowie, 

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

5) Branżowej Szkole I Stopnia w Dębicy  Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, 

6) Liceum Ogólnokształcącemu w Dębicy, 

7) Policealnej Szkole w Dębicy, 

8) Medycznej Szkole Policealnej w Dębicy, 

9) Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Pilźnie, 

10) Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Pilźnie, 

11) Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Dębicy, 
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12) Szkole Policealnej PSZ w Dębicy,  

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

14) Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Dębicy, 

15) Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej „Ukryty Dar” w Dębicy. 
 

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

liczbę słuchaczy.  

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy 

Działalnośd diagnostyczna: 

 liczba przyjętych dzieci i młodzieży: 2600, 

 diagnozy psychologiczne: 2024, 

 diagnozy pedagogiczne: 1406, 

 diagnozy logopedyczne: 391, 

 przesiewowe badania słuchu: 151, 

 przesiewowe badania mowy: 426, 

 liczba wydanych opinii: 734, 

 liczba wydanych informacji: 250. 

Działalnośd zespołu orzekającego: 

 315 orzeczeo o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, 

indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i zajęd 

rewalidacyjno – wychowawczych, 

 60 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

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

 terapia logopedyczna: 361 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: 566 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. 
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 socjoterapia: 106 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:  

 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 dwa cykle spotkao dla dzieci oraz dwa spotkania 

dla rodziców: 34 uczestników (20 dzieci i 14 rodziców) 

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: 27 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 prowadzone są dwiczenia 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. 
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 inne zajęcia o charakterze terapeutycznym: 37, 

 interwencja kryzysowa: 72, 

 terapia rodzin: 91 rodzin (222 spotkania/174 osoby).  

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

 zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone na terenie przedszkoli i szkół: 

ok. 623 uczestników. Ta forma jest odpowiedzią na indywidualne zgłoszenia napływające 

ze szkół. 

 Warsztaty dla Dobrych Rodziców – odbyły się trzy cykle po 14 spotkao: 30 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 w 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. Warsztaty oparte są na autorskim 

programie opracowanym przez zespół Artura Kołakowskiego, Marty Jerzak i Agnieszki Pisula. 

 prelekcje i wykłady: 24 spotkania (1273 uczestników). 

 sieci współpracy i samokształcenia: 

 dla pedagogów szkolnych: 14 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: 1039, 

 prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych: 22 spotkao/368 osób.  
 

5.2. Promocja i ochrona zdrowia 

Informacja dotycząca stanu realizacji planów, programów i polityk: 

Optymalizacja bieżącej działalności operacyjnej: 

 Obniżenie stanu zapasów w apteczkach szpitalnych. 

 Optymalizacja polityki lekowej. 

 Uszczelnienie kontroli w zakresie racjonalnych wydatków na badania diagnostyczne. 

 Racjonalna gospodarka wydatkami w zakresie utrzymania funkcjonowania jednostki w celu 
ich minimalizacji: 

a) zużycie leków spada średnio o około 1 000 000,00 zł w skali roku, jest to efekt udziału w grupie 

zakupowej oraz racjonalizacji ich wykorzystania, 

b) materiały do diagnostyki laboratoryjnej utrzymują się na porównywalnym poziomie cenowym 

w całym analizowanym okresie, należy jednak zwrócid uwagę na fakt, iż w ramach dzierżawy 

badania wykonywane są na nowoczesnej aparaturze, wymienianej co 3 lata, co przekłada się 

na wysoką jakośd wykonywanych badao, 
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c) poziom zużycia drobnego sprzętu medycznego, niemedycznego, materiałów jednorazowych 
utrzymywany jest na stałym poziomie dzięki bardziej racjonalnemu gospodarowaniu, pomimo 
faktu poszerzania zakresu realizowanych świadczeo, 

d) ceny energii elektrycznej uległy zmniejszeniu dzięki udziałowi w grupie zakupowej, 

e) zużycie wody uległo znacznemu spadkowi dzięki zastosowanemu montażowi na baterie kranowe 

perlatorów. 

Dużym obciążeniem finansowym są skutki finansowe pożyczki pozyskanej na budowę bloku 

operacyjnego oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. W celu minimalizacji płacenia 

odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązao budżetowych ZOZ zawarł ugodę z ZUS i uzyskał 

prolongatę terminów płatności oraz 50% bonifikatę wysokości odsetek.  

 Kontynuowanie negocjacji z dostawcami w zakresie: umarzania części odsetek, 
rozłożenia płatności zobowiązao na raty i podpisywania ugód. 

 Negocjacje w zakresie wysokości ryczałtu. 

 Zwiększenie przychodów z realizacji świadczeo poza ryczałtem.  

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne realizujące zadanie: 
 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 

W roku 2019 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 opieka profilaktyczno-leczniczą przez placówki 
podstawowej opieki zdrowotnej na dzieo 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco: 

 lekarze podstawowej opieki zdrowotnej – 12 651 osób objętych opieką, w tym 
w przedziałach wiekowych: 

a) do 6 roku życia – 791 
b) od 7 do 65 roku życia – 9 809 
c) powyżej 65 roku życia – 1 849 
d) pensjonariusze DPS – 202 

 pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – 19.366 osób objętych opieką, w tym 
w przedziałach wiekowych: 

a) do 6 roku życia – 415 
b) od 7 do 65 roku życia – 14 381 
c) powyżej 65 roku życia – 4 393 
d) pensjonariusze DPS – 177 

 położne podstawowej opieki zdrowotnej – 13 215 osób objętych opieką 

 pielęgniarki szkolne – 8 099 uczniów objętych opieką. 
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W minionym 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 2019 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. 

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 

3 420 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”. W Oddziale Okulistycznym prowadzone jest „Leczenie 

neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)”. 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy w 2019 r. 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 223 zakładami 

pracy. 

 Wykonywanie badao uczniów, kandydatów do szkół ponadpodstawowych, 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. 
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 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. 
 

Działalnośd Szpitala w 2019 roku 

Oddział Liczba łóżek 
Liczba 

leczonych 

Średni okres 

pobytu 

w dniach 

Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem 
Gastroenterologii 

38 2 448 4,7 

Chirurgii Urazowej i Ortopedii 22 1 239 4,7 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii  6 94 17,3 

Ginekologiczno-Położniczy  
z Pododdziałem Ginekologii 
Onkologicznej 

35 2 712 3,05 

Wewnętrzny I 30 1 304 5,9 

Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 30 1 299 6,2 

Okulistyczny 13 908 0,9 

Rehabilitacji z Pododdziałem 
Rehabilitacji Dziecięcej 

28 481 20,4 

Obserwacyjno – Zakaźny i Chorób 
Wątroby 

34 1 084 9,1 

Dziecięcy 25 1 651 4,0 

Psychiatryczny I 32 486 24,5 

Psychiatryczny II                     32 559 21,7  

Psychiatryczny III 32 415 25,7 

Terapii Uzależnieo 35 321 35,4 

Neurologiczny z Pododdziałem 
Udarowym 

31 1 151 7,4 

Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym 
Zabezpieczeniu 

25 33 271,2 

Ogółem 448 16 185 8,2 

Noworodków i Wcześniaków 18 894 3,0 

Zakład Opiekuoczo Leczniczy 23 69 112,7 

Oddział Dzienny Psychiatryczny  20 52 41,9 

Stacja Dializ: ilośd stanowisk: 12, ilośd dializ: 4 551 liczba pacjentów dializowanych: 32. 
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Działalnośd Pomocy Doraźnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy w 2019 roku 

Ilośd 
dobokaretek 

/ogółem/ 

Usługi pogotowia 

/ogółem/ 

 

w tym 

specjalistyczne 
zespoły ratownictwa 

medycznego 

podstawowe zespoły 
ratownictwa medycznego 

1 825 6 210 1 271 4 939 

Działalnośd Pomocy Doraźnej jest wykonywana przez zespoły ratownictwa medycznego: 

 2 specjalistyczne w okresie I – III oraz 1 specjalistyczny od IV – XII, 

 3 podstawowe 24 - godzinne w okresie I – III oraz 3 podstawowe 24 godzinne i 1 podstawowy 

16 godzinny w okresie IV - XII. 

Szpitalny Oddział Ratunkowy - porady ambulatoryjne udzielone w 2019 roku 

Ogólne Chirurgiczne Razem 

3 891 8 987 12 878 

 

Działalnośd Pracowni Diagnostycznych w 2019 roku 

Lp. Rodzaj badania Ilośd badao 

1. Badania laboratoryjne 753 255 

2. Badania RTG 60 370 

3. Badania EKG  848 

4. Badania USG 9 609 

5. Badania gastrofiberoskopii 1 643 

6. Badania EEG 644 

7. Badania bakteriologiczne 18 666 

8. Echokardiografia 2 016 

10 Holter 866 

11. Tomografia 7 878 

12. Rezonans Magnetyczny 3 172 

13. Badania wysiłkowe 170 

 Ilośd badao ogółem 859 137 
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Działalnośd Pracowni Rehabilitacji w 2019 roku 

Rodzaj zabiegu Ilośd zabiegów 

 Pracownia Rehabilitacji Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 

Kinezyterapia 10 896 4 183 

Hydroterapia  5 945 1 982 

Masaż klasyczny  6 627 1 024 

Laser  9 186 3 048 

Światłolecznictwo  1 519 1 514 

Pole magnetyczne  9 724  806 

Ultradźwięki  5 312 1 918 

Krioterapia 6 188 2 461 

Elektroterapia  13 723 4 171 

RAZEM 69 120 21 107 

W oddziałach szpitalnych wykonano 2 758 zabiegów kinezyterapii. 

Działalnośd Zespołu Poradni Specjalistycznych w 2019 roku 

Rodzaj poradni Ilośd porad  

- dla kobiet 2 856 
- chirurgiczna 10 772 

- endokrynologiczna 4 360 

- kardiologiczna 2 559 

- reumatologiczna 5 822 

- neurologiczna 12 598 

- zdrowia psychicznego dla dorosłych 6 164 

- ortopedyczna 10 436 
- rehabilitacyjna 2 116 

- okulistyczna 680 

- urologiczna 5 644 
- terapii uzależnieo 2 544 

- gruźlicy i chorób płuc 3 204 
- chorób zakaźnych 1 932 

- hepatologiczna 1 149 

- chirurgii stomatologicznej 3 658 
- ortodontyczna 2 841 

- laryngologiczna 2 010 

- nefrologiczna 1 394 
- patologii noworodka 149 

- konsultacyjna-pediatryczna 145 

Liczba świadczeo ogółem 83 033 
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Porady lekarskie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w  2019 roku 

Nazwa placówki medycznej Ilośd udzielonych porad  

Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Dębicy 23 635 

Przychodnia Rejonowa Nr 5 w Dębicy 16 294 

Punkt Lekarski w Nagoszynie 5 568 

RAZEM:  45 497 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 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 zadania inwestycyjnego wraz z zakupami inwestycyjnymi 

w 2019 roku i latach poprzednich wyniósł 23 399 050,51 zł.  

Rozliczenie inwestycji przedstawia się następująco: 

 1 500 000,00 zł - dotacja Powiatu Dębickiego 

 9 751 743,58 zł - środki EFRR 

 12 147 306,93 zł – środki własne, w tym 11 224 276,82 zł stanowiła pożyczka 

inwestycyjna. 

Ostateczne oddanie do użytkowania bloku operacyjnego nastąpiło w lutym 2019 roku. 

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

 Modernizacja oddziałów szpitalnych wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu medycznego. 

Wartośd całego zadania wyniosła 811 313,46 zł. Zadanie było współfinansowane z dotacji 

z Powiatu Dębickiego w wysokości 780 000,00 zł. 

 Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej w celu doposażenia Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego w wysokości 55 076,44 zł. Zadanie było współfinansowane z dotacji z Urzędu 

Wojewódzkiego w wysokości 50 000,00 zł. 

 Świadczenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z uwzględnieniem 

terapii indywidualnej i grupowej obejmującej także osoby współuzależnione. Utworzono 

Poradnię Terapii Uzależnieo funkcjonującą przy ulicy Cmentarnej 54, koszt 25 000 zł. 

Zadanie było współfinansowane z dotacji z Gminy Miasta Dębica w wysokości 18 000,00 zł. 

 W ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników skorzystano ze środków Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego w wysokości 13 760,00 zł, natomiast wkład własny stanowił 20 % 

tj. kwotę 3 440 zł.  

 W dniu 29.10.2019 zakooczono realizację zadania „Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej w ZOZ Dębicy oraz wykonanie integracji z regionalnym centrum informacji 

medycznej RCIM wraz z aktualizacją posiadanego systemu do najnowszej wersji”. W ramach 

zadania wprowadzono do użytkowania nowy system dziedzinowy AMMS obejmujący 

moduły: Oddział, Gabinet, Gabinet zabiegowy, Blok operacyjny, Apteka, Apteczka 

oddziałowa, Zakażenia, Pracownia diagnostyczna. System AMMS współpracuje bezpośrednio 

z wdrożonym równolegle repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Dzięki temu 

osoby personelu i dyrekcja ZOZ mają dostęp do narzędzi, które umożliwiają dokładne 

określenie rzeczywistych kosztów leczenia na poziomie pojedynczego pacjenta. 
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System, poprzez śledzenie dokładnego zużycia leków (w ujęciu na pacjenta) umożliwia 

uszczegółowienie informacji dot. gospodarki lekami, a także przyczynia się do ich 

optymalnego zużycia. Poprzez elektroniczne zlecenia lekarskie oraz pielęgniarskie istnieje 

możliwośd usystematyzowania czynności związanych z leczeniem pacjentów, ograniczenia 

zbędnych kosztów oraz poprawienia czytelności uzyskanej dokumentacji lekarskiej. 

Dodatkowo uzyskano dostęp do Regionalnego Centrum Informacji Medycznej oraz innych 

centralnych (wojewódzkich i krajowych) systemów wspomagających zarządzanie w służbie 

zdrowia i ułatwiających dostęp pacjentów do usług medycznych. Uzyskano możliwośd 

wystawiania e-recept, e-skierowao, e-zwolnieo oraz e-zleceo na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne. Uruchomiono usługę e-rejestracji do poradni specjalistycznych. 

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

Inwestycja w zakresie „Budowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu 

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

operacyjnego i wyniesionego lądowiska dla helikopterów” mocno obciążyła budżet ZOZ w Dębicy 

na przyszłe lata (koniecznośd spłaty kredytu). W związku z tym plany dotyczące adaptacji 

pomieszczeo po byłym bloku operacyjnym dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

remont traktu porodowego wraz z salą cięd cesarskich oraz relokacja Oddziału Chirurgii Urazowej 

i Ortopedii w miejsce Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym nie zostały zrealizowane 

w 2019 roku.  

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, 
które określa: 

 formy wsparcia jakie kierowane były 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 2019 - 2026 

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, 
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 działania polegające na likwidacji barier umożliwiających pełnienie ról 
społecznych, wspieranie organizacji i instytucji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

Ze sposobu realizacji zadao w ramach programu, co roku sporządzane będzie 
sprawozdanie przekładane Radzie Powiatu Dębickiego. 
W roku 2019 przedstawione zostało sprawozdanie za rok 2018 z realizacji 
strategii na lata 2009-2018. 

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, które przedstawiane jest Radzie 
Powiatu Dębickiego. 

4 

Powiatowy Program 
Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie  
oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie  
w Powiecie Dębickim 

na lata 2019-2022 

Zapisane w programie zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Dębickim 
realizowane są na bieżąco.  
Sprawozdanie z realizacji Programu przedkładane będzie Radzie Powiatu 
Dębickiego po zakooczeniu każdego roku sprawozdawczego.  
W roku 2019 przedstawione zostało sprawozdanie za rok 2018 z realizacji 
programu na lata 2015-2018. 

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 2019 
realizowane były środki otrzymane w roku 2018 i 2019. 

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 01.02.2019 do 31.01.2020. W roku 2020 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 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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.  
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Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy 

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy zapewnia szeroko pojętą całodobową 

opiekę dostosowaną do charakteru niepełnosprawności mieszkaoców, tak aby każdy z nich mógł 

osiągnąd możliwie najwyższy stopieo samodzielności i aktywności życiowej. Zapewnia usługi bytowe, 

opiekuocze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. 

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

niezbędnych usług opiekuoczych w miejscu zamieszkania – na podstawie decyzji właściwego organu. 

Dom jest przeznaczony dla 220 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych, realizuje zadania z zakresu 

pomocy społecznej zgodnie z prawnymi przepisami ochrony zdrowia psychicznego. 

Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu  

Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu przeznaczony jest dla 104 osób z podziałem na: 45 miejsc dla 

osób w podeszłym wieku, 59 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podstawową 

działalnością Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu jest zapewnienie mieszkaocom 

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 2019 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, 

prowadzi działalnośd od 02.10.2006 r. Jest jedyną tego typu Placówką na terenie naszego powiatu. 

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.  
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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 zajmujących 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.  
 

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 realizuje zadania określone w: 

 Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

 Konwencji o Prawach Dziecka. 

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 

ingerencją 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, 
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 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. 

 

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, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi 

osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działao wychowawczych placówki, 

w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli te osoby uzyskają 

akceptacją dyrektora Domu Dziecka oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 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 2019 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 2019 r. 

przeprowadził diagnozy kwalifikacyjne i rekwalifikacyjne 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.  
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Zgodnie z ustawą 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. W 2019 roku 

8 usamodzielnianych wychowanków wraz z opiekunem usamodzielnienia i Dyrektorem Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy dokonali oceny koocowej procesu usamodzielnienia. 

W minionym roku 15 rodzin zastępczych wraz z dziedmi przebywającymi w pieczy oraz dziedmi 

biologicznymi uczestniczyło w realizowanym projekcie „Środowisko rodzinne najlepiej w nim!” 

W ramach tego projektu 45 osób objętych było wsparciem m.in. poradnictwem specjalistycznym 

(prawnym, psychologicznym, rehabilitacyjnym), uczestnictwem w coachingu, uczestnictwem 

w szkoleniach stacjonarnych i wyjazdowych (tygodniowy wyjazd dla każdej rodziny z dziedmi),  

dzieci miały możliwośd indywidualnej terapii w formie zajęd logopedycznych, sensorycznych 

czy terapeutycznych.  

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. W roku 2019 w placówkach poza Powiatem Dębickim przebywało 

8 dzieci. 

Działania podejmowane w ramach działu Świadczeo i Domów Pomocy Społecznej 

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 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. 

Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym w 2019 r. 

L.p. Nazwa świadczenia 

Rodziny/osoby,  

dla których wypłacono 

świadczenie 

Kwota wypłaconych 

świadczeo w 2019 r.
 

1.  

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

 694,00 rodzina spokrewniona, 
 1052,00 rodzina niezawodowa, 

zawodowa, rodzinny dom dziecka
 

 78 rodzin zastępczych 1 166 110,20 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
 

14 rodzin zastępczych 36 244,65 zł 
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3.  

Jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów  

związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka 

8 dzieci przyjętych do 

rodziny zastępczej 
12 049,80 zł 

4.  
Dofinansowanie do wypoczynku poza 

miejscem zamieszkana dziecka 

20 dzieci przebywających 

w 9 rodzinach zastępczych 
7 740,26 zł. 

5.  

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) 

4 rodziny zastępcze 

zawodowe + 1 RDD 
19 320,51 zł 

6.  

świadczenia na pokrycie kosztów 

przeprowadzenia niezbędnego remontu 

w rodzinie zastępczej zawodowej 

1 rodzina 1 623,93 zł 

7.  

Dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego w wysokości 500,00 zł  

tzw. „500+” 

 74 rodzin zastępczych 597 880,49 zł 

8.  Świadczenie „Dobry start” 
105 dzieci  

oraz osób uczących się  
31 500,00 zł 

9.  

dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego określonego w przepisach  

o pomocy paostwa w wychowaniu dzieci, 

zwany dodatkiem wychowawczym, o którym 

mowa w art. 113a tzw. 500+ 

24 dzieci 49 505,94 

RAZEM: 1 921 975,78 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. W roku 2019 były to następujące powiaty: 

L.p. Powiat 
Liczba 

dzieci 

Suma 

wydatków  

w 2019 r. 

1.  Powiat Tarnowski 7 70 997,04 zł 

2.  Powiat Ropczycko-Sędziszowski 5 90 361,18 zł 

3.  Powiat Legionowski 1 40 890,76 zł 

4.  Powiat Dąbrowski 1 12 624,00 zł 

5.  Powiat Jasielski 1 11 858,40 zł 

6.  Powiat Mielecki 1 12 624,00 zł 

7.  Powiat Tarnobrzeski 1 12 624,00 zł 

8.  Powiat Oświęcimski 2 16 656,00 zł 

RAZEM: 19 268 635,38 zł 
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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 

245 804,46 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 2019 roku w Powiecie Dębickim na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 32 651,50 zł 

(wynagrodzenie brutto wraz ze składkami płaconymi przez pracodawcę). 

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 224 195,31 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 2019 r. 

Lp Nazwa świadczenia 

Liczba wychowanków 

otrzymujących 

świadczenia 

Kwota wypłaconych 

świadczeo w 2019 r. 

1. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 32 154 489,31 zł 

2. pomoc pieniężna na usamodzielnienie 9 55 513,00 zł 

3. pomoc pieniężna na zagospodarowanie 9 14 193,00 zł 

Razem: 224 195,31 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 2019 r. wypłacono łącznie kwotę: 5 817,90 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. 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 usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, 
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 Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, 

 Realizacja pilotażowego programu Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
pn. „Aktywny Samorząd”, 

 Realizacja innych programów, których beneficjentami są osoby niepełnosprawne. 
 

Wykorzystanie środków PFRON oraz Powiatu Dębickiego przeznaczonych  

na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w 2019 r. 

L.p. Nazwa zadania Plan 

Wydatki Środki 
otrzymane 
z Powiatu 

Dębickiego 

Liczba 
osób 

Kwota 

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) 

13 220 zł 3 13 219,51 zł - 

2. 2
. 

Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, rolniczej  
lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 
(art. 12a) 

0 zł 0 0 zł - 

3. 3
. 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 
osoby niepełnosprawnej (art. 26e) 

0 zł 0 0 zł - 

4. 4
. 

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

2 985 840 zł 165 2 985 840 zł 331 762 zł 

5. 5
. 

Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. a) 

206 203 zł 207 205 035,57 zł  - 

6. 6
. 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a 
ust. 1 pkt. 7 lit. b) 

9 747 zł 115 9 746,07 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) 

705 039 zł 

1541 
ze środków 

PFRON 

oraz 

220 
ze środków 

Powiatu 

705 039 zł 97 464 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) 

283 667 zł 111 

 

279 238,89 zł 

 

 

- 

9. 9
. 

Dofinansowanie usług tłumacza języka 
migowego lub tłumacza- przewodnika (art. 35a 
ust. 1 pkt. 7 lit. f) 

3 375 zł 1 3 375,00 zł - 

RAZEM 4 207 091 zł 2 363 4 201 494,04 zł 429 226,00 zł 

Poz. 1-3 realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy 
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Turnusy rehabilitacyjne 

Dofinansowanie ze środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w 2019 roku przedstawia poniższa tabela: 

 Kwota w zł 

Osoby niepełnosprawne 179 132,00 

Opiekunowie niepełnosprawnych 53 911,00 
Ogółem ON + opiekunowie: 233 043,00 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  
oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

W roku 2019 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 30 442,39 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 674 596,61 zł.  

Ponadto, Powiat Dębicki wzorem lat ubiegłych (2014 - 2018) przeznaczył, z własnego budżetu, kwotę 

97 464,00 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 2019 roku przekazano 

dofinansowanie w wysokości 9 746,07 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 z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych. Wykorzystanie środków przeznaczonych na likwidację barier funkcjonalnych 

przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Rodzaj likwidowanej bariery 
Liczba osób, 

które uzyskały 
dofinasowanie 

Wykorzystana kwota 

1 Bariery architektoniczne 26 156 970,41 

2 Bariery w komunikowaniu się 35 40 365,28 

3 Bariery techniczne 50 81 903,20 

Razem 111 279 238,89 
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W ramach dofinansowania ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego 

lub tłumacza - przewodnika, wsparciu podlegają usługi wykonywane po zawarciu umowy 

o dofinansowanie. Wysokośd dofinansowania w roku 2019 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 2019 roku wypłacono kwotę 3 375,00 zł 

dofinansowania na ten cel. 

Działalnośd Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Na terenie Powiatu Dębickiego funkcjonują 3 warsztaty terapii zajęciowej, w których jest 

165 uczestników. 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.   

Warsztat 
Liczba 

uczestników 

Wykorzystanie 

Środki PFRON 
Środki samorządu 

powiatowego 

Razem 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Bobrowej 

Woli przy Stowarzyszeniu 

Rodziców i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych 

„RADOŚD” 

50 904 800,00 zł 100 534,00 zł 1 005 334,00 zł 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Brzostku  

przy Parafii Rzymsko – 

Katolickiej 

pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego 

55 995 280,00 zł 110 587,00 zł 1 105 867,00 zł 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Dębicy 

przy Stowarzyszeniu 

Rodziców i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych 

„RADOŚD” 

60 1 085 760,00 zł 120 641,00 zł 

 

1 206 401,00 zł 

 

RAZEM 165 2 985 840,00 zł 331 762,00 zł 3 317 602,00 zł 

 

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” 

W roku 2019 Powiat Dębicki realizował przyjęty przez Radę Nadzorczą PFRON, 

program „Zajęcia klubowe w WTZ”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy jako realizator 

programu, zgodnie z obowiązującymi zasadami opracowało druki formularzy, zasady przyjmowania 

wniosków, przyznawania dofinansowania czy też zawierania umów o dofinansowanie 

z warsztatami. W roku 2019 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy i Bobrowej Woli prowadzone 

przez Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ”RADOŚD” złożyły wnioski 

o przyznanie środków na ten cel na kolejny okres działalności. Dofinansowanie ze środków PFRON 

zostało udzielone na rok realizacyjny 01.02.2019 r. – 31.01.2020 r. w wysokości 153 600,00 zł. 
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Pilotażowy program  ,,Aktywny samorząd” 

W roku 2019 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 2019 roku wypłacono 65 541,00 zł z limitu środków przekazanych na realizację 

programu w 2018 roku, z czego: 

Moduł I  

 obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – 1 wniosek na kwotę 
1 312,00 zł, 

 obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 1 wniosek na kwotę 3 000,00 zł, 

 obszar C zadanie 2 - pomoc w zakupie protezy kooczyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne – 1 wniosek na kwotę 14 087,00 zł 

 obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej – 12 wniosków na kwotę 4 819,00 zł 

Moduł II  

  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 29 wniosków na sumę 42 323,00 zł.  
 

Powiat Dębicki przystąpił do realizacji programu ,,Aktywny samorząd” w 2019 r. 

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 2019r. środki finansowe PFRON 

w wysokości 517 798,00 zł, z czego: 

a) Moduł I – 359 250,00 zł 

b) Moduł II – 158 548,00 zł 

W ramach realizacji programu ze środków otrzymanych w 2019 roku zrealizowano 135 wniosków 

osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 391 974,00 zł, co przedstawia poniższa tabela. Realizacja 

pozostałej części umów nastąpi w 2020 r. 

 

Moduł 

Środki 

finansowe 

przeznaczone 

na realizację 

programu  

w 2019 r. 

Rodzaj zadania 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

zweryfiko-

wanych 

pozytywnie 

 

Liczba 

zawartych 

umów 

 

 

Liczba 

wypłaco-

nych 

wniosków 

w 2019 r. 

Wypłacone 

kwoty 

w 2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR A zadanie 1 – pomoc w zakupie 

i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu 

ruchu) 

6 6 3 3 227 zł 

OBSZAR A zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu 

prawa jazdy (dla osób z dysfunkcją narządu 

ruchu) 

5 5 5 7 368 zł 
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359 250 zł 

OBSZAR A zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu 

prawa jazdy (dla osób z dysfunkcją narządu 

słuchu) 

0 0 0 0 zł 

OBSZAR A zadanie 4 – pomoc w zakupie 

i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu 

słuchu) 

2 2 2 3 176 zł 

OBSZAR B zadanie 1–  pomoc w zakupie 

sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania (dla osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności) 

17 17 14 68 456 zł 

OBSZAR B zadanie 2 – dof. szkoleo 

w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego 

i oprogramowania 

0 0 0 0 zł 

OBSZAR B zadanie 3 –  pomoc w zakupie 

sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania (dla osób 

z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności) 

10 10 9 41 980 zł 

OBSZAR B zadanie 4 –  pomoc w zakupie 

sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania (dla osób z dysfunkcją 

narządu słuchu) 

17 17 16 38 948 zł 

OBSZAR B zadanie 5 –  pomoc w zakupie 

sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania 

0 0 0 0 zł 

OBSZAR  C zadanie 1 – pomoc w zakupie 

wózka inwalidzkiego  o napędzie 

elektrycznym 

5 5 5 48 450 zł 

OBSZAR  C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego  napędzie elektrycznym 

8 8 8 14 228 zł 

OBSZAR  C zadanie 3 – pomoc w zakupie 

protezy kooczyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne 

1 1 1 25 808 zł 

OBSZAR  C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej posiadanej protezy 

kooczyny 

1 1 1 4 273 zł 

OBSZAR  C zadanie 5 – pomoc w zakupie 

skutera inwalidzkiego  o napędzie 

elektrycznym lub oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka ręcznego 

3 3 3 13 320 zł 

OBSZAR  D-  pomoc w utrzymaniu 

aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej 

21 21 21 19 398 zł 

Razem   Moduł I 96 96 88 288 632 zł 
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II 158 548 zł 

 

pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia na poziome 

wyższym 

I etap 29 29 29 67 750 zł 

II 

etap 
28 28 18 35 592 zł 

Razem  Moduł II 57 57 47 103 342 zł 

Razem  Moduł I i II 153 153 135 391 974 zł 

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku działania żywiołu 

W 2019 roku Powiat Dębicki wystąpił o realizację programu finansowanego ze środków 

Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym na skutek działania żywiołu w 2019 roku.” Celem programu jest zapewnienie 

pomocy osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach realizacji programu pięciu osobom niepełnosprawnym, które 

odniosły straty w związku z wystąpieniem żywiołu w maju 2019 roku, przyznano jednorazowe 

świadczenie na rehabilitacje społeczną. Łącznie wypłacono 10 000,00 zł 

Opieka wytchnieniowa – edycja 2019 

W 2019 roku Powiat Dębicki przystąpił do realizacji Modułu III resortowego Programu Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. W ramach jego realizacji 

członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziedmi z orzeczeniem 

o niepełnosprawności oraz  osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

mieli możliwośd bezpłatnego skorzystania ze: 

- specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) 

- wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. 

Na dofinansowanie zadao w ramach modułu III Programu ,,Opieka wytchnieniawa” Powiat Dębicki 

otrzymał 48 000,00 zł ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 60 092,56 zł. Usługami świadczonymi przez specjalistów 

objęto 26 osób niepełnosprawnych. Łącznie zrealizowano 1 500 godzin. 

„Program  wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B – likwidacja barier w urzędach, 
placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia 

osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania.” 

Powiat Dębicki, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizował w 2019 r. 

„Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B –  likwidacja barier w urzędach, 

placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia 

osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania.” W tym celu podpisana została umowa 

z Paostwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a następnie umowa pomiędzy 

Powiatem Dębickim a Beneficjentem tj. Zespołem Paostwowych Szkół Muzycznych z siedzibą 

w Dębicy. Przedmiotem umowy była realizacja projektu Beneficjenta pn. Budowa pochylni 

dla niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku Zespołu Paostwowych Szkół 

Muzycznych w Dębicy. Na ten cel zostały przyznane środki PFRON w kwocie 15 113,55 zł, które będą 

wykorzystane w terminie do 31 sierpnia 2020 roku. 



 

RAPORT O STANIE POWIATU DĘBICKIEGO ZA 2019 ROK  53 

Działalnośd wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeo pomocniczych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Dębickim 

a Gminą Miasto Dębica w sprawie dotacji celowej dla Gminy 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 2019 wypłacono na ten cel kwotę 90 000,00 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). Poza tym wydawane są legitymacje osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych i placówek, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. W roku 2019 

Powiatowy Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych wydał 2 262 orzeczeo dla osób powyżej 16 roku życia 

oraz 332 orzeczeo dla osób przed 16 rokiem życia. 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. 

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy 

W 2019 roku DPS w Dębicy otrzymał z budżetu Powiatu Dębickiego środki finansowe  

w wysokości 200.000 zł na realizacje zadania: „Wykonanie i montaż dźwigu osobowego w DPS 

Dębica”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie i montaż dźwigu 

osobowego w DPS Dębica" przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 

Wartośd kosztorysowa zadania: 200.000,00 zł, poniesione nakłady w 2019 roku: 170.110,89 zł 

W 2019 roku Powiat Dębicki otrzymał dotację w ramach podpisanej Umowy zawartej pomiędzy 

Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Dębickim, przeznaczoną na dofinansowanie środkami 

pochodzącymi z budżetu paostwa na zadania z obszaru pomocy społecznej z przeznaczeniem  

dofinansowania inwestycji pn. ,,Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru wraz z urządzeniami 

do oddymiania w obiektach DPS Dębica”. Wysokośd uzyskanej dotacji wyniosła 265.000,00 zł, 

natomiast wkład własny w wysokości 20 % wartości kosztorysowej zadania Powiat zabezpieczył 

ze środków własnych. Zakres rzeczowy obejmował zmodernizowanie instalacji sygnalizacji pożaru                                      

w pomieszczeniach na powierzchni użytkowej około 5500 m2 i kubaturze 25.631,70 m3 

wraz z montażem klap oddymiających na klatkach schodowych, roboty demontażowe zużytej 

centrali, czujek jonizacyjnych , przycisków ROP i instalacji, montaż nowej instalacji wraz z osprzętem, 

nadzór inwestorski. W 2019 roku Powiat Dębicki otrzymał dotację w ramach umowy zawartej 

pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Dębickim przeznaczoną na dofinansowanie 

środkami pochodzącymi z budżetu paostwa zadania z obszaru pomocy społecznej z przeznaczeniem 

na dofinansowanie pn: ,,Remontu łazienek w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio 

w Dębicy”. Wysokośd uzyskanej dotacji wyniosła 80 000,00 zł, natomiast wkład własny w wysokości 

20 % wartości kosztorysowej zadania Powiat zabezpieczył ze środków własnych. Remontem objęto 

10 łazienek przy pokojach mieszkalnych. Zakres robót obejmował demontaż glazury ściennej, 

posadzek, instalacji, armatury oraz stolarki drzwiowej. Wykonanie nowych posadzek, izolacji, 

glazury ściennej, montaż stolarki drzwiowej, montaż nowej armatury oraz malowanie. 
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W okresie od lipca do grudnia 2019 roku wykonano kolejny etap remontu nawierzchni dróg 

i chodników. W 2019 roku wykonano remont schodów wejściowych do budynku rehabilitacyjnego 

o powierzchni około 50 m2. Zakres robot obejmował skucie odpadających i uszkodzonych płytek 

gresowych układanych na kleju, skucie betonowego spocznika, następnie wykonanie izolacji poziomej 

i pionowej oraz ułożenie nowych antypoślizgowych płytek na schodach. Dom Pomocy Społecznej 

im. Świętego Ojca Pio w Dębicy umożliwia i podtrzymuje kontakty mieszkaoców ze środowiskiem 

lokalnym, a także z rodzinami. Realizacją tych działao w dużej mierze zajmuje się dział socjalno-

terapeutyczny. Filarem  tej współpracy  w jednostce jest grupa artystyczna „Integracja”. Działalnośd 

tej grupy znana jest już w lokalnej społeczności. Często swoimi występami artystycznymi uświetnia 

różnego rodzaju imprezy integracyjne, okazjonalne, świąteczne, festyny, przeglądy itp. W ramach 

działao wspomagających w Domu funkcjonują  pracownie terapeutyczne. Powstają piękne wyroby 

artystyczne, które następnie mieszkaocy wystawiają na różnych przeglądach, wystawach 

i konkursach. Jednostka też pochwalid się może prężnie działającą grupą sportową. Uczestnicy tej 

grupy biorą udział w różnych zawodach np. Seni Cup Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych 

w Czarnej. W ubiegłym roku placówka zorganizowała po raz kolejny Spartakiadę Sportową 

dla 3 zaprzyjaźnionych DPS-ów. Uczestnicy grupy sportowej brali również udział w corocznym 

Turnieju Tenisa Stołowego. Organizowane są również turnieje szachowe, warcabowe itp. Jednostka 

prowadzi stałą współpracę z zaprzyjaźnionym domami poprzez odwiedziny przy różnego rodzaju 

imprezach okazjonalnych, jubileuszowych, czy też integracyjnych. Mieszkaocy Domu utrzymują dobre 

kontakty z bliskim sąsiedztwem, wychodząc do sklepu, na spacery. Często takim wyjściom przy okazji 

spotkania z sąsiadami towarzyszy rozmowa. Odnośnie sfery kulturalnej mieszkaocy mają możliwośd 

poszerzenia swoich horyzontów poprzez wyjścia do kina w Dębicy na film „Mary Popis powraca”, 

udział w festiwalu im. Zbigniewa Warchoła. Kilka razy w roku organizowane są  wycieczki 

krajoznawcze, turystyczno-wypoczynkowe. W ubiegłym roku było sporo wycieczek jedno i kilku 

dniowych - Sandomierz, Wisła, Maniowy. Typowo wypoczynkowe wyjazdy do ośrodka w Jałowcach. 

Wyjazdy te często sponsorowane są przez firmy, hurtownie, osoby prywatne. Pracownicy socjalni 

placówki mocno dbają o utrzymanie kontaktów z rodzinami. Spotkania odbywają się na zaproszenie 

dyrekcji, personelu, jak i z inicjatywy mieszkaoców. Podopieczni mają również możliwośd wyjazdu 

do rodzin prywatnie lub jeżeli nie ma takiej możliwości samochodem służbowym. Tradycją jest już 

organizacja  imprezy integracyjnej z okazji „Dnia Matki”. W tym dniu mieszkaocy mają możliwośd 

spotkania się z mamami oraz bliższą i dalszą rodziną. Ważną formą kontaktu ze społecznością lokalną 

jest kontakt z kapłanem i udział w praktykach religijnych. Na różne uroczystości religijne w kaplicy 

Domu zapraszani są goście - księża, siostry zakonne, zespoły muzyczne, rodziny. Mieszkaocy, którzy 

wyrażają taką potrzebę mają możliwośd uczestnictwa również w nabożeostwach w kościele 

parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Latoszynie, gdzie również zespół „Integracja” daje 

koncerty 2 razy w roku. DPS współpracuje również z różnymi podmiotami celem zapewnienia 

mieszkaocom jak najlepszej opieki medycznej, rehabilitacyjnej oraz profilaktycznej. W ramach 

współpracy z PFRON oraz przy zaangażowaniu pracowników PCPR w Dębicy uzyskano 

dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny. Zakupiono miedzy innymi: łóżka 

rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie oraz balkoniki rehabilitacyjne. 

Szacunkowy koszt zakupionego sprzętu wyniósł 47 000 zł. Ponadto uzyskano darowizny pozwalające 

na doposażenie sprzętu, zakup urządzeo medycznych (bezpłatna naprawa łóżek rehabilitacyjnych, 

rowerków  i pozostałego sprzętu rehabilitacyjnego). Podkreślid należy, że wielu opiekunów prawnych 

wspomaga działalnośd Domu poprzez zakup łóżek, mebli, dofinansowywanie wycieczek, 

zorganizowanych wyjśd i wyjazdów poza DPS. W obszarze tej współpracy mieści się również 

organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkaoców.  
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Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu  

W 2019 roku Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu podejmował działania mające na celu podniesienie 

jakości życia mieszkaoców, poprawę warunków bytowych mieszkaoców oraz poprawę warunków 

pracy pracowników. W 2019 roku dokonano doposażenia części pokoi mieszkaoców w nowe meble 

i łóżka rehabilitacyjne, do pracowni fizjoterapii został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny. Dokonane 

zakupy wpłynęły pozytywnie na poziom świadczonych usług. Ponadto dokonano przebudowy bramy 

wjazdowej do wymogów bezpieczeostwa przeciwpożarowego. Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu 

świadczył usługi opiekuoczo-pielęgnacyjne zgodnie z obowiązującymi standardami. Dom Pomocy 

Społecznej w Parkoszu brał udział w projekcie „Wspólna i dobra zabawa to integracji podstawa” 

organizowanym przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych oraz w projekcie 

organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące w Dębicy (koncert kolęd, wspólne Mikołajki). 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy 

Z pomocy placówki skorzystało 275  osób. 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 rozmowy 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 2019  roku udzielono  461 porad prawnych.  

Z działającego przy Ośrodku hostelu skorzystało 9 osób. W trakcie pobytu  w hostelu osoby korzystały 

z pomocy  prawnej, wsparcia, pomocy psychologicznej. Hostel działał przez 89 dni (263 osobodni). 

Przez cały rok działał telefon interwencyjny.  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy w 2019 roku realizował zajęcia dla osób stosujących 

przemoc domową w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego w okresie od 02.09.2019 r. 

do 04.11.2019 r. (10 spotkao po 6 godzin). Zajęcia realizowane były dla osób z terenu Powiatu 

Dębickiego. W zajęciach uczestniczyło 10 osób, program ukooczyło 6 osób. Zajęcia były realizowane 

przez jednego specjalistę. Pracownicy w ramach obowiązków służbowych realizują zadania związane 

z programem korekcyjno-edukacyjnym (przygotowanie materiałów, przeprowadzenie diagnozy 

wstępnej oraz monitoring przez 3 lata). Środki na ten cel pochodziły z administracji rządowej 

w kwocie 12 000,00 zł. 
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Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej wchodzą w skład Zespołów Interdyscyplinarnych 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz uczestniczą w posiedzeniach grup roboczych w trakcie 

realizacji procedury Niebieskiej Karty. W 2019 roku dwóch pracowników Ośrodka uczestniczyło 

w posiedzeniach 287 grup roboczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy, 

w 183 spotkaniach w grupach roboczych w Gminie Dębica oraz w 70 w Gminie Żyraków. Pracownicy 

Ośrodka wzięli udział w 12 posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych oraz założyli 3 Niebieskie 

Karty. 

Wiele osób, które zgłaszają się do Ośrodka wymagają pomocy ze strony innych instytucji. Dlatego 

konieczna jest współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę. Ośrodek współpracował 

z następującymi instytucjami:  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, 

 miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej na terenie Powiatu Dębickiego, 

 Komenda Powiatowa Policji w Dębicy, 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębicy, 

 Sąd Rejonowy w Dębicy – kontakty z kuratorami sądowymi w sprawach realizacji 

programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej. 

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. Kadra pracująca w Placówce stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe 

uczestnicząc w kursach i szkoleniach. I tak w roku 2019 odbyły się szkolenia: 

 budowanie wizerunku Placówki poprzez etyczne postępowanie i ochronę danych osobowych, 

 rewolucyjne zmiany w prawie pracy od 01.01.2019 r. - nowe akta osobowe, nowa 

dokumentacja pracownicza, przechowywanie dokumentów i wiele innych,   

 „Autyzm - łatwo powiedzied, trudniej żyd”,  

 udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Społeczna odpowiedzialnośd administracji 

publicznej- wymiar informacyjny”,  

 udział w konferencji „Uzależnienia u dzieci i młodzieży z punktu widzenia różnych 

specjalistów”, 

 udział w konferencji „Międzynarodowe i europejskie aspekty prawokarnej ochrony osób 

pokrzywdzonych- między teorią a praktyką”.   

Oprócz tego specjaliści  stale doskonalą swoje umiejętności korzystając we własnym zakresie 

z kierunkowych kursów – 2019 r. ( Kompleksowa terapia powięzi, Terapia manualna w pediatrii - 

ciąża i narodziny, Terapia neurorozwojowa NDT- BOBATH). 

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 1 251 dzieci z terenu całego Powiatu Dębickiego. Z tej liczby 

z konsultacji jednorazowych udzielonych przez specjalistów Placówki, skorzystało 818 dzieci 

i ich rodziców, a 179 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością z sukcesem zakooczyło terapię 

pozostając w stałej kontroli rozwoju. 
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Stan na dzieo 31.12.2019 r. to 254 dzieci pozostających w stałej terapii w Placówce i tak: Miasto 

Dębica –  105, Gmina Dębica – 55, Gmina Pilzno – 31, Gmina Żyraków – 28, Gmina Czarna –19, Gmina 

Brzostek – 10, Gmina Jodłowa – 6. Przy podziale na grupy wiekowe (dzieci w stałej terapii): 

w wieku od 0-3 lata – 48, w wieku powyżej 3 lat – 206. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 

jest 78 wg stanu na 31.12.2019 r. 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.  

Placówka ściśle współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz dzieci m.in. Poradnią 

Psychologiczno - Pedagogiczną w Dębicy, szkołami i przedszkolami, do których uczęszczają 

podopieczni, placówkami leczniczo-rehabilitacyjnymi i organizacjami pozarządowymi, których celem 

statutowym jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym, w szczególności ze Stowarzyszeniem Pomocy 

Niepełnosprawnym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Dębicy. Stowarzyszenie to jako 

organizacja wspomagająca wyposaża Placówkę w specjalistyczny sprzęt. Wyposażyło m.in. salę 

do hydroterapii, kinezyterapii, gabinety terapii pedagogicznej i psychologicznej oraz świetlicę 

zajęciową. Ufundowało także wyposażenie „Sali Doświadczania Świata”, która jest wykorzystywana 

do prowadzenia zajęd usprawniających dzieci ze sprzężonymi defektami rozwojowymi. Sfinansowało 

wyposażenie sali usprawniania dzieci metodą integracji sensorycznej, zakupiło dla dzieci 

z porażeniem kooczyn pionizator dynamiczny i pionizator „Grillo” do nauki chodu i poruszania 

się w przestrzeni oraz urządzenie do dwiczeo korekcyjnych skrzywieo kręgosłupa. 

 

Dom Dziecka „HANKA” w Dębicy 

W Domu Dziecka „Hanka” w 2019 r. przebywało 40 wychowanków  w wieku od 3 do 25 lat. W ciągu 

roku przybyło 17 osób, a  placówkę opuściło 16  osób. Dbając o rozwój edukacyjny wychowanków 

placówka organizowała korepetycje z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz zajęd 

wyrównawczych dla najmłodszych dzieci. 

Aby zapobiec zachowaniom negatywnym, niepożądanym  wychowankowie uczestniczyli w licznych 

zajęciach terapeutycznych i profilaktycznych: 

W 2019 r. wychowankowie systematycznie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych: 

 zespół taneczny DK Śnieżka  (3 osoby) 

 akrobatyka  (4 osoby) 

 robotyka (1 osoba) 

 zespołu tanecznego Simply Swagg (1 osoba) 

 na basenie - raz w tygodniu 10 osób, 

 na siłowni w Klubie Plaza (3 osoby) 

 fitness w Klubie Plaza (2 osoby) 

 zajęciach sportowych na hali sportowej SP nr 11 – raz w tygodniu 10 osób 

 zajęciach kulinarnych - osoby chętne 1 raz w miesiącu 

 zajęciach na lodowisku: na bieżąco, wszyscy chętni (okres zimowy) 

 zajęciach w Kulkolandii – najmłodsze dzieci  co tydzieo. 
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W 2019 r. w placówce odbywały się zajęcia grupy wsparcia dla rodziców biologicznych, w trakcie 

których motywowano ich do leczenia odwykowego i zmiany swojego życia. W tym zakresie 

współpracowano z grupami  samopomocowymi w Dębicy, Krucjatą Wyzwolenia Człowieka, Klubem  

Abstynenta „Jutrzenka”, Przychodnią i Oddziałem Leczenia Odwykowego w Tarnowie, Ośrodkiem 

Terapeutycznym „REWEN” w Dębicy. W trakcie wakacji dzieci uczestniczyły w wyjazdach 

wypoczynkowych w Głobikowej oraz Łebie. Od ponad 10-ciu lat placówka prowadzi „Mieszkanie 

usamodzielnienia” (os.  Matejki),  które jest przeznaczone dla wychowanków  opuszczających 

placówkę. W 2019 roku zamieszkiwały w nim 2 osoby. Placówka systematycznie współpracuje 

z rodzinami zaprzyjaźnionymi, które wspierają pracę wychowawczą, przyjmują dzieci w okresie świąt,   

ferii lub wakacji. W 2019 r. współpracowały z Domem Dziecka 4 rodziny. 

Dom Dziecka prowadzi młodzieżowy wolontariat, w którym w 2019 r. uczestniczyła młodzież 

z II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy,  I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły 

oraz Zespołu Szkół  Ekonomicznych w Dębicy i Zespołu Szkół Nr 2 w Dębicy. 

Działania Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy w 2019 r. w zakresie realizacji Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Powiecie Dębickim 

na lata 2019-2022: 

 

Lp. Kierunki działao Wskaźniki 

1. 
 

Organizacja zajęd profilaktycznych dla młodzieży poprzez 
pogadanki, prelekcje, warsztaty, programy profilaktyczne 

Liczba przeprowadzonych zajęd: 24 zajęcia 

2. 
Udzielanie indywidualnego poradnictwa i pomocy 
dzieciom zagrożonym przemocą 

Liczba osób, którym udzielono porad - 40 

3. 

Organizacja działao o charakterze profilaktyczno-
edukacyjnym, skierowanych do rodziców w formie: 
pogadanek, prelekcji, warsztatów, grup wsparcia 
dotyczących prawidłowych metod wychowawczych oraz 
postaw rodzicielskich 

Liczba przeprowadzonych zajęd: 5 
Liczba rodziców, która wzięła udział  

w zajęciach: 5 

4. 
Udzielanie indywidualnego poradnictwa i wsparcia 
dla rodziców w zakresie problemów wychowawczych 

Liczba udzielonych porad: 90 

5. 
Udostępnianie informacji o instytucjach udzielających 
pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

Liczba przekazanych informacji: 30 

6. 
Udostępnianie informacji o instytucjach pomocowych 
działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie 

Liczba przekazanych informacji: 30 

7. 
Umożliwienie osobom zajmującym się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie podnoszenia swoich kwalifikacji 

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach 
z zakresu przeciwdziałania przemocy: 1 

 

Działania Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy w 2019 r. w zakresie realizacji Powiatowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020: 

 Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowao i stylów życia 

sprzyjających ochronie zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

zagrażających zdrowiu psychicznemu poprzez pogadanki z psychologiem, wychowawcą 

i pedagogiem – 4 osoby psychoterapia. 

 Zapewnianie osobom z zaburzeniami psychicznymi wszechstronnej i powszechnie dostępnej opieki 

zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym –  

1 osoba systematyczna konsultacja psychiatryczna oraz udział w psychoterapii, 

 Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi – wsparcie w integracji 

społecznej 1 wychowanka poprzez ukierunkowanie i pomoc w nauce, tworzenie pozytywnej 

atmosfery w placówce, sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi. 
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Liczba zrealizowanych programów profilaktycznych - 1 

Liczba os. z zaburzeniami psychicznymi, którym udzielono wsparcia - 1 

Działania Domu Dziecka w zakresie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Powiecie Dębickim : 

 Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – prowadzenie mieszkania 
chronionego, w którym w 2019 r. zamieszkiwały 2 osoby. 

 Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia – motywowanie do podjęcia zatrudnienia przez pełnoletnich 
wychowanków, przygotowywanych do usamodzielnienia, spotkania z doradcą zawodowym 
w tym zakresie – 6 osób. 

 Pomoc prawna i psychologiczna – udzielanie informacji wychowankom o możliwościach 
uzyskania pomocy prawnej i psychologicznej (na bieżąco podczas spotkao społeczności 
oraz w sytuacjach kryzysowych) – 24 osoby uzyskały informację. 

Dom Dziecka „Hanka” w 2019 r. współpracował z instytucjami i organizacjami: 

 Aiesec (międzynarodowa organizacja studencka): rokrocznie w okresie wakacyjnym 

przyjmowanie wolontariuszy zagranicznych, którzy zapoznają nas z kulturą ich krajów. 

 Stowarzyszenie „Siła Marzeo” – Stowarzyszenie od dwóch lat systematycznie wspiera 

placówkę. W 2019 r. otrzymano dofinansowanie do wypoczynku letniego oraz korepetycji 

i zajęd pozalekcyjnych dla dzieci. 

 Klub Wodny „Przystao” w Pilźnie – organizacja pikniku wodnego w Strzegocicach 

dla wychowanków placówki. 

 PGE Rzeszów – udział w projekcie „Obrotowy Wolontariat”. 

 Szkoła Muzyczna w Dębicy – udział w Koncercie Mikołajkowym oraz organizacja paczek 

dla dzieci. 

 Zespół Szkół w Niedźwiadzie Górnej – wspólne spotkania, wycieczki. 

 Wolontariat Dzieci i Młodzieży Gminy Dębica – integracja wolontariuszy i wychowanków, 

wspólne wycieczki. 

 Stowarzyszenie „Dobrod” w Dębicy – wsparcie duchowe, modlitewne wychowanków, udział 

w uroczystościach (komunie, bierzmowania), organizacja paczek mikołajkowych. 

 Miejska Komunikacja Samochodowa w Dębicy – organizacja transportu w trakcie wycieczek. 

 Bama – Logistic Kozłów – wsparcie finansowe placówki, udzielanie korepetycji z języków 

obcych. 

 Urząd Miejski w Dębicy – bezpłatne wejście wychowanków na basen. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy – współpraca w zakresie wsparcia rodziców 

biologicznych. 

 II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy – młodzieżowy wolontariat. 

 I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy – młodzieżowy wolontariat, organizacja paczek 

mikołajkowych dla wychowanków. 

 Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy - młodzieżowy wolontariat, organizacja paczek mikołajkowych 

dla wychowanków 

 Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy – systematyczne wspieranie wychowanków (wsparcie 

rzeczowe, wycieczki, bal karnawałowy). 

 Stowarzyszenie „Nasz KS”, Klub Sportowy „Wisłoka” - organizacja corocznego Turnieju Piłki 

Nożnej na rzecz Wychowanków Domu Dziecka „Hanka” oraz pomoc rzeczowa. 
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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 2019 r.: 

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dębicy 

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:      15 589 

Liczba wydanych decyzji o rejestracji czasowej:       16 911 

Liczba wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów:      2 062 

Liczba przyjętych zawiadomieo o  zbyciu pojazdów:      5 606 

Liczba pojazdów zarejestrowanych (ogółem):       131 330 

Liczba wydanych DR (wszystkich:        19 136 

Modyfikacja danych w DR – przez zmianę:       9 417 

Dział praw jazdy 

Liczba wydanych profili kandydatów na kierowców:      2 627 

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

praw jazdy): 5 798 w tym: 

Liczba praw jazdy międzynarodowych:        63 

Liczba zezwoleo na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi:     86 

Wysyłka akt kierowców:         117 

 

Liczba wydanych decyzji administracyjnych:  

- zatrzymanie dokumentu prawa jazdy:        652 

- cofnięcie uprawnieo do kierowania pojazdami mechanicznymi:    300 

- przywrócenie uprawnieo do kierowania pojazdami mechanicznymi:    230 

- skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje:      26 

- skierowanie na badania lekarskie:        244 

- skierowanie na badania psychologiczne:       162 

- skierowanie na kurs reedukacyjny:        152 
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Dział zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, nadzoru nad stacjami 

diagnostycznymi oraz ośrodkami szkolenia kierowców 

Liczba Stacji Kontroli Pojazdów:        20 

Liczba wydanych uprawnieo dla diagnostów:       67 

Liczba przeprowadzonych kontroli SKP w 2019 r.:      20 

Liczba Ośrodków Szkolenia Kierowców:       14 

Liczba wydanych uprawnieo instruktorów nauki jazdy:      203 

Liczba przeprowadzonych kontroli OSK w 2019 r.:      13 

Liczba zezwoleo na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych:  28 

Liczba zatwierdzonych projektów organizacji ruchu:     164 

Liczba przeprowadzonych kontroli dróg powiatowych w 2019 r.:    2 

Liczba przeprowadzonych kontroli dróg gminnych w 2019 r.:    6 

Liczba usuniętych pojazdów z drogi :        37 

Dział transportu 

Przewóz rzeczy: 

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

do 14.08.2013 r.): 16 

Liczba wydanych wypisów z zezwoleo na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy  

(i licencje wydane do 14.08.2013 r.): 96 

Liczba wydanych licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy: 4 

Liczba wydanych zaświadczeo na przewozy drogowe na potrzeby własne: 16 

Liczba wydanych wypisów z zaświadczeo na przewozy drogowe na potrzeby własne: 46 

Przewóz osób: 

Liczba  wydanych zezwoleo na wykonywanie przewozów regularnych: 9 

Liczba wydanych wypisów do zezwoleo na wykonywanie przewozów regularnych: 62 

Liczba wydanych wypisów do licencji na przewóz osób: 6 

Liczba podmiotów wykonujących transport na terenie Powiatu Dębickiego: 6 

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

35 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 

W roku 2019 główne działania skoncentrowane były na kontynuacji 2 dużych projektów 

współfinansowanych z środków unijnych tj. kontynuacja budowy łącznika autostradowego Dębica - 

Wschód, oraz kontynuacja budowy nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1290R Dębica – 

Straszęcin – Grabiny - Czarna. 

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

Realizacja zadao przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2019 roku siłami własnymi: 

 W zakresie utrzymania nawierzchni dróg  systemem własnym wykonano remonty nawierzchni 

dróg emulsją i grysami. 
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 Utrzymanie infrastruktury technicznej i urządzeo odwodnienia drogi w tym: odmulanie rowów 

przydrożnych, usuwanie szkód powodziowych, umocnieo rowów, regulacje kanalizacji 

deszczowych, renowacja rowów. 

 Zadania z zakresu inżynierii ruchu drogowego tj. utrzymanie sygnalizacji świetlnych, odnowienie 

i odtworzenie oznakowania poziomego, zakup znaków drogowych i sukcesywna wymiana słupków 

betonowych na metalowe, wymiana balustrad, barier energochłonnych, poręczy na mostach. 

 Zadania związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej między innymi: wycinka drzew, frezowanie 

pni, wycinka samosiejek i krzaków, pielęgnacja drzew, utrzymanie terenów zielonych i rond, 

koszenie mechaniczne poboczy za pomocą kosiarek i kos spalinowych, 

 Pozostałe prace utrzymaniowe i interwencyjne tj. uzupełnianie poboczy destruktem asfaltowym, 

zamiatanie mechaniczne jezdni, porządkowanie poboczy i pasa drogowego z porzuconych śmieci, 

zbieranie śmieci, opróżnianie koszy ulicznych, inne roboty interwencyjne, zabezpieczenia miejsc 

niebezpiecznych. 

 Zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych – podobnie jak w latach 

poprzednich również w roku 2019 akcja zimowego utrzymania dróg prowadzona była  

za pomocą sprzętu obcego - wyłonionego w drodze przetargów oraz sprzętu będącego własnością 

Zarządu Dróg Powiatowych. Dla sprawnego funkcjonowania zimowego utrzymania dróg 

prowadzone są dyżury w dwóch Obwodach Drogowo - Mostowych tj. w Brzostku i Pilznie. 

 Działalnośd administracyjna tj. wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego 

oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeo obcych, wydawanie decyzji administracyjnych 

na lokalizację zjazdów indywidualnych i publicznych z dróg powiatowych oraz uzgodnienia 

lokalizacji urządzeo obcych w pasie drogowym, wydawanie opinii do projektów organizacji ruchu, 

wykonywanie niezbędnych pomiarów ruchu drogowego. 

 Realizując obowiązki nakładane na administratorów obiektów budowlanych przez Prawo 

budowlane ZDP przeprowadza przeglądy okresowe dróg i obiektów mostowych raz na 5 lat. 

 Kierownicy Obwodów dokonują przeglądu i objazdu dróg co najmniej raz w miesiącu. 

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

remontów oraz funkcje administracyjne związane z zarzadzaniem drogami powiatowymi. 

W ramach wydatków bieżących zostały zlecone następujące dokumentacje projektowe  

na kwotę 186 941,00 zł, w tym: 

 Remont drogi powiatowej NR 1319R Brzostek  Kamienica Górna  Smarżowa w km 4+640 – 

6+230 oraz w km 7+630  11+200 wraz z remontem przepustu w km 7+812 w m. Wola 

Brzostecka, Kamienica Górna i Smarżowa  kwota 24 354,00 zł; 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279R Róża  Stara Jastrząbka w km 6+419  5+429 w m. Stara 

Jastrząbka – kwota 7 380,00 zł; 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303R Łabuzie  Południk  Kamieniec w km 8+040  10+932 

oraz 11+432  12+848 wraz budową chodnika w km 8+490  8+780 oraz 10+040 –12+848 

w m. Braciejowa i Głobikowa – kwota 47 847,00 zł; 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306R Pilzno  Szynwałd w km 5+834,20  5+886,75 – budowa 

chodnika w m. Łęki Górne  kwota 5 300,00 zł; 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przecław  gr. powiatu  Chotowa – budowa chodnika 

w m. Korzeniów – kwota 7 700,00 zł; 
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 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica  Zdziarzec w km 10+312  14+487 z budową 

chodnika w km 10+489  10+729, 11+942  12+422, 13+597  13+752  w m. Róża i Zasów – 

kwota 39 360,00 zł; 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1298R Nagawczyna  Stasiówka w km 1+439  2+354 wraz 

z budową chodnika – kwota 20 000,00 zł; 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290R Dębica  Straszęcin  Grabiny  Czarna –  budowa 

chodnika w km 2+080  4+440 w m. Grabiny i Głowaczowa – kwota 35 000,00 zł. 

 

Zlecono wykonanie zadao remontowych na kwotę  785 510,83 zł, w tym:  

 Remont drogi powiatowej Nr 1296R Dębica  Wielopole w km 24+161  24+371 ul. Wielopolska 

w Dębicy  kwota 235 936,50 zł, w ramach zadania wykonano nawierzchnię na odc. 210 mb. 

przebudowano chodnik; 

 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1184R Przecław  gr. powiatu  Chotowa  

w km 11+913  12+059 w m. Wola Żyrakowska – kwota 36 185,99 zł; 

 Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1304R Gołęczyna  Jaworze w m. Jaworze – 

kwota 24 562,51 zł; 

 Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1317R Brzostek  Smarżowa w m. Kamienica 

Górna – kwota 16 313,59 zł; 

 Remont chodnika przy moście w m. Dęborzyn i odmulenie mostu ramowego w m. Dębowa  – 

kwota 9 026,64 zł; 

 Remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1312R Zawadka Brzostecka  Przeczyca  

Jodłowa w m. Przeczyca – kwota  3 065,07 zł; 

 Wykonanie remontu zatoki autobusowej w m. Wiewiórka – kwota 59 948,50 zł; 

 Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – 

Wschód do DK4 i DW 985 (Zawada-Pustynia)”  kwota 2 706,00 zł; 

 Remont umocnieo skarp w m. Stasiówka i m. Kochanówka płytami ażurowymi  kwota 

4 864,90 zł; 

 Remont cząstkowy masą asfaltową w m. Chotowa i ul. Rzeszowska w Dębicy – kwota 

11 392,88 zł; 

 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło  Jodłowa  gr. pow.  Ryglice 

w m. Jodłowa  kwota 4 428,00 zł; 

 Wykonanie remontu oznakowania poziomego dróg powiatowych  kwota 40 559,70 zł; 

 Wykonanie remontu oznakowania poziomego na ulicach powiatowych miejskich  

na terenie miasta Dębica – kwota 60 235,58 zł; 

 Wykonanie remontu oznakowania pionowego – kwota 16 261,01 zł; 

 Wykonanie analizy porealizacyjnej dla inwestycji „Łącznik Węzeł zachodni A-4 Straszęcin  

Dębica” w zakresie zgodności z zapisami zawartymi w decyzji środowiskowej w kwocie 

24 600,00 zł; 

 Remont ścianki przepustu przy drodze powiatowej Nr 1317R Kamienica Dolna  Grudna Górna  

kwota 23 200,00 zł; 

 Remont umocnienia skarpy przy drodze powiatowej Nr 1317R Kamienica Dolna  Grudna Górna 

– kwota 17 698,73 zł; 

 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1323R Frysztak  Klecie w miejscowości 

Januszkowice  kwota 30 449,61 zł; 
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 Remont umocnienia skarpy w ciągu drogi powiatowej Nr 1314R Czermna  Dębowa kwota 

53 479,00 zł , 

 Umocnienie skarpy w ciągu drogi powiatowej Nr 1308R Zagórze  Zwiernik  kwota 36 399,56 zł; 

 Remont ściany oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1301R Latoszyn  Braciejowa  

w m. Latoszyn  kwota 74 197,06 zł. 

Realizowane inwestycje drogowe 

Inwestycje kontynuowane z lat poprzednich: 

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

– kwota 6 443 810,97zł. 
 

 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 4 278 672,97 zł, środki Urzędu Marszałkowskiego  

w kwocie 1 000 000,00 zł, środki Powiatu w kwocie 1 165 138,00 zł. 

         Zadanie zakooczone. 

Budowa mostu JN101024793 przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej Nr 1290R Dębica – 
Straszęcin – Grabiny wraz z dojazdami  - kwota 24 984 456,75 zł. 
 

 zakres robót: budowa nowego mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami (podniesienie 

nośności mostu do 50 ton), budowa chodnika i ścieżki rowerowej, przebudowa skrzyżowania 

typu rondo na terenie miasta Dębica, przebudowa skrzyżowania w m. Straszęcin, rozbiórka 

starego mostu, budowa oświetlenia ulicznego. 

 finansowanie: środki RPO w kwocie 12 494 111,78 zł, środki rezerwy subwencji ogólnej 

w kwocie 6 185 270,00zł, środki Powiatu w kwocie 6 305 074,97 zł. 

        Zadanie zakooczone. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica – gr. powiatu – Zdziarzec wraz z budową mostu 

przez rz. Wisłokę w m. Dębica. 

 zakres: wykonanie dokumentacji technicznej, 

 kontynuacja opracowania projektu budowlanego oraz projektu podziału nieruchomości. 

Zadanie kontynuowane, nie zakooczone, przeniesione do realizacji w 2020r. 

Zadania realizowane z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych: 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313 R Jasło – Jodłowa – Ryglice wraz z budową mostu 

(JNI01000341) przez rzekę Jodłówka w m. Jodłowa w ramach zadania Budowa mostu na potoku 

Jodłówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Jodłowa – Ryglice w km 23+290 

w m. Jodłowa wraz z dojazdami – kwota 1 922 560,20 zł. 

 zakres robót : budowa nowego mostu, 

 finansowanie: środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 538 048,00 zł, środki 

Gminy Jodłowa w kwocie 192 256,10 zł, oraz środki Powiatu w kwocie 192 256,10 zł. 

       Zadanie zakooczone. 



 

RAPORT O STANIE POWIATU DĘBICKIEGO ZA 2019 ROK  65 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1382R Brzeźnica – gr. powiatu – Radomyśl Wielki  
w m. Nagoszyn w km 6+380-8+582 – kwota 2 012 705,03 zł. 

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

 finansowanie: środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 207 623,00 zł, środki 

Powiatu w kwocie 805 082,03 zł, 

       Zadanie zakooczone. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Róża – Stara Jastrząbka – budowa chodnika  
w km 6+419,00 - 5 +429,00 (km lokalny 0+ 520,00 – 1+510,00) w m. Stara Jastrząbka – kwota 
979 014,27 zł. 

 zakres robót: budowa chodnika na odc. dł. 990 mb, 

 finansowanie: środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 783 211,00 zł, środki  

Powiatu 97 901,68 zł, środki Gminy Czarna w kwocie 97 901,59 zł. 

       Zadanie zakooczone. 

Pozostałe inwestycje: 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301R Latoszyn – Braciejowa – budowa chodnika  
w km 2+225 -2+655 w m. Latoszyn – kwota 504 874,36 zł. 

 zakres robót: budowa chodnika o dł. 430 mb, 

 finansowanie: środki Powiatu w kwocie  304 874,36 zł, środki Gminy Dębica w kwocie  

200 000,00 zł 

       Zadanie zakooczone. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306 R Pilzno – gr. powiatu – Szynwałd – budowa chodnika 
w km 5+834,20 – 5+8286,75 w m. Łęki Górne –kwota 99 995,62 zł. 

 zakres robót: budowa chodnika odc. 52,75 mb, 

 finansowanie: środki powiatu w kwocie 49 995,62 zł, środki z Gminy Pilzno w kwocie  

50 000,00 zł, 

       Zadanie  zakooczone. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 R Róża-Stara Jastrząbka – budowa chodnika  
w km 6+419-6+525 – kwota  68 719,55 zł. 

 zakres robót: budowa chodnika na odc. dł. 106 m 

 finansowanie: środki Powiatu 68 719,55 zł. 

       Zadanie zakooczone. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290R  Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna – budowa chodnika 
w m .Golemki w km 7+654 -7+975  – kwota 180 044,01 zł. 

 zakres robót: budowa chodnika wraz z kanalizacja na odc. o dł. 321 mb, 

 finansowanie:  środki Powiatu w kwocie 80 044,01zł, środki Gminy Czarna w kwocie 

100 000,00 zł. 

       Zadanie zakooczone. 
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Przebudowa  drogi powiatowej Nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna – budowa 
chodnika w km 8+685,00-8+950,00 w m. Czarna  – kwota 193 617,95 zł. 

 zakres robót: budowa chodnika wraz z kanalizacja na odc. o dł. 265mb, 

 finansowanie:  środki Powiatu w kwocie 43 617,95zł, środki Gminy Czarna w kwocie 

150 000,00 zł. 

       Zadanie zakooczone. 

Budowa wiaty magazynowej na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Brzostku – kwota 
187 952,62 zł. 

 zakres: wykonanie dokumentacji technicznej, budowa wiaty. 

 finansowanie: środki Powiatu w kwocie 187 952,62 zł. 

ZAKUPY INWESTYCYJNE – wykonanie 392 197,80 zł:  

– zakup ciągnika dla potrzeb ZDP kwota 243 540,00 zł, 

– zakup zamiatarki kwota 18 450,00 zł, 

– zakup pługa dziobowego dla ODM Brzostek kwota 20 664,00 zł, 

– zakup pługa odśnieżnego ODM Pilzno kwota 30 258,00 zł, 

– zakup systemu komputerowego do ewidencji dróg i mostów wraz z wykonaniem ewidencji –

kwota 79 285,80 zł. 

Do prawidłowego realizowania zadao niezbędne jest posiadanie sprawnych technicznie pojazdów 

utrzymaniowych oraz licznego sprzętu wykorzystywanego do letniego i zimowego utrzymania dróg. 

Używane maszyny są w dużej mierze wyeksploatowane, zachodzi koniecznośd stopniowej wymiany 

oraz modernizacji istniejącego taboru. W roku 2019 zrealizowano w/w zakupy inwestycyjne. 

DOTACJE – kwota planu 50 000,00 zł, wykonanie 17 998,26 zł, w tym: 

 dotacja dla Gminy Dębica na zimowe utrzymanie chodników wykorzystana w kwocie 7 998,26 zł; 

 dotacja dla Gminy Czarna bieżące utrzymanie dróg  wykorzystana w kwocie 10 000,00 zł. 
 

DOTACJA – kwota planu 50 000,00 zł 

Dotacja dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: Zakup wraz z montażem 

elementów bezpieczeostwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery 

energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg 

wojewódzkich administrowanych przez PZDW – Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu drogi 

wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica z drogą powiatową 

Nr 1287R Skrzyszów – gr. powiatu – Paszczyna w miejscowości Brzeźnica – kwota 50.000,00zł. 

Inwestycje w Dziale 600 rozdział 60078 paragraf 6050 - wykonanie 123 000,00 zł: 

 

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi powiatowej Nr 2404R Połomia – Gębiczyna – 

Południk w m. Połomia w km 0+700-0+810. 
 

 zakres robót: wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 

 wykonanie: 59 040,00 zł, 

 finansowanie: środki Powiatu w kwocie 11 808,00 zł, dotacja z rezerwy celowej budżetu 

paostwa w kwocie 47 232,00 zł. 
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Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1311R Zalasowa – Lubcza – 

gr. powiatu – Dęborzyn w m. Zagórze w km 22+640-22+770. 
 

 zakres robót: wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 

 wykonanie: 63 960,00 zł, 

 finansowanie: środki Powiatu w kwocie 12 792,00 zł, dotacja z rezerwy celowej budżetu 

paostwa w kwocie 51 168,00 zł. 

Zadanie realizowane w dziale 754 rozdział 75495 Bezpieczeostwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa – kwota 162 996,87 zł. 

Poprawa bezpieczeostwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejśd dla pieszych 

przy ul. Krakowskiej oraz ul. Rzeszowskiej (2 szt.) w Dębicy wraz z doświetleniem. 

– finansowanie: dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 100 000,00 zł, 

środki Powiatu w kwocie 62 996,87 zł, 

– zakres rzeczowy: wykonanie 3 aktywnych przejśd dla pieszych. 

 

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi – współpraca z samorządami gminnymi w celu realizacji 

prowadzonych zadao. 
 

Podpisane umowy i porozumienia w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego 

w celu realizacji zadao: 

 

– Porozumienie nr 072.1.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania  

do realizacji Gminie Czarna zadao publicznych Powiatu Dębickiego dotyczących bieżącego 

utrzymania dróg i zimowego utrzymania chodników. 

 

– Porozumienie nr 072.2.2019 z dnia 29.01.2019r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie 

Dębica zimowego utrzymania chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy 

Dębica. 

 

– Porozumienie nr 072.3.2019 z dnia 22.07.2019r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadao 

publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Dębica. Dotyczy 

inwestycji w ciągu drogi powiatowej Nr 1284R Pustków Osiedle od km 5+200 do km 6+150 

na terenie działki o nr ewid. 3589 w m. Pustków Osiedle w ramach zadania pn. Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej w Gminie Dębica. 

 

– Porozumienie Nr 072.4.2019. z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zezwolenia  

na przejazdy samochodów PGNiG oraz samochodów realizujących inwestycję związaną 

z poszukiwaniem ropy naftowej i gazu ziemnego w otworze wiertniczym – Jaworze Górne – 1. 

 

– Umowa nr 072.5.2019 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zezwolenia na przejazdy 

samochodów  realizujących inwestycję związaną z budową gazociągu wysokiego ciśnienia 

z NDI Energy Spółka z o.o.  
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– Umowa nr 072.6.2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: „Zakup wraz z montażem 

elementów bezpieczeostwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery 

energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu 

dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – 

Budowa sygnalizacji świetlnej  na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów –

Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica z drogą powiatową Nr 1287R Skrzyszów – 

gr. powiatu – Paszczyna w miejscowości Brzeźnica”. 
 

– Umowa nr FDS-19P/2019 z dnia 20.05.2019r. + aneks  Nr 1-FDS-19P/2019 z dnia 10.07.2019r. 

w sprawie udzielenia dofinansowania z FDS  na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 1182 R Brzeźnica – gr. powiatu – Radomyśl Wielki w km 6+380-8+582 

w miejscowości Nagoszyn”. 
 

– Umowa z dnia 05.06.2019r. zawarta pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem 

Dębickim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Budowa 

łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK 4 i DW 985 (Zawada-Pustynia)”. 
 

– Porozumienie Nr ZK-II.68.2.16.2019 zawarte w dniu 8 lipca 2019r. pomiędzy Wojewodą 

Podkarpackim a Powiatem Dębickim w sprawie powierzenia zadania  i przyznania dotacji 

celowej z budżetu paostwa na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeostwa pieszych 

poprzez montaż aktywnych przejśd dla pieszych przy ul. Krakowskiej oraz ul. Rzeszowskiej 

(2 szt.) w Dębicy wraz z doświetleniem”. 
 

– Umowa dotacji Nr PUW/ŚR/6356/1/8/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. zawarta pomiędzy 

Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Dębickim w sprawie przekazania dotacji z rezerwy 

celowej budżetu paostwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania  pn.: „Stabilizacja osuwiska 

wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 2404R Połomia –Gębiczyna – Południk w m. Połomia 

w km 0+700–0+810”. 
 

– Umowa dotacji Nr PUW/ŚR/6356/1/7/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. zawarta pomiędzy 

Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Dębickim w sprawie przekazania dotacji z rezerwy 

celowej budżetu paostwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska 

wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1311R Zalasowa – Lubcza – gr. powiatu – Dęborzyn 

w m. Zagórze w km 22+640-22+770”. 
 

– Umowa nr 072.12.2019 z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

przez Gminę Czarna w celu realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna – budowa chodnika w km 

8+685,00-8+950,00 w miejscowości Czarna” + aneks Nr 1 z dnia 12.11.2019r. +aneks Nr 2 

z dnia 05.12.2019 r. 
 

– Umowa nr 072.13.2019 z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

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

Nr 1278R Podlesie – Czarna – budowa chodnika w km 9+220-9+613” + aneks Nr 1 

z dnia 12.11.2019r. + aneks Nr 2 z dnia 23.12.2019r.+aneks Nr 3 z dnia 29.12.2019r. 
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– Umowa nr 072.14.2019 z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

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

Nr 1301R Latoszyn – Braciejowa – budowa chodnika w km 2+225-2+655 w m. Latoszyn 

+ aneks Nr 1 z dnia 09.09.2019. + aneks Nr 2 z dnia 12.11.2019r. 
 

– Umowa nr 072.15.2019 z dnia 09.09.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

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

Nr 1279R Róża – Stara Jastrząbka w km 6+419,00-5+429,00 (km lokalny 0+520,00-1+510,00) 

w miejscowości Stara Jastrząbka”. 
 

– Umowa nr 072.16.2019 z dnia 09 września 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

przez Gminę Jodłowa w celu realizacji zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej 

Nr 1313R Jasło – Jodłowa – Ryglice wraz z budową mostu (JNI01000341) przez rzekę 

Jodłówka w miejscowości Jodłowa w ramach zadania „Budowa mostu na potoku Jodłówka 

w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Jodłowa – Ryglice w km 23+290 w miejscowości 

Jodłowa wraz z dojazdami”. 
 

– Umowa nr 072.17.2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

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

Nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna – budowa chodnika w km 7+654-7+975 

w m. Golemki” + aneks Nr 1 z dnia 12.11.2019. oraz aneks Nr 2 z dnia 17.12.2019. 
 

– Umowa Nr FDS-P8/B/2019 w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg 

Samorządowych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – 

Jodłowa – Ryglice wraz z budowa mostu (JNI01000341) przez rzekę Jodłówka w miejscowości 

Jodłowa w ramach zadania „Budowa mostu na potoku Jodłówka w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1313R Jasło – Jodłowa – Ryglice w km 23+290  w miejscowości Jodłowa wraz z dojazdami” 

+ aneks NR 1 –FDS-P8/B/2019 z dnia 09.10.2019r. i Aneks Nr2-FDS-P8/B/2019 

z dnia 16.12.2019 r. 
 

– Umowa Nr FDS-P20/B/2019 w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg 

Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279R Róża – 

Stara Jastrząbka w km 6+419,00 – 5+429,00 (km lokalny 0+520,00-1+510,00) w m. Stara 

Jastrząbka” + aneks NR 1 –FDS-P20/B/2019 z dnia 09.10.2019r. i Aneks Nr2-FDS-P20/B/2019 

z dnia 29.10.2019r. 
 

– Umowa nr 072.20.2019 z dnia 05.11.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 

Powiat Dębicki Gminie Dębica polegającej na przekazaniu używanych dźwigarów mostowych 

typu Barzykówka w ilości 4 szt. w celu realizacji zadao pod nazwą: „Remont kładki na potoku 

Ostra w m. Latoszyn” i „Remont kładki na potoku Zawadka w m. Zawada”. 
 

– Umowa nr 072.21.2019 z dnia 12.11.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 

Gminę Pilzno na realizacje zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej  

Nr 1306R Pilzno – Szynwałd – budowa chodnika w km 5+834,20 – 5+886,75 w m. Łęki 

Górne”. 
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5.5. Inwestycje i zamówienia publiczne 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Organizacyjny i Nadzoru Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Dębicy  

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 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 2019 roku. 

Przetarg nieograniczony Wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, założenie 

numerycznej mapy zasadniczej poprzez utworzenie i aktualizację baz 

GESUT i BDOT500 oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

Przetarg nieograniczony Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy 

ZWR art. 67 ust. 1 pkt 1) 

lit. b) 

Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad zadaniem  ,,Budowa Zespołu 

Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy” 

Przetarg nieograniczony Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 

,,Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy” 

Przetarg nieograniczony Termomodernizacja Domu Dziecka „Hanka" w Dębicy 

Przetarg nieograniczony „Przebudowa pomieszczeo sanitarnych (toalet) na pierwszym i drugim 

piętrze budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy” – Postępowanie 

III 

Przetarg nieograniczony Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu 

Dębickiego w 2020 roku 

Poniżej 30 000 euro Wykonywanie usług z zakresu usuwania pojazdów z drogi i prowadzenia 

parkingów strzeżonych dla tych pojazdów 

Poniżej 30 000 euro Wykonanie raportów z pomiarów i obliczenia wskaźników w 2018 zmiany 

emisji głównych zanieczyszczeo powietrza oraz wartości zaoszczędzonej 

energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych 

pn.: „Termomodernizacja DPSów w Powiecie Dębickim” 

Poniżej 30 000 euro Audyt powykonawczy głęboka modernizacja energetyczna budynku  ZSE 
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Poniżej 30 000 euro Dostawa materiałów biurowych i/lub materiałów eksploatacyjnych 

dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Dębicy na 2019 rok 

Poniżej 30 000 euro Dostawa materiałów eksploatacyjnych oryginalnych i/lub materiałów 

eksploatacyjnych zastępczych dla potrzeb Starostwa Powiatowego 

w Dębicy na 2019 rok 

Poniżej 30 000 euro wykonanie raportu wskaźników w 2018 r. zmiany zanieczyszczenia 

powietrza dla ZS w Brzostku 

Poniżej 30 000 euro Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na budowę ZSS 

Poniżej 30 000 euro wykonanie opinii z weryfikacji rocznego raportu dla ZS w Brzostku 

Poniżej 30 000 euro Zakup skanera z ploterem dla AB 

Poniżej 30 000 euro Wykonanie usługi remontowej w Internacie ZSZ nr 1 

Poniżej 30 000 euro Aktualizacja powiatowego rejestru osuwisk i terenów zagrożonych 

masowymi ruchami ziemi na terenie Powiatu Dębickiego 

Poniżej 30 000 euro Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Realizacja prac 

dotyczących zagospodarowania poscaleniowego na obszarze poddanym 

pracom scaleniowym wsi Paszczyna, w związku z budową odcinka 

autostrady A4 na terenie Powiatu Dębickiego” 

Poniżej 30 000 euro Zakup i wdrożenie platformy do elektronizacji zamówieo publicznych 

Starostwa Powiatowego w Dębicy 

Poniżej 30 000 euro Dostawa serwera, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawów 

komputerowych oraz drukarek na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii 

i Katastru Starostwa Powiatowego w Dębicy 

Poniżej 30 000 euro Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron ZSS w Dębicy 

Poniżej 30 000 euro Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego 

w Dębicy 

Poniżej 30 000 euro Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę 

budynku DD Hanka – wydzielenie dwóch lokali 

Poniżej 30000 euro Malowanie elewacji nowszej części budynku DD Hanka w ramach zadania: 

Termomodernizacja Domu Dziecka „Hanka" w Dębicy 

 
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi 
 

 Podpisano cztery porozumienia dotyczące udostępnienia powiatowi lokali biurowych w celu 

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacji przez Powiat zadania  

z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – porozumienia podpisano z: 

a) Miasto i Gmina Brzostek, 

b) Gmina Czarna, 

c) Miasto i Gmina Pilzno, 

d) Gmina Żyraków 
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 Podpisano porozumienie trójstronne pomiędzy Powiatem Dębickim, a Okręgową Izbą 

Radców Prawnych i Krakowską Izbą Adwokacką w celu ustalenia zasad współpracy pomiędzy 

Powiatem, a KIA i OIRP na 2019 rok, w zakresie realizowanego samodzielnie przez Powiat 

zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej 

pomocy prawnej – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 i z 2018 r. poz. 1467). 

 

 Dla Powiatu Dębickiego przypadło zorganizowanie 5 punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

z czego, Wydział OR zajmował się dwoma punktami NPP tj. punktem w Dębicy-Starostwo 

oraz punktem w Brzostku, punkty te prowadzone były przez radców prawnych 

oraz adwokatów wyznaczonych przez ORA i OIRP. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

prowadzone były zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, dokumentacja prowadzona była 

zgodnie z zawartymi umowami. 
 

W roku 2019 w punkcie NPP w Brzostku udzielono 206 porad, natomiast w punkcie NPP 

w Dębicy udzielono 798 nieodpłatnych porad prawnych. Ogółem w 2 punktach w 2019 roku 

udzielono 1004 porady. 

 W Wydziale w 2019 roku: 

a) wpisano do rejestru 2 fundacje, 

b) wpisano do rejestru 2 stowarzyszenia zwykłe, 

c) przyjęto informację o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym 

10 stowarzyszeo. 

 

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 2019 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. 
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Z organizowanych oraz współorganizowanych imprez kulturalnych oraz konkursów, które 

zrealizowane zostały w roku 2019 wymienid należy: 

 Orszak Trzech Króli, 

 Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, 

 Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, 

 Koncert „Anioły są takie ciche”, 

 XII Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych Dębica 2019, 

 Powiatowy Przegląd Amatorskich Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Pantofelek Królowej 

Jadwigi 2019”, 

 Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Pajace”,  

 Wystawa Środowiskowa w Galerii Sztuki MOK,  

 Festiwal Piosenki „Śpiewaj Razem z Nami”, 

 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, 

 Dzieo Kariery, 

 Konkurs Języka Angielskiego, 

 Konkurs Języka Niemieckiego, 

 Konkurs Modeli Redukcyjnych, 

 Powiatowy Konkurs Matematyczny im. F. Leji, 

 Powiatowy Konkurs Pisowni z Języka Angielskiego „Spelling Competition”, 

 Powiatowy Konkurs „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 na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową oraz Kiermasz Wielkanocny, 

 Impreza plenerowa „Dzieo Dziecka w Kleciach”, 

 Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Januszkowicach, 

 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, 

 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”, 

 Konkurs Recytatorski „Polscy Poeci dla małych i dużych”, 

 Powiatowy Konkurs Chemiczny „Łączy nas Chemia”, 

 Konkurs „SMAKI ŁĄCZĄ POKOLENIA”, 

 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ludowego – SOKÓŁ PILZNO 2019”, 

 Dożynki Powiatowe, 
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 II Dębickie Senioralia, 

 Dzieo Sybiraka w Mokrem, 

 Konkurs poetycko-literacki związany z postacią i naukami św. Jana Pawła II, 

 Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego,  

 Warsztaty Poligraficzne, 

 Wystawa dotycząca historii miasta w XX-leciu międzywojennym w kontekście Eugeniusza 

Kwiatkowskiego, 

 Konkurs Informatyczny „Super Master”, 

 Konkurs matematyczny dla uczniów szkół średnich, 

 21. Festiwal Dni Sztuki, 

 Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej, 

 Powiatowy Konkurs „Cywilizacja miłości”, 

 Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej „Polski my naród”, 

 Impreza plenerowa „Wyśpiewajmy razem historię”, 

 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”, 

 Organizacja okolicznościowych spotkao świątecznych (samorządowców oraz pracowników 

Starostwa), 

 Orszak Trzech Króli 2020 – honoraria za scenariusz oraz reżyserię, zakup kostiumów, koron, 

śpiewników i upominków dla osób zaangażowanych w organizację widowiska. 

 Zakupiono balony na 28. Finał WOŚP Dębica 2020, 

 Zakupiono souveniry, grawertony, kwiaty, kartki okolicznościowe na imprezy/wydarzenia 

społeczne, kulturalne, oświatowe oraz sportowe. 

Kwotę 45 225 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 2019 r.: 

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji wykonuje również zadania w zakresie turystyki, kultury 

fizycznej i sportu. Zadania te realizowane są poprzez wspieranie, inicjowanie, organizację                          

i współfinansowanie, sportu i kultury fizycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży Powiatu 

Dębickiego. Wydział WK pośredniczy w przekazywaniu informacji w wymienionym zakresie pomiędzy 

Gminami a Powiatem i Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie i Towarzystwem Krzewienia Kultury 

Fizycznej, związkami sportowymi, organizacjami turystycznymi oraz innymi instytucjami rządowymi 

i pozarządowymi. Promowane są osiągnięcia dzieci i młodzieży – szczególnie uczestników konkursów, 

olimpiad, jak również zawodów sportowych. 

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. 
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Wśród zorganizowanych oraz współorganizowanych wydarzeo, które przeprowadzone zostały 

w 2019 roku, wymienid należy: 

 Zgłoszenie 6 grup młodzieży ze szkół ponadpodstawowych powiatu do programu „Szkolny 

Klub Sportowy”, 

 Puchar Polski Seniorów i Juniorów w Sumo, 

 VII Otwarte Mistrzostwa Pilzna w Futsalu, 

 Powiatowy Etap Turnieju Piłki Siatkowej Amatorów, 

 Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego dla Niepełnosprawnych,  

 Podkarpacki Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych, 

 Turniej e-sportowy w grę Counter Strike, 

 Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, 

 Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy w Pływaniu, 

 Wsparcie dla zawodników z Powiatu Dębickiego na Mistrzostwa Świata Wushu Tradycyjnego 

w Chinach, 

 Transmisja on-line meczu o mistrzostwo IV ligi podkarpackiej Wisłoka Dębica – Polonia 

Przemyśl, 

 Powiatowy Etap Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, 

 Powiatowy Etap Turnieju Bezpieczeostwa w Ruchu Drogowym w Dębicy, 

 Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w „Nordic Walking” dziewcząt, 

 Powiatowy Bieg na Orientację, 

 V Otwarte Mistrzostwa Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w konkurencji XC 

w Stobiernej, 

 Spływ Kajakowy „WISŁOKA 2019”, 

 Rajd turystyczno-rowerowy „Rowerem po zdrowie”, 

 XII Zapaśniczy Memoriał Dębickich Mistrzów im. Kazimierza Lipienia, Ryszarda Świerada, 

Andrzeja Skrzydlewskiego, 

 Konkursy dla dzieci i młodzieży z LKS Igloopol takich jak: strzelanie rzutów karnych, 

odpowiadania na pytania, 

 Transport drużyny z Powiatu na Finał Krajowej Licealiady w Lidze Lekkoatletycznej 

w Kołobrzegu, 

 Międzynarodowy Turniej Bokserski, 

 Piknik rodzinny „Witaj Szkoło”, 

 Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze, 

 Turniej Tenisa Stołowego „GŁOBIKOWA OPEN IV”, 

 Podsumowanie Osiągnięd Sportowych Dzieci i Młodzieży Powiatu Dębickiego, 

 IX Wojewódzki Rajd Pieszy „Słotwinówka 2019”, 

 Otwarte Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin, 

 Turniej charytatywny dla Domu Dziecka HANKA, 

 Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej, 

 Jubileuszowy Bieg Ultra z okazji 10-lecia Klubu „Maratooczyk”, 

 III Otwarte Grad Prix Amatorów w tenisie stołowym ku pamięci Marcina Przydzielskiego, 

 Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli Powiatu Dębickiego. 
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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 2019 r.: 

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego  w Dębicy wykonuje między 

innymi zadania z zakresu promocji Powiatu Dębickiego. Zadania te realizuje poprzez własne działania 

i inicjatywy mające na celu stworzenie jak najlepszego wizerunku Starostwa oraz Powiatu.  

Wydział występuje w roli współorganizatora lub organizatora wielu przedsięwzięd. Wśród nich – 

w roku 2019 - były m.in.: Orszak Trzech Króli, Powiatowy Przegląd Kronik Kół Gospodyo Wiejskich, 

Powiatowy Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową oraz Kiermasz Wielkanocny, 

Uroczystości 3 Maja, Powiatowy Dzieo Matki 2019, Gala „Działaj Lokalnie 2019”, XIII Mistrzostwa 

Podkarpacia w Płukaniu Złota, Dożynki Powiatowe 2019, inauguracja wojewódzkiego roku szkolnego 

2019/2020, a także inne wynikające ze specyfikacji działania.  

Wydział współpracuje ze środowiskami mediów lokalnych i regionalnych. W 2019 r. współpraca, 

w ramach zawartych umów, prowadzona była z Polską Telewizją Regionalną oraz Dębicą.TV – 

za ich pośrednictwem rozpowszechniano informacyjne materiały filmowe, promujące działalnośd 

Powiatu. Umieszczano także ogłoszenia o treści promocyjnej na łamach lokalnej prasy.   

W ramach promocji Powiatu Dębickiego wykonywane są materiały oraz gadżety reklamowe 

(w roku 2019 były to np. rollupy, słodycze, torby, smycze, odblaski, kalendarze, zestawy piśmiennicze, 

power banki, bidony, pendrive’y, lunchboxy i inne), wydruki plakatów, zaproszeo, dyplomów, 

okolicznościowych kartek, grawerów itp. 

Łączna kwota wydatkowana na działania promocyjne wyniosła: 226 751,13 zł. 

Wśród zorganizowanych oraz współorganizowanych wydarzeo, które przeprowadzone zostały 

w 2019 roku, wymienid należy: 

 Koncert Noworoczny, 

 Orszak Trzech Króli, 

 Przegląd Kronik Kół Gospodyo Wiejskich, 

 XII Powiatowy Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową oraz Kiermasz Wielkanocny, 

 Miss Podkarpacia 2019, 

 Gala „Działaj Lokalnie 2019”, 

 Powiatowy Dzieo Matki, 

 Jubileusz 40-lecia ZPiT „Igloopolanie”, 

 Dożynki Powiatowe, 

 Podsumowanie Osiągnięd Edukacyjnych, 

 Jubileusz 20-lecia „Europa Donna Dębica”, 

 Inauguracja Wojewódzkiego Roku Szkolnego, 

 XII Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota. 
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5.9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Informacja dotycząca stanu realizacji planów, programów i polityk: 

Podstawą współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi był „Program Współpracy Powiatu 

Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku 

publicznego na rok 2019” (Uchwała Rady Powiatu Dębickiego  Nr LI.325.2018 z dnia 10 października 

2018 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, jak również efektywniejsze 

wydatkowanie środków publicznych.   

 

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 2019 r.: 

W ramach realizacji Programu, Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 34/2019 z dnia 30 stycznia 

2019 roku ogłosił I Otwarty Konkurs Ofert 2019 na przygotowanie i realizację zadao publicznych 

w zakresie: 

 ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, 

 upowszechniania turystyki – turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

 wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - w tym 

organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacja zadao związanych 

z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomoc przy organizacji imprez 

o charakterze patriotycznym, 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w tym organizacji sportowych imprez masowych 

o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego, 

 nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

 promowania i organizowania wolontariatu, 

 działao na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W drodze I Otwartego Konkursu Ofert 2019 wybrano 20 ofert. Dotacje przekazano następującym 

podmiotom: 

Zadanie: Zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w zakresie organizacji 

festiwalu o zasięgu ponadlokalnym, warsztatów dla młodzieży, imprez kulturalnych i festynów 

o charakterze masowym dla mieszkaoców Powiatu Dębickiego. 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy – Latoszynie, nazwa 

zadania: Organizacja IV Edycji Koncertu Cecyliaoskiego w Parafii pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie, wysokośd dotacji 3 800 zł. 

 Stowarzyszenie „Millenium-Brzeźnica 2007”, nazwa zadania: Impreza kulturalno - rekreacyjna 

„III Powiatowe Wielkie Zawody Małych Strażaków”, wysokośd dotacji 3 800 zł – zwrot 

niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości – 100 zł. 
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 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej, nazwa zadania: Organizacja 

imprezy promującej lokalne tradycje, kulturę oraz historię – Dni Stanisławowskie w Jodłowej, 

wysokośd dotacji 3 800 zł. 

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej, nazwa zadania: „Z dziejów Brzostku w stuleciu 

niepodległości”. Studia i materiały, tom 6”, wysokośd dotacji 3 270 zł. 

 Koło Gospodyo Wiejskich w Nawsiu Brzosteckim, nazwa zadania: Wiejskie Kluby Taoca 

w Nawsiu Brzosteckim, wysokośd dotacji 3 800 zł. 

 Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, nazwa zadania: DKF - Dyskusyjny Klub Filmowy, wysokośd 

dotacji 2 000 zł. 

Zadanie: Organizacja w Powiecie Dębickim imprez sportowych o zasięgu lokalnym 

lub ponadlokalnym oraz imprez turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży 

oraz organizacja zajęd sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Dębickiego. 

 Stowarzyszenie „Klub Karate Shinkyokushin BUSHI”, nazwa zadania: Organizacja zawodów 

karate „Międzywojewódzki Turniej Karate dla Dzieci i Młodzieży – Dębica 2019”,  wysokośd 

dotacji 3 000 zł. 

 Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy, nazwa zadania: Wiosenny górski rajd pieszy – 

Gorce i Pieniny, wysokośd dotacji 3 000 zł. 

 Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Dębica-Kędzierz, nazwa zadania: Organizacja 

w Powiecie Dębickim imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz imprez 

turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, wysokośd dotacji 3 000 zł. 

 Uczniowski Klub Sportowy „KĘPA” w Dębicy, nazwa zadania: Rajd rowerowy „Rowerem 

po zdrowie”, wysokośd dotacji 3 000 zł. 

 Klub Sportowy „CHEMIK” Pustków, nazwa zadania: Organizacja V Memoriału Pływackiego im. 

Jana Pawła II w XIII Rocznicę Jego Śmierci, wysokośd dotacji 2 600 zł. 

 Ludowy Klub Sportowy Paszczyniak, nazwa zadania: Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Złotą 

Piłkę Starosty Powiatu Dębickiego, wysokośd dotacji 3 000 zł. 

 Międzyszkolny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki „Dębica” Korzeniowksi.pl, nazwa zadania: 

„SZYBCIEJ – WYŻEJ – DALEJ – sportowy wyścig po zdrowie”, wysokośd dotacji 2 000 zł. 

Zadanie: Zadania związane z promowaniem ochrony zdrowia. 

 Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi „EUROPA DONNA DĘBICA”, nazwa zadania: Konferencja 

dotycząca profilaktyki raka piersi pn. „Twoje zdrowie potrzebne jest Tobie i Twoim bliskim”, 

wysokośd dotacji 2 000 zł. 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie, nazwa 

zadania: „Senior Pełen Pasji”, wysokośd dotacji 2 000 zł. 

 Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom „Jutrzenka” 

w Dębicy, nazwa zadania: Organizacja profilaktycznego programu słowno-muzycznego 

pt. „Dopóki masz wybór”, wysokośd dotacji 2 000 zł. 

Zadanie: Zadania związane z nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem. 

 Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, nazwa zadania: Warsztaty lotniczo-szybowcowe, wysokośd 

dotacji 3 000 zł – częściowy zwrot dotacji w wysokości 810,00 zł. 

 Fundacja PRO EUROPEA BONO w Dębicy, nazwa zadania: Organizacja wykładów dla słuchaczy 

Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wysokośd dotacji 3 000 zł. 
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Zadanie: Zadania związane z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji 

zajęd dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i ich Otoczenia „Z potrzeby serca” 

w Dębicy, nazwa zadania: Organizacja imprezy kulturalnej dla osób niepełnosprawnych, 

wysokośd dotacji 3 000 zł. 

 Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu „UKRYTY DAR”, nazwa 

zadania: „Poznaję siebie”, wysokośd dotacji 3 000 zł. 

Z ogólnej kwoty 81 500 zł w I Otwartym Konkursie Ofert 2019 przyznano dotacje na kwotę 58 070 zł.  

W dniu 16 maja 2019 roku Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 76/2019 z dnia 15 maja 2019 r. 

ogłosił II Otwarty Konkurs Ofert 2019 na przygotowanie i realizację zadao publicznych w zakresie: 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

 wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - w tym 

organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacja zadao 

związanych z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomoc przy 

organizacji imprez o charakterze patriotycznym, 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w tym organizacji sportowych imprez masowych 

o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego,  

 ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, 

 wspierania działao wolontariatu. 

W drodze II Otwartego Konkursu Ofert wybrano 7 ofert. Dotacje przekazano następującym 

podmiotom:  

Zadanie: Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych Powiatu Dębickiego w roku szkolnym 2019/2020. 

 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dębicy, nazwa zadania: Obsługa organizacyjna 

imprez sportowych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych Powiatu Dębickiego 

w roku szkolnym 2019/2020, wysokośd dotacji 19 000 zł. 

Zadanie: Organizacja zajęd edukacyjnych i wychowawczych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych 

z Powiatu Dębickiego. 

 Katolickie Centrum Edukacji KANA, nazwa zadania: Organizacja systematycznych zajęd 

dydaktycznych, dydaktyczno – wychowawczych, wyrównawczych, ogólnodostępnych 

dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Dębickiego w roku szkolnym 

2019/2020, wysokośd dotacji 71 808 zł – częściowy zwrot dotacji w wysokości 82,86 zł. 

 Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, nazwa zadania: Naukowa chemia, wysokośd dotacji  

8 192 zł – częściowy zwrot dotacji w wysokości 955,99 zł. 

Zadanie: Organizacja przedsięwzięd kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. 

 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radośd” w Dębicy, nazwa 

zadania: Festiwal Piosenki im. Zbigniewa Warchoła, wysokośd dotacji 2 265 zł. 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie, nazwa zadania: Śladami historii OSP w Zawadzie, 

wysokośd dotacji 2 265 zł. 
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Zadanie: Organizacja w Powiecie Dębickim imprez sportowych o zasięgu lokalnym 
lub ponadlokalnym oraz imprez turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży. 

 Jodłowska Akademia Piłkarska „Diament”, nazwa zadania: Diamentowe Wakacje - turniej 

piłki nożnej,  wysokośd dotacji 2 400 zł. 

Zadanie: Organizacja konferencji, wykładów, konkursów z zakresu nauki, edukacji, oświaty 
i wychowania. 

 Fundacja Pro Europae Bono, nazwa zadania: Organizacja działao edukacyjnych dla Seniorów 

Powiatu Dębickiego, wysokośd dotacji 3 000 zł. 

Z ogólnej kwoty 120 730 zł w II Otwartym Konkursie Ofert 2019 przyznano dotacje na kwotę 

108 930 zł.  

W dniu 25 lipca 2019 roku Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 103/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. 

ogłosił III Otwarty Konkurs Ofert 2019 na przygotowanie i realizację zadao publicznych w zakresie: 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

 ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, 

 wspierania działao wolontariatu, 

 działao na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W drodze III Otwartego Konkursu Ofert 2019 wybrano 4 oferty. Dotacje przekazano następującym 

podmiotom: 

Zadanie: Organizacja w Powiecie Dębickim imprez sportowych o zasięgu lokalnym 
lub ponadlokalnym oraz imprez turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży. 

 Jodłowska Akademia Piłkarska „Diament”, nazwa zadania: Z podwórka na Stadion, wysokośd 

dotacji 2 500 zł. 

Zadanie: Organizacja imprez, szkoleo, konferencji, konkursów propagujących i promujących zdrowie. 

 Koło Gospodyo Wiejskich Mieszkaoców Dęborzyna i Zagórza w Zagórzu, nazwa zadania: 

„Jedz owoce i jarzyny, to najlepsze witaminy!”, wysokośd dotacji 2 000 zł. 

Zadanie: Organizacja prelekcji, konkursów, wydarzeo kulturalnych i artystycznych promujących 
wolontariat. 

 Stowarzyszenie „Uwierz w Siebie”, nazwa zadania: Zorganizowanie „Gali Wolontariatu 

Powiatu Dębickiego 2019”, wysokośd dotacji 2 400 zł – częściowy zwrot dotacji w wysokości 

600,00 zł. 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach-Bogusz, nazwa zadania: Założenie Dziecięcej Drużyny 

Pożarniczej przy OSP Siedliskach-Bogusz – promowanie wolontariatu wśród społeczności 

lokalnej, wysokośd dotacji 2 400 zł. 

Z ogólnej kwoty 11 800 zł w III Otwartym Konkursie Ofert 2019 przyznano dotacje na kwotę 9 300 zł.  

W dniu 14 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 175/2019 z dnia 13 listopada 

2019 r. ogłosił IV Otwarty Konkurs Ofert 2019 na przygotowanie i realizację zadao publicznych 

w zakresie: 
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 Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego a także nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej na terenie 

Powiatu Dębickiego w 2020 roku. 

Przedmiotem konkursu  były następujące zadania: 

 Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego a także nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej w 2020 roku 

usytuowanego w Gminie Pilzno na terenie Powiatu Dębickiego. 

 Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego a także nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej w 2020 roku 

usytuowanego w Gminie Czarna na terenie Powiatu Dębickiego. 

 Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego a także nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej w 2020 roku 

usytuowanego w Gminie Żyraków na terenie Powiatu Dębickiego. 

W drodze IV Otwartego Konkursu Ofert 2019 wybrano 3 oferty. Dotacje przekazano następującym 
podmiotom: 

Zadanie: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Czarna. 

 Fundacja „Instytut Europejski Pro Futuro Europae” w Warszawie, kwota dotacji 63 360 zł. 

Zadanie: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Pilzno. 

 Stowarzyszenie „Sursum Corda” w Nowym Sączu , kwota dotacji 63 360 zł. 

Zadanie: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Żyraków. 

 Fundacja Rozwoju i Wsparcia „PASIEKA” w Rzeszowie, kwota dotacji 63 360 zł. 

Na realizację powyższych zadao przeznaczono z dotacji wojewody kwotę: 190 080 zł. 
 

Tryb pozakonkursowy 
 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                          
i o wolontariacie na realizację zadania publicznego wpłynęły 4 oferty:  

 Ludowy Klub Sportowy Paszczyniak w Paszczynie, nazwa zadania: I Powiatowy Zimowy 

Turniej Piłki Nożnej Dzieci w Paszczynie, wysokośd dotacji 2 000 zł. 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy, nazwa zadania: Koncert 

Tria Stroikowego, wysokośd dotacji 2 300 zł. 

 Uczniowski Klub Sportowy Morsy w Dębicy, nazwa zadania: Międzynarodowy Turniej 

Bokserski, wysokośd dotacji 700 zł. 

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Otoczenia „Z Potrzeby Serca”                        

w Dębicy, nazwa zadania: Dzieo Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

wysokośd dotacji 1700 zł. 

Zgodnie z określonymi w umowach terminami dla poszczególnych zadao, organizacje pozarządowe 

złożyły w Starostwie Powiatowym w Dębicy sprawozdania częściowe i koocowe z realizacji podjętych 

zadao. 

Na realizację w/w zadao Powiat Dębicki wyasygnował łącznie kwotę 173 751,15 zł w trybie 

konkursowym oraz 6700 zł w trybie pozakonkursowym. Ogółem w roku 2019 zrealizowano                       

38 zadao. 
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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 2019 r.: 

Informacja o stanie mienia Powiatu Dębickiego za rok 2019 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały 
Zarządu Powiatu Dębickiego Nr 234/2020 z dnia 30.03.2020 r. 

5.11. Geodezja, kartografia i kataster 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Dębicy 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r.: 

Zadania z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

oraz powiatowej ewidencji gruntów i budynków realizuje Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 

Starostwa Powiatowego w Dębicy na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne 

i Kartograficzne w oparciu o regulamin organizacyjny określający szczegółowy zakres organizacji 

i działania. 
 

Dane statystyczne dot. Powiatu Dębickiego wg stanu na dzieo 31.12.2019 r. 
 

Ogółem pow. 
ha 

Ilośd działek Ilośd jednostek 
ewidencyjnych 

Ilośd obrębów 

77 748 165 212 9 
91 w tym: 

3 miasta (8 obrębów), 
83 wsie 

 

Geoportal – tryb publiczny i chroniony 

 

Pod adresem https://debica.geoportal2.pl znajduje się System Geoportal: 

 strony uzyskują dostęp w trybie publicznym do usługi wyszukiwania i przeglądania baz 

danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, 

 osoby prowadzące działalnośd gospodarczą w dziedzinie geodezji i kartografii po podpisaniu 

odpowiedniej umowy oraz przydzieleniu loginów i haseł do serwisu uzyskują dostęp 

do usługi dotyczącej zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną, w tym do: 

a) przeglądania baz danych  Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w celu 

przygotowania zgłoszenia prac geodezyjnych, 
 

b) przekazywania zgłoszenia pracy geodezyjnej, 
 

c) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i informacji o materiałach zawierających dane źródłowe 

do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej, 
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d) otrzymania za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej w serwisie, materiałów 

w postaci elektronicznej do wykorzystania przy wykonywaniu prac geodezyjnych. 

 

 gminy Powiatu Dębickiego po przydzieleniu loginów i haseł do serwisu otrzymują 

nieodpłatnie, dostęp do   usługi wyszukiwania   i   przeglądania   baz   danych   Powiatowego   

Zasobu   Geodezyjnego  i Kartograficznego zdefiniowanych obszarem gminy w zakresie 

objętym wydaną licencją. 

 Komornicy Sądowi po przydzieleniu loginów i haseł do serwisu otrzymują usługę zapytao 

komorniczych umożliwiającą sprawdzenie, czy dana osoba występuje w zbiorze egib. 

 Moduł automatycznej obsługi rzeczoznawców, który składa się z szeregu e-usług 

umożliwiających przeglądanie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (bez cen), wkładanie 

do koszyka określonych transakcji, złożenie zamówienia, automatyczną generację 

wniosków, automatyczną generację Dokumentu Obliczenia Opłaty, a po zapłacie 

automatyczną generację licencji i udostępnienie cen zamówionych transakcjach. 

 Moduł automatycznego eksportu danych wektorowych, 

 Moduł automatycznego eksportu do postaci rastrowej GeoTIFF, 

 Moduł płatności elektronicznych (KIR oraz PayU), 

 Moduł – udostępnianie plików. 
 

W związku z uruchomieniem serwisu internetowego w  trybie  publicznym  oraz  chronionym 

wykonano prace inwestycyjne w celu znacznego zmodernizowania serwerowni i przystosowania 

do zwiększonych zadao. 

Do chwili obecnej przydzielono 296 uprawnieo dostępu do serwisu internetowego w trybie 

chronionym 

 liczba pobrao za 2019r. – 1 151 302 w trybie publicznym; Powiat Dębicki bierze udział 

w Projekcie finansowanym ze środków unijnych pn. „Podkarpacki System Informacji 

Przestrzennej”, którego celem jest stworzenie systemu świadczącego e-usługi między innymi 

z zakresu gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii na podstawie pełnej informatyzacji 

zasobu przez stworzenie baz GESUT i BDOT500 oraz zbioru dokumentów archiwalnych 

po skanowaniu zasobu analogowego. 

 

Oddział ewidencji gruntów i budynków 

Na bieżącą działalnośd Oddziału w roku 2019 wynikającą z realizacji zadao określonych w przepisach 

prawa składają się: 

 Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków z urzędu lub na wniosek podmiotów 

na podstawie aktów notarialnych, postanowieo sądu, decyzji administracyjnych, aktów 

normatywnych oraz wynikających z dokumentacji geodezyjnej. 

 Aktualizacja rejestru cen i wartości nieruchomości. 

 Zawiadamianie o zmianie danych ewidencyjnych podmioty ewidencyjne, organy podatkowe, 

wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego, jednostki statystyki publicznej. 

 Prowadzenie postępowao administracyjnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz 

klasyfikacji gruntów i zmiany użytków gruntowych. Przygotowanie projektów decyzji 

i postanowieo. 
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 Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej stanowiącej podstawę zmian danych ewidencyjnych. 

 Ustalanie dodatkowych warunków technicznych do wykonania prac geodezyjnych do celów 

prawnych zleconych z urzędu. 

 Wykonywanie wypisów i wyrysów (wniosek EGiB). 

 Udostępnianie rejestru cen dla rzeczoznawców majątkowych (wniosek P4). 

 Wydawanie zaświadczeo o posiadanym gospodarstwie rolnym. 

 Wydawanie zaświadczeo i udzielanie informacji dla Komorników, ZUS, KRUS, Policja, Urząd 

Skarbowy. 

 Udostępnianie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego. 

 Zawiadamianie Sądu Rejonowego Wydziału ksiąg wieczystych o zmianach danych ewidencyjnych 

w dziale I ksiąg, wynikających ze zgłoszenia stron. 

 Obsługa stron, geodetów uprawnionych (średnio 30 osób dziennie). 

 

Ilościowe zestawienie spraw w Oddziale ewidencji gruntów i budynków 

Lp. Asortyment Ilośd 

1 Zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków 8 119 

2 Zmiany w rejestrze cen 1 235 

3 Wydane dane z rejestru cen 93 

4 Udzielone informacje 551 

5 Wydane zaświadczenia 264 

6 Wydane decyzje 54 

7 Wydane postanowienia 4 

8 Wydane wypisy i wyrysy (wniosek EGiB) 6 814 

9 
Zawiadomienia Sądu Rejonowego Wydziału ksiąg wieczystych o 

zmianach danych ewidencyjnych w dziale I ksiąg 
318 

 Razem: 17 452 
 

 

W roku 2019 zakooczone zostały prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków 

na 22 obrębach ewidencyjnych. Wykonana modyfikacja bazy danych ewidencyjnych i jej uzupełnienie 

spowodowało koniecznośd przesłania zawiadomienia o zmianie danych ewidencyjnych do organów 

podatkowych Urzędów Gmin: Dębica, Brzostek, Pilzno, Czarna. Zawiadomiono również Wydział V 

ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dębicy o zmianie danych ewidencyjnych w dziale I Ksiąg. 

Przesłano 1 717 zawiadomieo. Zawiadomiono również zainteresowane podmioty przesyłając około 

2 500 zawiadomieo. Zmiana danych ewidencyjnych stanowiących podstawę do wymiaru podatków 

spowodowała zwiększenie ilości stron w Oddziale, a tym samym ilości udzielanych wyjaśnieo. 

Wpływy z tytułu wydawania wypisów i wyrysów (wniosek EGiB) wyniosły 484 800,60 zł. 
 

 

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna 
 

Pracownicy Oddziału PODGiK prowadzą całodzienną obsługę stron, geodetów uprawnionych i innych 

osób korzystających z zasobu (około 30 osób dziennie) w następującym zakresie: 
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a) prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 

 przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeo od  jednostek  wykonawstwa  geodezyjnego  

oraz uprawnionych geodetów na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych 

na terenie Powiatu Dębickiego,  

 wydawanie plików do modyfikacji, 

 udostępnianie zasobu do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, zgodnie 

z przepisami o ochronie danych osobowych, 

 weryfikacji  opracowao geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu, 

 sprawdzanie opracowao po modyfikacji i uzupełnianie bazy danych BDOT500, EGiB, GESUT, 

BDSOG, PRG tworzących  mapę numerycznej, 

 bieżące skanowanie dokumentacji przyjętej do PZGiK po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji.   

 aktualizacja  i   przetwarzanie   zasobu   oraz   dokumentów  ilustrujących  zasób   poprzez   

prowadzenie i aktualizację mapy zasadniczej i ewidencyjnej w systemie numerycznym, 

aktualizowanie wykazów współrzędnych wysokości i opisów topograficznych osnowy poziomej 

i wysokościowej, aktualizowanie zarysów pomiarowych granic nieruchomości oraz wykazów 

współrzędnych punktów granicznych, wyłączanie z zasobu dokumentów nieaktualnych, 

sporządzanie odpowiednich zestawieo, 

 wykonywanie zamówionych kopii mapy zasadniczej i tematycznej dla obsługi zgłoszonych prac 

geodezyjnych i kartograficznych, 

 wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 
 

b) Naliczanie i ewidencjonowanie opłat za czynności związane z: 

 udostępnianiem, analizą i oceną materiałów do wykonywania prac geodezyjnych 

i kartograficznych oraz przyjęciem do zasobu opracowao geodezyjnych i kartograficznych 

(operatów pomiarowych), 

 udostępnianiem danych poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, 

 udostępnianiem kopii mapy zasadniczej i map tematycznych dla instytucji i osób fizycznych, 

 poświadczeniem zgodności opracowao geodezyjnych i kartograficznych z dokumentami 

znajdującymi się w zasobie w tym uwierzytelnianie dokumentów. 

 udostępnianiem materiałów z zasobu ( wniosek P,P1,P2,P3,P5,P6,P7,P8). 
 

c) Kontrola prac wykonywanych na zlecenie Starosty (prace kameralne) oraz uczestnictwo 

w odbiorach częściowych i koocowych tych prac, w tym prac związanych z modernizacją 

ewidencji gruntów i budynków, a także związanych z opracowaniem numerycznej mapy 

zasadniczej. 
 

d) Ochrona znaków geodezyjnych przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem. 
 

e) Kontrola i włączanie operatów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK 
 

f) Udostępnianie danych o Jednostkach wykonawstwa geodezyjnego w zakresie robót 

geodezyjnych prowadzonych na terenie powiatu na potrzeby kontroli w tych jednostkach przez 

PWINGiK w Rzeszowie. 
 

g) Rejestracja pism w systemie elektronicznym e-dok. Prowadzenie korespondencji 

w sprawach związanych z zasobem oraz wykonawstwem prac geodezyjnych zgłoszonych 

do PODGiK. 
 

h) Opracowanie  zbiorów  metadanych  opisujących  zasób  ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz  

zapisanie i publikacja tych informacji poprzez edytor metadanych na stronie 

http://edytor.gugik.gov.pl. 
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Ilościowe zestawienie spraw w Oddziale PODGiK 

Lp. Nazwa sprawy Ilośd 

1 Zgłoszenie prac geodezyjnych 4 958 

2 Zgłoszenia uzupełniające 1 812 

3 Uzgodnienia listy materiałów  6 770 

4 Naliczenie Dokumentów Obliczenia Opłaty, wystawienie licencji  6 770 

5 Przygotowywanie i udostępnianie zbiorów baz danych dla zgłoszonych 

prac geodezyjno kartograficznych 

6 770 

6 Przyjmowanie wniosków o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych 

oraz wniosków o uwierzytelnienie dokumentów  

10 050 

7 Bieżąca obsługa wykonawców prac geodezyjnych ok 20 osób 

dziennie 

8 Weryfikacja operatów technicznych 5 050 

9 Uwierzytelnienie dokumentacji  3 904 

10 Udostępnione materiały z zasobu (wniosek P,P1,P2,P3,P5,P6,P7,P8) 4 409 

11 Bieżąca cyfryzacja operatów technicznych przyjętych do zasobu 5 050 

13 Prowadzenie i aktualizacja baz danych na podstawie przyjętych 

opracowao i wydanych decyzji administracyjnych 

BDOT500   - 1 806 

EGiB             -1 779 

GESUT         -2 391 

14 Prowadzenie archiwum PZGiK   

15 Rozpatrywanie uwag do przyjętych opracowao geodezjno-

kartograficznych 

32  

 

Obsługa zgłoszeo prac geodezyjnych i kartograficznych składa się z wielu czynności związanych 

ze zgłoszeniem podstawowym, zgłoszeniem uzupełniającym, a następnie z weryfikacją zbioru danych 

łącznie ze sporządzeniem protokołu weryfikacji i uwierzytelnieniem dokumentów. Za te czynności 

wystawiono 8 862 dokumentów obliczenia opłat. Wpływy z tytułu wydawania udostępniania 

materiałów z zasobu  (wnioski P,P1,P2,P3,P5,P6,P7,P8) wyniosły 596 362,20 zł. 

 

Powiatowa baza GESUT 

 

Pracownicy Biura Koordynacji Projektów i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej prowadzą całodzienną obsługę stron w zakresie: 

 przyjmowanie wniosków i dokumentacji na naradę koordynacyjną oraz rejestracja 

w systemie Ośrodek, przygotowanie dokumentacji projektowych na naradę koordynacyjną 

i wprowadzanie do systemu mapy numerycznej, opracowanie wydruków protokołów z narad 

koordynacyjnych, 

 organizowanie i przeprowadzanie narad koordynacyjnych, 

 prowadzenie ewidencji uzgodnionych na naradach koordynacyjnych dokumentacji 

projektowych, gromadzenie i przechowywanie w zasobach archiwalnych, 
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 wprowadzanie do mapy zasadniczej informacji graficznych i opisowych o lokalizacji urządzeo 

nad i podziemnych oraz obiektów kubaturowych i obiektów budowlanych na podstawie 

otrzymanych z wydziału architektury i budownictwa lub z nadzoru budowlanego kopii zgłoszeo 

budowy albo kopii decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 przyjmowanie interesantów i udzielanie konsultacji w sprawach rozpatrywanych na naradach 

koordynacyjnych, 

 udostępnianie dokumentacji projektowych wykonawcom prac geodezyjnych i projektowych, 

 naliczanie i ewidencjowanie opłat za uzgadnianie na naradach koordynacyjnych dokumentacji 

projektowych oraz za udostępnianie zasobu archiwalnego, 

 wprowadzanie uzgodnionych projektów do treści mapy zasadniczej w systemie EWMAPA, 

tworzenie mapy koordynacyjnej. 

 

Ilościowe zestawienie spraw wytworzonych w Oddziale Biura Koordynacji Projektów 

 

Lp. Asortyment Ilośd 

1 
Uzgodnienie dokumentacji projektowych - koordynacja 

911 

2 Udostępnienie GESUT do zgłoszonych prac geodezyjnych 1 709 

 
3 Wprowadzanie informacji graficznych otrzymanych z Wydziału 

Architektury i Budownictwa 

 
698 

 Razem 3 318 

 

Wpływy uzyskane przez BKP w Dębicy wyniosły 145 045,50 zł. 

Opracowania geodezyjno-kartograficzne i inne prace geodezyjne: 
 

 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków :  

Gmina Dębica, obręby ewidencyjne: Braciejowa, Głobikowa, Stasiówka; 

Gmina Brzostek, obręby ewidencyjne: Grudna Dolna, Głobikówka, Siedliska Bogusz, Grudna 

Górna, Wola Brzostecka, Smarżowa, Kamienica Górna, Bączałka; 

Gmina Pilzno, obręby ewidencyjne: Słotowa, Zwiernik, Lipiny, Machowa; 

Gmina Czarna, obręby ewidencyjne: Podlesie Machowskie, Głowaczowa, Golemki, Chotowa, 

Żdzary, Stara Jastrząbka, Podlesie Jastrzębskie. 

 

 Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków z dostosowaniem baz danych do obowiązujących 

przepisów prawa: 

Gmina Brzostek, obręby ewidencyjne: Klecie, Januszkowice, Bukowa, Nawsie Brzosteckie, 

Opacionka;  

Gmina Pilzno, obręby ewidencyjne: Parkosz, Dobrków, Mokrzec; 

Miasto Dębica obręby ewidencyjne: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006. 
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 Utworzenie baz danych GESUT i BDOT500 wraz uzgodnieniem z branżami w ramach prac 

modernizacji EGiB 

 

Gmina Dębica, obręby ewidencyjne: Braciejowa, Głobikowa, Stasiówka 

Gmina Brzostek, obręby ewidencyjne: Grudna Dolna, Głobikówka, Siedliska Bogusz, Grudna 

Górna, Wola Brzostecka, Smarżowa, Kamienica Górna, Bączałka, 

Gmina Pilzno, obręb y ewidencyjne: Słotowa, Zwiernik, Lipiny, Machowa. 

Gmina Czarna, obręby ewidencyjne: Podlesie Machowskie, Głowaczowa, Golemki, Chotowa, 

Żdzary, Stara Jastrząbka, Podlesie Jastrzębskie. 

Gmina Brzostek, obręby ewidencyjne: Klecie, Januszkowice, Bukowa, Nawsie Brzosteckie, 

Opacionka,  

Gmina Pilzno, obręby ewidencyjne: Parkosz, Dobrków, Mokrzec; 

Miasto Dębica obręby ewidencyjne: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006.  

 Cyfryzacja archiwalnych dokumentacji zasobu geodezyjno-kartograficznego (operatów 

technicznych) w ramach modernizacji EGiB 

 

Gmina Dębica, obręby ewidencyjne: Braciejowa, Głobikowa, Stasiówka 

Gmina Brzostek, obręby ewidencyjne: Grudna Dolna, Głobikówka, Siedliska Bogusz, Grudna 

Górna, Wola Brzostecka, Smarżowa, Kamienica Górna, Bączałka, 

Gmina Pilzno, obręb y ewidencyjne: Słotowa, Zwiernik, Lipiny, Machowa. 

Gmina Czarna, obręby ewidencyjne: Podlesie Machowskie, Głowaczowa, Golemki, Chotowa, 

Żdzary, Stara Jastrząbka, Podlesie Jastrzębskie. 

Gmina Brzostek, obręby ewidencyjne: Klecie, Januszkowice, Bukowa, Nawsie Brzosteckie, 

Opacionka, 

Gmina Pilzno, obręby ewidencyjne: Parkosz, Dobrków, Mokrzec; 

Miasto Dębica obręby ewidencyjne: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006. 

 

 Przeprowadzenie wyłożeo projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz 

rozpatrywanie zastrzeżeo. 

 

 Gmina Dębica, obręby ewidencyjne: Braciejowa, Głobikowa, Stasiówka 

 Gmina Brzostek, obręby ewidencyjne: Grudna Dolna, Głobikówka, Siedliska Bogusz, Grudna 

Górna, Wola Brzostecka, Smarżowa, Kamienica Górna, Bączałka, 

 Gmina Pilzno, obręb y ewidencyjne: Słotowa, Zwiernik, Lipiny, Machowa. 

 Gmina Czarna, obręby ewidencyjne: Podlesie Machowskie, Głowaczowa, Golemki, Chotowa, 

Żdzary, Stara Jastrząbka, Podlesie Jastrzębskie. 

 Bieżąca weryfikacja operatów przyjmowanych do zasobu PODGIK. 

 
Wpływy uzyskane przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Dębicy 

wyniosły 1 226 208,30 zł. 
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5.12. 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 2019 r.: 

 1391 wniosków o pozwolenia na budowę, 
w tym: 

- 1185  decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę ( 84 decyzje  z wniosków 2018r.)   

- 30 decyzje odmowne, 

- 140 decyzji umarzających, 

- 52 wniosków bez rozpoznania, 

- 5 wniosków zawieszonych w tym 6 w toku  

 85 decyzji przenoszących, 

 13 decyzji wygaszenia/uchylenia, 

 14 wnioski/postanowienia o odstępstwo, 

 199 zgłoszenia z projektem w tym przebudowy 5, 

w tym:  

-  141 nie wniesiono sprzeciwu, 

-  15 sprzeciw, 

-  40 wycofano, 

-  3 przeniesienie zgłoszenia, 

 526 zgłoszeo robót budowlanych nie wymagających pozwolenia, 
w tym -  344 skuteczne, 

-  156 sprzeciw/wycofano, 

-   174 zaświadczenia, 

 35 wniosków o samodzielnośd lokali/ dodatek mieszkaniowy, 
- 28 zaświadczeo, 

-  6  bez rozpoznania, 

-  1 wycofano, 

 9  wniosków ZRID 
- 1 w trakcie, 

- 2 bez rozpoznania, 

- 3 wycofano, 

- 3 decyzje ZRID, 
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 6 wniosków o informacje publiczną,  

 189 sprawy ogólne pisma przychodzące/wychodzące, 

 240 współdziałanie z instytucjami, 

 174 zaświadczenia, 

 1442 dzienników budowy 
- w tym 907 wydanych z urzędu, 

 statystyka dla GUS – miesięczna, kwartalna, 

 prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania, 

 sprawozdanie dla PUW – GUNB-3” półroczne, roczne. 

 

5.13. Ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna, rolnictwo,  leśnictwo i rybactwo 

śródlądowe 
 

Informacja dotycząca stanu realizacji planów, programów i polityk: 

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w/m wykonał raport 

z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dębickiego na lata 2014-2017 z perspektywą 

do roku 2019” i „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dębickiego na lata 2018-2021 

z perspektywą do roku 2023”  za lata 2017-2018. Raport został sporządzony na podstawie art. 12 pkt 

11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t. j. Dz. U. 2020 poz. 920 ) oraz art. 

17 ust. 1,2,4 w związku z  art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.). Na podstawie art. 18 ust.2 ustawy Prawo Ochrony 

środowiska( tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1396 z późn.zm) raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Dębickiego na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2019” i „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Dębickiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2023”  za lata 2017-2018 

- został przyjęty przez Radę Powiatu Dębickiego Uchwałą nr XII.103.2019 

z dnia 15 października 2019 r., a następnie przekazany Zarządowi Województwa Podkarpackiego.   

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 2019 r.  

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego 
w Dębicy 

Na podstawie przepisów Prawo ochrony środowiska w 2019 roku:  

 zmieniono 1 pozwolenie zintegrowane, 

 wydano 5 pozwoleo na emisję gazów i pyłów do powietrza, 

 zmieniono 2 pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, 

 zostało złożone przez podmioty 7 zgłoszeo instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia 

a wymaga zgłoszenia, 

 zostało złożone przez podmioty 1 zgłoszenie zmian w  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, 
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 zostało złożone przez podmioty 20 zgłoszeo zmian w instalacjach wytwarzających pole 

elektromagnetyczne, 

 zostało pozostawione bez rozpoznania 8 zgłoszenia zmiany wytwarzających pola 

elektromagnetyczne, z której emisja nie wymaga pozwolenia a wymaga zgłoszenia, 

 przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie uciążliwości powodowanej emisją hałasu 

do środowiska, 

 wydano 1 decyzję określającą dopuszczalny poziom hałasu poza zakładem, 

 przyjęto 4 sprawozdania z pomiarów wielkości emisji hałasu do środowiska, 

 przyjęto 8 sprawozdao z pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeo do powietrza, 

 wydano 6 decyzji w zakresie pozwoleo na wytwarzanie odpadów, 

 wydano 1 zmianę decyzji w zakresie pozwoleo na wytwarzanie odpadów, 

 pozostawiono bez rozpoznania 1 postępowanie administracyjne zmierzające do wydania 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

 wydano 1 decyzję wygaszającą pozwolenie 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 2019 roku 

udostępniono informacje na podstawie 2 wniosków o udostępnienie informacji. 

Na podstawie przepisów ustawy o odpadach w 2019 roku: 

 wydano 5 decyzji w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów, 

 wydano 4 decyzje zmieniającą zezwolenie na zbieranie odpadów, 

 wydano 4 decyzje wygaszające zezwolenie na zbieranie odpadów, 

 zawieszono 1 postępowanie administracyjne zmierzające do wydania zezwolenia na zbieranie 

odpadów, 

 pozostawiono bez rozpoznania 1 wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, 

 umorzono na wniosek strony 1 postępowanie administracyjne zmierzające do wygaszenia 

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 2019 roku:  

 wydano 109 decyzji zezwalających na wycinkę drzew, w tym 14 pozwoleo z naliczeniem opłaty,  

 wydano 5 decyzji odmownych na wycinkę drzew, 

 sprawdzono żywotnośd posadzonych drzew i wydano 5 decyzji umarzających opłaty za usunięcie 

drzew, 

 wydano 1 decyzję wygaszającą zezwolenie na wycinkę drzew, 

 umorzono na wniosek strony 4 postępowania administracyjne zmierzające do wydania zezwolenia 

na wycinkę drzew, 

 wydano 10 dokumentów rejestrujących zwierzęta chronione. 
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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. Łącznie czynsz dzierżawny wpłacony przez wszystkie 

koła łowieckie w 2019 roku wyniósł 8 412,74 zł. Czynsz wpłacany jest na rachunek Starostwa, 

a następnie przekazywany gminom i nadleśnictwom, na terenie których znajdują się dzierżawione 

obwody. Koła łowieckie dokonują wpłat do 31 maja każdego roku.  

Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszaoców wymaga zezwolenia starosty. 

W 2019 roku wydano 1 decyzję udzielającą zezwolenia na utrzymywanie i hodowanie psa rasy Chart. 

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 22 strażników reprezentujących wszystkie 

koła wędkarskie. Prowadzona jest wymiana kart wędkarskich wydawanych przez Polski Związek 

Wędkarski oraz wydawanie nowych dla nowych członków. W 2019 roku wydano 316 kart wędkarskich 

oraz 16 duplikatów kart wędkarskich. Starosta prowadzi również rejestrację sprzętu pływającego 

do amatorskiego połowu ryb. W 2019 roku zarejestrowano 34 sztuk sprzętu pływającego. 

Spółki wodne 

Starosta sprawuje nadzór nad spółkami melioracyjnymi. W powiecie działa 6 gminnych spółek 

wodnych oraz jedna spółka wiejska w Lipinach. Pracownik wydziału nadzorujący spółki wodne 

uczestniczył w zjazdach Gminnych Spółek Wodnych oraz obradach Walnego Zgromadzenia 

Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Dębicy. W 2019 roku zatwierdzono statut Miejskiej Spółki 

Wodnej w Dębicy i Statut Gminnej Spółki Wodnej w Pilźnie. 

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. Za sprawowany nadzór Starostwo przekazuje w każdym miesiącu środki finansowe. Środki te 

pochodzą z dotacji Wojewody na realizację zadao własnych starosty. W 2019 roku za każdy 

nadzorowany hektar gruntów leśnych Nadleśnictwo otrzymywało 15,00 zł, a nadzorem objęte było 

8 300 ha lasu o łącznej wartości 124 500,00  zł.  

W ramach nadzoru nad lasami wydano: 

 decyzje nakazujące pielęgnację lasu na powierzchni 63,0 ha; 

 sporządzono 406 szt. świadectw legalności; 

 decyzje na odnowienie naturalne na powierzchni 52,0 ha; 

 lustrowano lasy na powierzchni 3 010 ha. 
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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 12 decyzji, 

w których dokonano oceny udatności uprawy leśnej i przekwalifikowano grunt 12 działek z użytku 

rolnego na leśny o łącznej powierzchni 9,937 ha. 

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Starostą a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

46 rolników, którzy zalesili grunty zgodnie z ustawą z dnia 18 czerwca 2011 r. - o przeznaczeniu 

gruntów rolnych do zalesienia otrzymują ekwiwalent za prowadzenie uprawy leśnej. Środki na wypłatę 

ekwiwalentu przekazywane są przez ARiMR na konto powiatu do dnia 5 każdego miesiąca, 

a wypłacane rolnikom przez Starostwo do dnia 10 każdego miesiąca. Na wykonanie tego zadania 

w 2019 roku przeznaczono 103 740,08 zł. 

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 2019 roku Starosta Dębicki wykonał Uproszczony Plan Urządzenia Lasów 

dla gminy Pilzno. Kwota za opracowanie wyniosła 57 881,03 zł.  

W 2019 roku na wniosek zainteresowanych stron, wydano 1322 zaświadczeo dotyczących 

nieruchomości objętych uproszczonym planem urządzenia lasu. 

Lp. Działania podejmowane w 2019 r. 
Koszty 

poniesione 

(zł) 

Źródło 

finansowania 

1 
XV Powiatowa Olimpiada Ekologiczna dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych 

300,00 Środki własne 

2 

XVI Edycja Konkursu Ekologicznego „Ochrona przyrody 
na  Podkarpaciu-racjonalne gospodarowanie przestrzenią 
przyrodniczą, rolno-środowiskową i architekturą krajobrazu” 
dla uczniów szkół gimnazjalnych 

300,00 Środki własne 

3 XIII Powiatowy Sejmik Ekologiczny 100,00 Środki własne 

4 
XVI Konkurs Ekologiczny „Ja i moje środowisko-wykorzystanie 
monitoringu środowiska do celów edukacyjnych” dla uczniów szkół 
gimnazjalnych 

300,00 Środki własne 

5 
XV Olimpiada Ekologiczna dla Gimnazjalistów, klas VII i VIII Szkół 
Podstawowych 

300,00 Środki własne 
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6 
XIV Powiatowy Konkurs „Odkryj na nowo powiat dębicki –  
gospodarka odpadami i surowcami wtórnymi” dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych- plastyczny i wiedzowy 

900,00 Środki własne 

7 

Akcja sprzątania świata - XIV edycja - Ład i porządek w lasach 
powiatu dębickiego przy współpracy Urzędów Gmin z terenu  
powiatu dębickiego i  Nadleśnictwa Dębica - dzieci i młodzież 
z całego powiatu, urzędy gmin i organizacje pozarządowe. 

4 494,00 Środki własne 

8 
VI Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Przyroda Powiatu Dębickiego” 
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych 

- - 

9 
VI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje spotkania z przyrodą” 
dla dzieci i młodzieży od szkoły podstawowej, gimnazjum  
i ponadpodstawowej 

- - 

 

10 

 

Ścieżka edukacji ekologicznej „Polski ogród” w Zespole Szkół 
Specjalnych w Dębicy. Ocena wpływu zadania na środowisko, 
wychowywanie młodzieży niepełnosprawnej w szacunku dla 
przyrody, dla otoczenia, prowadzenie zajęd dydaktycznych 
w ogrodzie. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeostwa. 
Poznawanie własnego regionu. Możliwośd integracji z młodzieżą z 
innych szkół. 

1 600,00 Środki własne 

11 

Ścieżka edukacji ekologicznej „Na sosnowym szlaku” w Zespole Szkół 
Zawodowych w Pustkowie Osiedlu. Ocena wpływu zadania 
na środowisko po realizacji zadania-powstanie ścieżki ekologicznej 
„Na sosnowym szlaku”  zgromadziło dużą ilości drzew i krzewów 
zgrupowanych na 7 stanowiskach tematycznych. Ścieżkę wykonali 
uczniowie. Na terenie ścieżki są prowadzone zajęcia dydaktyczne. 
Młodzież rozpoznaje gatunki krzewów i drzew oraz zdobywa 
umiejętnośd pielęgnacji roślin. Ścieżka została umiejscowiona 
w malowniczym terenie, wśród terenów leśnych. Powstanie ścieżki 
służy podnoszeniu świadomości społeczeostwa  w zakresie  edukacji 
ekologicznej. 

300,00 Środki własne 

12 

Ścieżka edukacji ekologicznej „Monitoring środowiska” w Zespole 
Szkół nr 2 w Dębicy. Ocena wpływu zadania na środowisko po 
realizacji zadania-powstanie ścieżki ekologicznej „Monitoring 
środowiska”. Na terenie ścieżki  prowadzone są zajęcia dydaktyczne 
i warsztatowe. 

390,52 Środki własne 

13 Inne działania z edukacji ekologicznej (szkoły ponadpodstawowe) 26 209,48 Środki własne 

14 
Wykonanie „Inwentaryzacji zieleni z gospodarką drzewostanem 
w Domu Pomocy Społecznej w Dębicy” 

0 0 

15 
Sadzenie drzew miododajnych sposobem na ochronę  
bioróżnorodności w województwie podkarpackim w Straszęcinie - 
inicjatywa Marszałka Województwa Podkarpackiego 

0 0 

16 

Wykonanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Dębickiego na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 
2019” i  „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dębickiego 
na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2023” za lata 2017-2018 

0 0 

Pozostałe działania podejmowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, 
Rolnictwa i Leśnictwa w 2019 roku: 
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Lp. Działania podejmowane w 2019 r. Koszt 

1 Wykonanie „Inwentaryzacji zieleni z gospodarką drzewostanem w Domu Pomocy 
Społecznej w Dębicy” 

0 

2 
Sadzenie drzew miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności 
w województwie podkarpackim w Straszęcinie - inicjatywa Marszałka Województwa 
Podkarpackiego 

0 

3 
Akcja sprzątania świata- XIV edycja - Ład i porządek w lasach Powiatu Dębickiego przy 
współpracy Urzędów Gmin z terenu powiatu dębickiego i  Nadleśnictwa Dębica – dzieci i 
młodzież z całego Powiatu, urzędy gmin i organizacje pozarządowe 

4 494,00 

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Geologii  

Zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1945 z późn. zm.) Starosta jest organem administracji geologicznej, który 

wykonuje zadania z zakresu tej ustawy przy pomocy geologa powiatowego. Z przypisanych ustawowo 

zadao do Starosty należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych 

oraz dokumentacjami geologicznymi dotyczące: 

 złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych 

na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku 

kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych, 

 ujęd wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h, 

 badao geologiczno – inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem 

ponadwojewódzkich inwestycji liniowych, 

 odwodnieo budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h, 

 robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi, 

 warunków hydrologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięd 

mogących negatywnie oddziaływad na wody podziemne, w tym powodowad ich 

zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięd mogących znacząco 

oddziałowywad na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko może byd wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięd mogących 

negatywnie oddziaływad na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych 

oraz zadania polegające w szczególności na: 

 przyjmowaniu zgłoszeo robót geologicznych związanych z pozyskiwaniem ciepła z ziemi, 

 podejmowaniu rozstrzygnięd oraz wykonywaniu innych czynności niezbędnych 

do przestrzegania i stosowania ustawy, w tym udzielanie koncesji, 

 nadzorze dotyczącym zmian zasobów złóż kopalin, 

 kontroli i nadzorze nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania 

prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych, 

 ustalaniu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin w przypadku stwierdzenia, 

że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty eksploatacyjnej w ustawowym terminie 

albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna oraz podwyższonej opłaty eksploatacyjnej 

w przypadku, gdy działalnośd wykonywana jest z rażącym naruszeniem warunków 

określonych w koncesji albo w zatwierdzonym albo w podlegającym zgłoszeniu projekcie 

robót geologicznych. 
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Wyżej wymienione sprawy prowadzone są w trybie przepisów kodeksu postępowania 

administracyjnego i są rozstrzygane generalnie w formie decyzji administracyjnej.  

Realizacja powyższych zadao w 2019 roku: 

 Zatwierdzanie projektów robót geologicznych dot. poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin 

–  6 spraw. 

 Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin – 10 spraw, 6 decyzji.  

 Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, wygaszenie koncesji lub zmiana 

warunków koncesji – 13 spraw, 7 decyzji. 

 Zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych – 5 spraw, 3 decyzje. 

 Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych – 9 spraw, 4 decyzje. 

 Zatwierdzanie projektów robót geologiczno – inżynierskich – 13 spraw, 11 decyzji. 

 Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich – 10 spraw, 7 decyzji. 

 Przyjmowanie dokumentacji innych niż geologiczne – 1 sprawa, 1 decyzja. 

 Przyjmowanie zgłoszeo do rejestru obszarów górniczych – 8 spraw. 

 Wezwanie do usunięcia naruszeo warunków koncesji – 1 sprawa. 

 Weryfikacja informacji o ilości wydobytych kopalin ze złóż – 97 spraw. 

 Decyzje dot. opłat eksploatacyjnych, w tym opłat podwyższonych – 97 spraw, 5  decyzji. 

 Weryfikacja sprawozdao zmian zasobów złóż kopalin – 46 spraw. 

 Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji geologicznej – 24 sprawy. 

 Kontrola zakładów górniczych – 8 kontroli. 

 Kontrola robót geologicznych – 4 kontrole. 

Starosta realizuje przypisane mu zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w następującym zakresie: 

 Uzgadnianie projektów decyzji organów gmin dotyczących lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do udokumentowanych złóż 

kopalin i wód podziemnych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – 

85 spraw, w tym 83 postanowienia i 1 decyzja. 

 

 Opiniowanie projektów rozwiązao przyjętych w Studium Uwarunkowao i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego gmin – 5 spraw, w tym 1 opinia. 

 

 Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 10 spraw. 

Zgodnie z art. 110a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) Starosta 

prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których 

występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach. Realizując wyżej 

wymieniony obowiązek Starosta posiada, prowadzi oraz aktualizuje „Powiatowy rejestr osuwisk 

i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi”, w skład którego wchodzą m. in.: 

 mapy osuwisk terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla wszystkich gmin Powiatu 

Dębickiego wykonane przez Paostwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w ramach 

rządowego programu pn. „System Osłony Przeciwosuwiskowej”, 
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 karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych występujących w granicach Powiatu 

Dębickiego, które zostały ujawnione na w/w mapach, 

 

 klasyfikacja (rejestr) terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, 

na których występują te ruchy mająca na celu prowadzenie obserwacji monitoringu ruchów 

masowych ziemi na terenie Powiatu Dębickiego (wszystkie gminy), 

 

 rejestr obserwacji terenów zagrożonych ruchami osuwiskowymi i terenów, na których te 

ruchy występują (wytypowane obiekty użyteczności publicznej). 

Realizując powyższe zadania w 2019 roku wykonano aktualizację 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 – 36 obszarów, Gminy Dębica – 23 obszary, Gminy Jodłowa – 

22 obszary, Gminy Pilzno – 7 obszarów, Miasta Dębica – 6 obszarów; 

 

 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 dla części Gminy Jodłowa oraz Gminy Pilzno – 

112 konturów; 

 

 Przeprowadzania 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 oraz ujawnionych 

przez Paostwowy Instytut Geologiczny na „Mapach osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 

masowymi dla Gminy Czarna i dla Gminy Żyraków”. 

Zgodnie z postanowieniami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 283) Starosta jest obowiązany udostępniad informacje o środowisku, w tym odniesieniu 

do prowadzonej w ramach ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Realizując powyższe zadania 

w 2019 r. dokonano: 

 udostępnienia podmiotom zewnętrznym oraz osobom prywatnym kart rejestracyjnych osuwisk 

i terenów zagrożonych – 18 spraw, 1 decyzja o odmowie udostępnienia informacji, 

 

 udostępnienie decyzji i innych dokumentów z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 

1 sprawa. 
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5.14. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy  

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy jest jednostką organizacyjną powiatu wchodzącą 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., Uchwała 194/2019 z 30 grudnia 

2019 r.) Zarządu Powiatu Dębickiego.  

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r.: 

W omawianym okresie 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 skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 

w Dębicy wchodzi 15 członków. W 2019 roku odbyło się łącznie 5 posiedzeo Powiatowej Rady Rynku 

Pracy w Dębicy. Rada zapoznawała się z sytuacją panującą na lokalnych rynku pracy oraz wydawała 

opinie. W 2019 roku zakooczyła się kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dębicy na lata 2015-

2019. Starosta Powiatu Dębickiego powołał na czteroletnią kadencję 2019-2023 nową Powiatową 

Radę Rynku Pracy w Dębicy. Posiedzenie inaugurujące działalnośd Powiatowej Rady Rynku Pracy 

w Dębicy na kadencję 2019-2023 odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 roku.  

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 rejestrowaniem oświadczeo pracodawców o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcom. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w 2019 roku złożono 

1078 oświadczeo o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a do ewidencji wpisano 

959 oświadczeo. Powstała różnica odnosi się do postępowao o wpis oświadczeo do ewidencji, które 

zostały umorzone (105 spraw) bądź oświadczenia pozostawione bez rozpoznania (17 spraw) 

lub odmówiono wpisu oświadczeo do ewidencji oświadczeo (5 spraw). 
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Giełdy pracy i spotkania 

W 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy zorganizowano 36 giełd pracy, tj. bezpośrednie 

spotkania pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, którzy zostali wybrani spośród 

osób zarejestrowanych w  PUP Dębica. Ogółem w giełdach pracy uczestniczyło 241 osób. 

W ubiegłym roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy zorganizowano czterokrotnie Mini Targi 

Pracy w branży spożywczej (przetwórstwo mięsne), branży budowlanej, gastronomiczno – handlowej 

oraz w zawodzie magazynier, operator wózka widłowego, pracownik transportu wewnętrznego.  

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 2019 r. dysponowano 530 ofertami pracy w różnych branżach gospodarki, co odpowiadało 

2708 wolnym etatom z: Niemiec, Czech, Francji, Norwegii, Austrii, Danii, Holandii, Belgii i Irlandii. 

W minionym roku ok. 177 osób wykreślono z ewidencji osób bezrobotnych z powodu wyjazdu 

do pracy za granicę. 

Kontakt z pracodawcami 

Pośrednicy pracy pełniący funkcję doradcy klienta instytucjonalnego w 2019 r. nawiązali 

512 kontaktów z nowo powstałymi podmiotami gospodarczymi, utrzymali kontakt 

z 5582 dotychczasowymi kontrahentami tut. Urzędu. Skutkowało to pozyskaniem 2823 ofert pracy 

w tym 732 miejsc pracy w ramach stażu, 322 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych 

oraz utworzono 150 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 2019 r. z porad indywidualnych 

skorzystało 379 osób, w tym 201 kobiet i 178 mężczyzn, 230 osób zamieszkałych na wsi, 97 osób 

długotrwale bezrobotnych. W 13 poradach grupowych uczestniczyło 138 osób, w tym: 125 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.  

Informacja zawodowa 

Informacja zawodowa świadczona jest również w formie indywidualnej i grupowej. 

W 2019 r. udzielono 583 informacji zawodowych indywidulanych, zorganizowano 13 spotkao 

w ramach informacji grupowych. Wzięło w nich udział 139 osób. 

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – poradnictwo zawodowe 

W roku 2019 przeprowadzono jedno 3-tygodniowe szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania 

pracy, w którym udział wzięło 12 osób bezrobotnych.  
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Szkolenia 

W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy zorganizował 15 szkoleo, z czego 11 to szkolenia 

indywidualne na wniosek osób bezrobotnych oraz 4 szkolenia grupowe w ramach planu szkoleo 

dla osób bezrobotnych na rok 2019. W 2019 r. tut. Urząd ogółem skierował na szkolenia zawodowe 

42 osoby uprawnione. Na szkolenia grupowe - inicjowane przez urząd pracy - zostało skierowanych 

31 osób, a na szkolenia indywidualne wskazane przez osoby uprawnione zostało skierowanych 

11 osób. Wszystkie skierowane osoby zakooczyły szkolenia z wynikiem pozytywnym. W wyniku analiz 

skuteczności i efektywności zakooczonych szkoleo prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Dębicy w 2019 roku stwierdzono, że efektywnośd zatrudnieniowa liczona w okresie 3 miesięcy 

po ukooczeniu wszystkich szkoleo wyniosła 69%. Natomiast efektywnośd zatrudnieniowa 

po szkoleniach indywidualnych wyniosła 73%. 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 361 839,99 zł. 

W ramach przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarto 28 umów 

dotyczących finansowania działao obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników 

i pracodawców. Wsparciem objęto 121 osób.  

Barometr zawodów 

W IV kwartale 2019 r. po raz kolejny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy przeprowadzono 

badanie – BAROMETR ZAWODÓW, czyli jednoroczną prognozę zapotrzebowania na pracowników.  

Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.  

 

Instrumenty rynku pracy 

Finansowanie kosztów przejazdu 

W 2019 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 2019 r. wpłynęło 

123 wnioski o zwrot kosztów przejazdu, w tym 90 na staż i 33 na szkolenia. W związku 

ze złożonymi wnioskami osoby ubiegające się o zwrot kosztów przejazdu na staż lub szkolenie 

składają miesięczne rozliczenia. W 2019 r. wpłynęło 476 rozliczeo miesięcznych w ramach tej formy 

wsparcia.  

Staże 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy realizował staże finansowane ze środków:  

1) Funduszu Pracy przyznanych na podstawie algorytmu, 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 konkursowego „Szansa na pracę” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego. 
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W 2019 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wpłynęło 513 wniosków, z czego najwięcej 

w I i II kwartale. Zawarto 330 umowy o zorganizowanie stażu, w ramach, których staż rozpoczęły 

344 osoby bezrobotne. W stażach w 2019 roku uczestniczyło 413 osób bezrobotnych. 

Do dnia 31.12.2019 r. staż zakooczyło 304 osoby bezrobotne, a 109 osób pozostało w trakcie 

realizacji stażu. Realizacja każdego stażu jest na bieżąco monitorowana przez Urząd poprzez 

comiesięczne sprawdzanie list obecności stażystów, jak i w miejscu odbywania stażu. 

W 2018 r. do PUP w Dębicy wpłynęło 38 wniosków o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu 

Pracy, z czego zostało zawartych 37 umów o organizację stażu. Do odbycia stażu skierowano 

42 osoby bezrobotne. Do 31.12.2019 r. staż ukooczyło 51 osób bezrobotnych skierowanych 

do odbycia stażu na podstawie umów zawartych w 2019 r. oraz 26 osób bezrobotnych skierowanych 

na podstawie umów zawartych w 2018 r. W 2020 roku kontynuowad odbywanie stażu będzie 

19 osób bezrobotnych.  

W 2018 r. do PUP w Dębicy wpłynęło 152 wnioski w ramach projektu konkursowego 

„Szansa na pracę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

Zostało zawartych 89 umów o organizację stażu dla 91 osób bezrobotnych.  

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wpłynęło 323 wnioski o zawarcie umowy 

o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w Powiecie Dębickim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Od stycznia do grudnia 2019 roku zawarto 204 umowy o zorganizowanie stażu. Tą formą wsparcia 

objęto 211 osób. Do 31.12.2019 r. staż zakooczyło 136 osób. Na dzieo 31.12.2019 r. w trakcie stażu 

w ramach ww. projektu pozostało 90 osób. 

Prace interwencyjne 

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wpłynęło 309 wniosków o organizowanie prac 

interwencyjnych, zawarto z pracodawcami 274 umowy. 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, ślusarz, konfekcjoner. Na organizowane miejsca pracy skierowano ogółem 335 osób 

bezrobotnych, z tego: 

- w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Dębickim(IV)” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  skierowano 136 osób,  

- w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w Powiecie Dębickim 

(V)” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

skierowano 76 osób. 

W programie prac interwencyjnych ogółem uczestniczyło 527 osób, z tego 192 osoby z 2018 roku). 
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Roboty publiczne 

W 2019 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wpłynęło 15 wniosków od 8 organizatorów robót 

publicznych. Zawarto 15 umów o organizowanie robót publicznych, pracę podjęło 32 osoby 

bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2019 roku realizował organizację robót publicznych 

ze środków Funduszu Pracy w ramach algorytmu. Najczęściej osoby podejmujące pracę w ramach 

robót publicznych zatrudniane były na stanowiskach: robotnik gospodarczy, pomoc kuchenna, 

robotnik drogowy. W ramach robót publicznych  w 2019 r. zatrudnionych było 36 osób, 

w tym 4 osoby na podstawie umów zawartych w 2018 r. Zatrudnienie w ramach robót publicznych 

w 2020 roku kontynuuje 4 osoby.  

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

W 2019 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło 131 wniosków o refundację kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy. Zawartych zostało 92 umowy o refundację kosztów wyposażenia 

lub doposażenia 93 stanowisk pracy, w tym 1 umowę na 1 stanowisko zawarto z producentem 

rolnym, zaś pozostałe 91 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 (52) zostało zawartych z podmiotami prowadzącymi działalnośd na terenie miasta Dębica. 

Na wyposażenie i utworzenie nowych 90 miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych w 2019 r. 

tutejszy Urząd wydatkował łączną kwotę: 1 824 154,10 zł, w tym: 122 000,00 zł ze środków Funduszu 

Pracy, 630 000,00 zł w ramach projektu konkursowego „Szansa na pracę” Osi VII Działanie 7.1 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, 587 774,10 zł 

w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. 

pozostających bez pracy w Powiecie Dębickim (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 484 380,00 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 (IV)”. 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

W 2019 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zostały złożonych 168 wniosków                                                 

o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. 

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało ogółem 115 osób bezrobotnych 

na łączną kwotę: 2 075 800,00  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 (IV)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – dla 52 osób na kwotę                              

968 800,00 zł;  
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 w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego: „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy                                

w Powiecie Dębickim (V)”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego – dla 28 osób na kwotę 524 000,00 zł; 

 ze środków Funduszu Pracy w ramach algorytmu –  dla 35 osób na kwotę  583 000,00 zł. 

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2019 roku realizował łącznie 291 umów dotyczących przyznania 

środków na podjęcie działalności gospodarczej.  Umowy te były zawarte w: 2017 roku (61 umów), 

2018 roku (115 umów), 2019 roku (115 umów).   

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 2019 roku w tej formie wsparcia uczestniczyło 37 osób bezrobotnych (19 osób z 2017 i 2018 roku). 

Bon na zasiedlenie 

W 2019 r. wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie złożyło 48 osób bezrobotnych 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 47 wniosków 

zostało rozpatrzonych pozytywnie, 1 negatywnie.  

Spośród 47 bezrobotnych, którzy otrzymali bon na zasiedlenie w 2019 r. zatrudnienie podjęło 

46 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 (IV)”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

W 2019 roku żadna osoba bezrobotna nie podjęła działalności gospodarczej w związku z otrzymanym 

bonem na zasiedlenie. Do 31.12.2019 r. z 46 osób, które po otrzymaniu bonu na zasiedlenie podjęły 

zatrudnienie lub działalnośd gospodarczą: 

- 16 osób wywiązało się z warunków umowy, 

- 30 osób kontynuuje realizację bonu w 2020 roku. 

Nowymi miejscami zamieszkania osób, którym przyznano bon na zasiedlenie w związku z podjęciem 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej tak jak w 2018 roku były głównie następujące miasta: 

Kraków (33 osoby), Warszawa (6 osób), Wrocław (3 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 

W 2019 roku kontynuowano umowy zawarte w 2016 i 2017 roku, prowadzono monitoring realizacji 

umów i kierowano osoby bezrobotne w celu uzupełniania miejsc pracy. W 2019 roku w tym 

programie uczestniczyło łącznie 27 osób bezrobotnych. 
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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 2019 r. działalnośd zakooczyło 

Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie. Nadal działa Centrum Integracji Społecznej w Dębicy. 

W 2019 roku Urząd przeznaczył na ten cel 269 931,01 zł dla 50 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 

Zatrudnienie wspierane to forma wsparcia bezrobotnych, o których wiadomo, że bez niej nie będą 

w stanie podjąd pracy na otwartym rynku. Z tej pomocy mogą skorzystad przede wszystkim 

długotrwale bezrobotni. W  2019 r. w ramach zatrudnienia wspieranego uczestniczyło 2 osoby. 

Prace społecznie użyteczne 

W 2019 r. do prac społecznie użytecznych skierowano 14 osób bezrobotnych. Osoby uprawnione 

do wykonywania prac społecznie użytecznych wykonywały prace porządkowe na terenie miasta 

Dębica oraz świadczyły usługi opiekuocze nad osobami starszymi. 

Dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w 2019 roku 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy 

na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości: 28 000 zł na realizację programu przeznaczonego 

na finansowanie 3 miejsc stażu w placówce Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w dniu 31.03.2019 r. zakooczył realizację rozpoczętego 

od 01.01.2017 r. 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. Celem głównym projektu było 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 (tzw. młodzież NEET). W ramach całego okresu 

realizacji projektu wsparciem zostało objętych 919 osób poniżej 30 roku życia; 533 osoby do 25 roku 

życia; 23 osoby z niepełnosprawnościami i 282 osoby długotrwale bezrobotne. W 2019 roku pomocą 

w projekcie było objętych 18 osób. Projekt był skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat 

pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Dębicy, jako bezrobotne, które nie uczestniczą 

w kształceniu i szkoleniu. Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone było 

identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika 

projektu Indywidualnego Planu Działania. W ramach projektu realizowana była indywidualna 

i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych, która opierała się na co najmniej 

trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy. W ramach projektu każdemu 
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z uczestników przedstawiono konkretną ofertę aktywizacji zawodowej poprzedzoną analizą 

umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Objęcie daną formą pomocy wynikało 

z Indywidualnego Planu Działania. W ramach projektu realizowano następujące zadania: prace 

interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, staże, bon na zasiedlenie, 

pośrednictwo pracy, pośrednictwo zawodowe, refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy.  

Osiągnięte rezultaty (wg stanu na dzieo 31.03.2019 r.): 

 Zaplanowano objęcie pomocą 881 uczestników – wykonanie 919 osób bezrobotnych. 

 Zaplanowano objęcie pomocą 19 osób z niepełnosprawnościami – wykonanie 23 osoby. 

 Zaplanowano objęcie pomoc 286 osób długotrwale bezrobotnych – wykonanie 282 osoby. 

 Zaplanowano przyznanie bezzwrotnych jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej dla 106 uczestników – wykonanie: od początku realizacji projektu 

dofinansowanie wypłacono 114 osobom bezrobotnym. 

 Zaplanowano objęcie stażami 562 osoby – wykonanie: 577 osób. 

 Doświadczenie zawodowe po odbyciu stażu – wykonanie narastająco: 535 osób. 

 Zaplanowano skierowanie na subsydiowane miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych 

86 osób – wykonanie: 90 osób. 

 Zaplanowano przyznanie 110 bonów na zasiedlenie – wykonanie: 118 osób. 

 Zaplanowano 20 refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – wykonanie 

20 osób . 

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy od 01.01.2019 r. rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Dębickim (IV)” 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 31.12.2020 r. Budżet projektu ogółem: 5 448 584,00 zł., tym w 2019 roku: 

3 569 808,00 zł.  Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych 

do 29 r.ż. pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu 

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). W ramach projektu do 31.12.2019 r. objęto wsparciem 466 osób 

poniżej 30 roku życia, w tym 301 kobiet, 273 osoby do 25 roku życia, 9 osób z niepełnosprawnościami 

i 143 osoby długotrwale bezrobotne. Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat 

pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Dębicy, jako bezrobotne, które nie uczestniczą 

w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo 

poprzedzone było identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją 

dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania. W ramach projektu w 2019 roku 

realizowana była indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych, 

która opierała się, na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy 

wskazanej w typach operacji w ramach osi I, przy czym IPD oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo 

zawodowe stanowiło obligatoryjną formę wsparcia. Realizacja projektu stwarzała warunki 

dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie poprzez stworzenie skutecznych mechanizmów 

umożliwiających koncentrację na grupach defaworyzowanych, doświadczających największych 

trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Realizacja projektu miała 

pozytywny wpływ na kapitał gospodarczy i społeczny oraz rozwój społeczeostwa informacyjnego 
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poprzez promowanie technik informacyjnych oraz nowoczesnych, ekologicznych i bezpiecznych 

rozwiązao (e-papier, druk głównie czarno-biały), a także zapewnienie odpowiednich pracodawców. 

Pośrednimi adresatami wsparcia byli pracodawcy, którzy zyskali wykwalifikowaną kadrę i szansę 

na znalezienie sprawdzonych pracowników. W ramach projektu realizowano następujące zadania: 

prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, staże, bon 

na zasiedlenie, refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Ww. wsparcie 

poprzedzone było indywidualną i kompleksową aktywizacją zawodową osób młodych: 

Indywidualnym Planie Działania oraz pośrednictwie pracy lub poradnictwie zawodowym.  

Osiągnięte rezultaty twarde wg stanu na 31.12.2019 r.:  

 Zaplanowano objęcie pomocą 515 uczestników – wykonanie: 466 osób bezrobotnych. 

 Zaplanowano objęcie pomocą 11 osób z niepełnosprawnościami – wykonanie: 9 osób. 

 Zaplanowano objęcie pomocą 171 osób długotrwale bezrobotnych – wykonanie: 143 osoby. 

 Zaplanowano przyznanie bezzwrotnych jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej dla 50 uczestników – wykonanie: od początku realizacji projektu 

dofinansowanie wypłacono 52 osobom bezrobotnym.  

 Zaplanowano objęcie stażami 250 osób – wykonanie: 211 osób (w tym 159 kobiet);  

 Zaplanowano skierowanie na subsydiowane miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych 

111 osób – wykonanie: pracę na subsydiowanych miejscach podjęło 132 osoby. 

 Zaplanowano przyznanie 65 bonów na zasiedlenie – wykonanie: 46 osób.  

 Zaplanowano 39 refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – wykonanie 

25 osób. Pośrednictwem pracy poprzedzonym IPD – objęto 368 osób. 

 Poradnictwem zawodowym poprzedzonym IPD – objęto 98 osób.  

 Na dzieo 31.12.2019 r. pracę lub samozatrudnienie podjęło 287 osób.  

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2019 roku realizował rozpoczęty od 1 października 2018 roku 

projekt konkursowy „Szansa na pracę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 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 2019 roku wsparciem w ramach 

projektu objęto 91 osób powyżej 29 roku życia, w tym 66 kobiet; 12 osób powyżej 50 roku życia; 

7 osób z niepełnosprawnościami oraz 44 osoby długotrwale bezrobotne. Głównym rezultatem 

projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 44 osoby (54% liczone zgodnym ze sposobem 

mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej), zarejestrowane w PUP Dębica. 

W ramach projektu, przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzone zostało 

analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych każdego z uczestników. 

Na tej podstawie PUP w Dębicy zapewnił odpowiednio dobrane, kompleksowe wsparcie poprzez 

zastosowanie, co najmniej trzech różnych instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego 

uczestnika, tj. usług i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia 

(…): Indywidualny Plan Działania, pośrednictwo pracy oraz staż zawodowy. Dodatkowo 

30 uczestników zostało objętych zatrudnieniem w ramach kosztów refundacji wyposażenia 

stanowiska pracy.  Projekt stwarza warunki dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie poprzez 

zastosowanie skutecznych mechanizmów umożliwiających koncentrację na grupach 
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defaworyzowanych, doświadczających największych trudności związanych z wejściem lub powrotem 

i utrzymaniem się na rynku pracy.  W ramach projektu realizowano następujące zadania: 

indywidualny plan działania, pośrednictwo pracy, staże zawodowe, refundacja wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy. 

Osiągnięte rezultaty twarde wg stanu na 31.12.2019 r.: 

 Zaplanowano objęcie wsparciem 80 osób powyżej 29 roku życia – wykonanie: 91 osób 

bezrobotnych. 

  Zaplanowano objęcie wsparciem 2 osób niepełnosprawnych – wykonanie: 7 osób. 

  Zaplanowano objęcie wsparciem 6 osób powyżej 50 r.ż. – wykonanie: 12 osób.  

 Zaplanowano objęcie pomocą 40 osób o niskich kwalifikacjach – wykonanie: 55 osób.  

 Zaplanowano objęcie wsparciem 36 osób długotrwale bezrobotnych – wykonanie: 44 osoby. 

 Zaplanowano objęcie wsparciem w postaci Indywidualnego Planu Działania 80 osób – 

wykonanie: 91 osób bezrobotnych.  

 Zaplanowano objęcie pośrednictwem pracy 80 osób – wykonanie: 91 osób bezrobotnych.  

 Zaplanowano objęciem stażami 80 osób – wykonanie: 91 osób bezrobotnych.  

 Praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego przez 64 osoby – wykonanie: 

86 uczestników.  

 Zaplanowano refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 30 stanowisk pracy 

(zatrudnienie na okres min. 24 m-cy) – wykonanie 30 osób (w tym 17 kobiet);  

 Na dzieo 31.12.2019 r. 70 osób podjęło zatrudnienie (tj. 76,92 % uczestników projektu).  

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2019 roku realizował projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. 

pozostających bez pracy w powiecie dębickim (V)” 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.  Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. Całkowita wartośd projektu: 

1 446 241,00 zł, z czego 100% Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy pozyskał ze środków unijnych.  

Celem głównym projektu jest 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.  

Głównym rezultatem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 40 osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP w Dębicy (w tym podjęcie samozatrudnienia po otrzymaniu dotacji 

w ramach projektu przez 25 osób). Projekt stwarza warunki dla rozwoju aktywności zawodowej 

w regionie poprzez zastosowanie skutecznych mechanizmów umożliwiających koncentrację 

na grupach defaworyzowanych, doświadczających największych trudności związanych z wejściem 

lub powrotem i utrzymaniem się na rynku pracy. Cele projektu są zgodne z celami szczegółowymi 

w RPO WP dla Działania 7.2, realizowanymi poprzez typy operacji, które są również zbieżne 

z instrumentami i usługami wymienionymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. Grupę docelową w ramach projektu stanowiły osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia 

(od dnia 30 urodzin) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, tj.:  
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 osoby bezrobotne należące co najmniej do jednej z grup: osoby od 50 roku życia, osoby 

długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach 

zawodowych (osoby posiadające wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym – włącznie). 

 rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 

2 ha, zamierzający odejśd z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup.  

W ramach projektu do dnia 31.12.2019 r. wsparciem objęto 129 osób powyżej 29 roku życia, w tym 

78 kobiet; 16 osób powyżej 50 roku życia; 5 osób z niepełnosprawnościami, 43 osoby długotrwale 

bezrobotne i 5 osób odchodzących z rolnictwa. W ramach projektu realizowano następujące zadania: 

prace interwencyjne, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 

Osiągnięte rezultaty twarde wg stanu na 31.12.2019 r. : 

 Zaplanowano objęcie wsparciem 106 uczestników – wykonanie: 129 osób bezrobotnych. 

  Zaplanowano objęcie wsparciem 2 osoby z niepełnosprawnościami – wykonanie: 5 osób. 

 Zaplanowano objęcie wsparciem 7 osób powyżej 50 r.ż. – wykonanie: 16 osób.  

 Zaplanowano objęcie pomocą 63 osób o niskich kwalifikacjach – wykonanie: 95 osób.  

 Zaplanowano objęcie wsparciem 28 osób długotrwale bezrobotnych – wykonanie: 43 osoby. 

 Zaplanowano objęcie wsparciem 6 osób odchodzących z rolnictwa – wykonanie: 5 osób. 

 Zaplanowano przyznanie bezzwrotnych jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej dla 21 uczestników – dofinansowanie wypłacono 28 osobom bezrobotnym.  

 Zaplanowano skierowanie do prac interwencyjnych 60 osób – wykonanie: 71 osób.  

 Zaplanowano refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 25 stanowisk pracy 

(zatrudnienie na okres min. 24 m-cy) – wykonanie: 30 osób.  

 Na dzieo 31.12.2019 r. pracę lub samozatrudnienie podjęło 118 osób, tj. 91,47% osób, 

które rozpoczęły udział w projekcie.  

 

5.15. Ochrona praw konsumenta 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 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. Jednym z podstawowych zadao Rzecznika jest zapewnienie bezpłatnego 

poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

W ubiegłym roku zadanie to Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizował głównie poprzez 

udzielanie porad i informacji oraz występowanie do przedsiębiorców w imieniu konsumentów. 

Porady były udzielane bezpośrednio w biurze, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.   
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W ubiegłym roku udzielono 683 porady. Większośd z nich dotyczyła problemów z nieuznanymi 

reklamacjami towarów i usług. Poza tym mieszkaocy powiatu dębickiego pytali o możliwośd zwrotu 

pełnowartościowego towaru oraz odstąpienie od umowy zawartej na odległośd i poza lokalem 

przedsiębiorstwa. Istotne dla konsumentów były przede wszystkim informacje na temat procedury 

reklamacyjnej wadliwych towarów i nieprawidłowo wykonanych usług. Ponadto, w ramach 

zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego Rzecznik redagował pisma reklamacyjne 

(szczególnie w przypadku osób starszych), udostępniał ulotki informacyjne oraz wydawał wzory pism 

(m.in. druków reklamacyjnych, oświadczeo  o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem 

przedsiębiorstwa i na odległośd). 

W sprawach, w których konsument skontaktował się ze sprzedawcą, a ten nie uznał reklamacji, 

Rzecznik interweniował pisemnie bezpośrednio do wskazanego podmiotu lub pomagał 

konsumentom w redagowaniu odpowiednich pism. W tego typu sprawach konsumenci złożyli 

123 wnioski. Interwencje pisemne dotyczyły najczęściej reklamacji odzieży i obuwia, urządzeo RTV, 

AGD, telefonów i sprzętu komputerowego oraz mebli i artykułów wyposażenia wnętrz. Wystąpienia 

pisemne dotyczyły także nieuznanych reklamacji usług m.in. telekomunikacyjnych, turystycznych 

i remontowo-budowlanych .  

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: Inspekcja Handlowa oraz Stowarzyszenie 

Rzeczników Konsumentów. W ramach działao na rzecz edukacji konsumenckiej rzecznik utrzymywała 

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 zakresu prawa 

konsumenckiego. 
 

6. 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.  

Podstawą sporządzenia „Raportu o stanie Powiatu Dębickiego za 2019 rok” były sprawozdania 

i informacje przekazane przez wydziały i komórki Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz jednostki 

organizacyjne Powiatu Dębickiego. 

Raport o stanie Powiatu Dębickiego za 2019 rok przedstawia stan Powiatu na dzieo 31 grudnia 

2019 roku. Opracowanie zawiera dane o realizacji strategii, programów, polityk, uchwał organu 

stanowiącego na koniec roku kalendarzowego. Raport stanowi podsumowanie działalności Zarządu 

Powiatu Dębickiego w roku poprzednim. 


