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Szanowni Państwo, 

 

w imieniu Zarządu Powiatu Dębickiego przekazuję Państwu Raport o stanie Powiatu Dębickiego 

za 2021 rok. Przedstawia on kluczowe aspekty składające się na rozwój Powiatu Dębickiego i informuje 

o działaniach podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w Dębicy, jednostki organizacyjne Powiatu, 

a także wiele podmiotów i organizacji pozarządowych.  

Warto zauważyć, że w 2021 r. Zarząd Powiatu Dębickiego pozyskał znaczące środki finansowe z wielu 

funduszy zewnętrznych. Było to łącznie ok. 31 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych  oraz  z dotacji unijnych. Powiat otrzymał też prawie 14 mln złotych 

z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu „Polski Ład”. 

Między innymi dzięki temu, pomimo bardzo trudnej sytuacji pandemicznej, Powiat Dębicki nie tylko 

włączał się w walkę z COVID-19 i wspierał dębicką służbę zdrowia, ale także realizował szereg bardzo 

ważnych dla mieszkańców inwestycji drogowych, oświatowych czy kulturalnych. 

Zmienna sytuacja epidemiologiczna nie przeszkodziła również w wykonaniu przyjętego Programu 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, co zaowocowało efektywnym dotowaniem wartościowych projektów prospołecznych.  

Dokonując selekcji materiału włączanego do Raportu, utrzymaliśmy przyjętą w ubiegłych latach 

koncepcję. Taki układ opracowania umożliwia ukazanie całego spektrum działalności Powiatu, 

jak również pozwala na dokonywanie stosownych porównań jakościowych i ilościowych.  

Niniejszy Raport o stanie Powiatu Dębickiego za 2021 rok powstał we współpracy z komórkami 

organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu 

Dębickiego. 

Zawarte w niniejszym opracowaniu informacje jasno pokazują, że działania Zarządu Powiatu 

Dębickiego w 2021 r. zmierzały do budowy pozytywnego wizerunku Powiatu jako miejsca otwartego 

dla mieszkańców, turystów i potencjalnych inwestorów, a także jako samorządu ukierunkowanego 

na ciągły rozwój i bieżące potrzeby oraz oczekiwania społeczne.  

Dokument stanowi niejako streszczenie zaplanowanych i zorganizowanych przedsięwzięć, na które 

Powiat miał wpływ i mógł je prowadzić poprzez posiadane kompetencje.  

Mam nadzieję, że przygotowany materiał, oprócz sprawozdania z realizacji programów, strategii oraz 

uchwał Rady Powiatu Dębickiego, wskaże szerszy kontekst realizowanych zadań i będzie stanowił 

kompendium wiedzy o podejmowanych w 2021 r. działaniach w Powiecie Dębickim.  

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Dębickiego  

                                                                                                        Piotr Chęciek 
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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 2022 poz. 528) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport 

o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, 

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

2. Podstawowe dane dotyczące Powiatu Dębickiego  
 

Nazwa  POWIAT DĘBICKI 

Siedziba władz 
Starostwo Powiatowe w Dębicy 

ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica 

Okres, którego dotyczy 

raport  
1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.  

Liczba mieszkańców 

według ostatnich 

dostępnych danych GUS 

134 991 

Powierzchnia  777 km2 

Gęstość zaludnienia  
w osobach na 1 km2 

174 

Czy w porównaniu do 

roku poprzedzającego 

rok sprawozdawczy 

doszło do zmiany 

granic powiatu? 

Jeżeli tak wskazać 

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. 



 

RAPORT O STANIE POWIATU DĘBICKIEGO ZA 2021 ROK  5 

Podstawowe dane 

finansowe na koniec 

2021 r. 

Planowany budżet Powiatu Dębickiego na dn. 31.12.2021 rok wynosił: 

po stronie dochodów :  148 654 632,23 zł  

po stronie przychodów :   20 089 599,17 zł  

po stronie wydatków :  168 744 231,40 zł  

po stronie rozchodów :                    0,00 zł  
 

           Dochody budżetowe na dn. 31.12.2021 rok 

Planowane dochody budżetowe w kwocie 148 654 632,23 zł wykonano 

w kwocie 168 092 656,17 zł, co stanowi 113,08 % planu dochodów. 
 

Dochody bieżące w planowanej kwocie 142 245 570,58 zł wykonano 

w kwocie 154 542 857,42 zł, co stanowi 108,65 % planu dochodów 

bieżących, w tym: 
 

Planowane dochody z subwencji ogólnych w kwocie 71 911 123,00 zł 

wykonano w kwocie 71 911 123,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku 

do planu subwencji,                  
 

Planowane dochody z dotacji celowych w kwocie 20 674 107,38 zł 

wykonano w kwocie 20 635 039,70 zł, co stanowi 99,81 % w stosunku 

do planu dotacji,          
 

Planowane dochody własne w kwocie 49 660 340,20 zł wykonano 

w kwocie 61 996 694,72 zł, co stanowi 124,84 % planu dochodów 

własnych.  
 

Dochody majątkowe w planowanej kwocie 6 409 061,65 zł wykonano 

w kwocie 13 549 798,75 zł, co stanowi 211,42 % planu dochodów 

majątkowych. 
 

Wydatki budżetowe na dn. 31.12.2021 rok 

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 168 744 231,40 zł zostały 

zrealizowane w wysokości 151 789 713,97 zł, co stanowi 89,95 % planu 

wydatków, w tym: 
 

Wydatki bieżące - planowane w wysokości 151 752 807,06 zł - 

zrealizowano w kwocie 135 931 786,53 zł, co stanowi 89,57 % planu 

wydatków bieżących, w tym: 
 

wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie  

120 967 316,32 zł, w tym:  

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 

92 270 925,47 zł; 
 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych wykonano w kwocie 28 696 390,85 zł; 
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dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 9 796 761,23 zł; 
 

świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 

4 299 276,37 zł; 
 

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków 

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 

wykonano w kwocie 868 432,61 zł; 
 

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – wykonanie 0,00 zł; 
 

wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 

wykonano w kwocie 0,00 zł. 
 

Wydatki majątkowe  na dn. 31.12.2021 rok: 

Planowane na dn. 31.12.2021 roku wydatki majątkowe w wysokości 

16 991 424,34 zł – zrealizowano w 2021 roku w kwocie 

15 857 927,44 zł, co stanowi 93,33 % planu. 
 

Przychody na dn. 31.12.2021 rok 

W 2021 roku uzyskano łącznie 28  114 918,68 zł przychodów z tytułu 

nadwyżki z lat ubiegłych.   
 

Rozchody na dn. 31.12.2021 rok 

W 2021 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 działań na rzecz podnoszenia atrakcyjności lokalizacyjnej dla mieszkańców 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 Powiecie Dębickim można zauważyć spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w 2021 roku (2682 osób) w porównaniu do grudnia 2020 roku (3609 osób) o 927 osób. 

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2021 roku wynosiła 4,4% i była niższa o 1,4% w porównaniu 

do grudnia 2020 roku. 

Stopa bezrobocia w Powiecie Dębickim na dzień 31 grudnia 2021 roku była niższa od stopy krajowej 

o 1% i niższa od wojewódzkiej o 3,8%. 

Powiat Dębicki charakteryzuje się jednym z najmniejszych wskaźników stopy bezrobocia 

w województwie podkarpackim i znajduje się na 2 miejscu ex aequo z Powiatem Mieleckim (wg układu 

od najniższej do najwyższej). Należy nadmienić, iż jest to najmniejsza stopa bezrobocia w ostatnich 

5 latach w Powiecie Dębickim. 
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3. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Dębickiego – uchwały podjęte w 2021 r. 

Lp. 

 
Uchwała 

(numer/data podjęcia/przedmiot) 
 

Informacja o wykonaniu 

1. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXVII.222.2021 z dnia 23 lutego 2021 r. 
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej w Dębicy 
w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji 
prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły, przy 
ul. Parkowej 1A w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXVII.223.2021 z dnia 23 lutego 2021 r. 
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
w Dębicy w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy poprzez utworzenie 
dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
i opiekuńczych szkoły, przy ul. Parkowej 1A w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

3. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXVIII.224.2021 z dnia 4 marca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie oraz zatwierdzenie realizacji 
projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie 
dębickim (VII)” 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. 

4. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXVIII.225.2021 z dnia 4 marca 2021 r. 
w sprawie zmiany załącznika Nr 1 oraz Nr 2 do Uchwały XXVI.212.2020 Rady 
Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dębickiego w roku 
2021 r. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. 
Woj. 2021.1023 z dnia 16.03.2021). 

5. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXVIII.226.2021 z dnia 4 marca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Powiecie Dębickim na lata 2021-2023 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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6. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXVIII.227.2021 z dnia 4 marca 2021 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na 
realizację zadania publicznego 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

7. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXVIII.228.2021 z dnia 4 marca 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego 
na 2021 r. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

8. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXVIII.229.2021 z dnia 4 marca 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Dębickiego na lata 2021-2032. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

9. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXIX.230.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia "Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
w Powiecie Dębickim na lata 2021 – 2027”. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

10. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXIX.231.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2021 roku i wysokości 
środków PFRON przeznaczonych na te zadania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

11. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXIX.232.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI.210.2020 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 
grudnia 2020 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 urządzeń pomocniczych w Dębicy". 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

12. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXIX.233.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXII.184.2020 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 5 
października 2020 r. W sprawie przekształcenia Domu Dziecka "Hanka" 
w Dębicy poprzez wydzielenie z niego nowej jednostki organizacyjnej oraz 
zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 
placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

13. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXIX.234.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Dębickiego Nr XXV.197.2020 z dnia 26 
listopada 2020 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej 
w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. 
Woj. 2021.1765 z dnia 07.05.2021). 
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14. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXIX.235.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości na 
okres dłuższy niż 3 lata. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

15. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXIX.236.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Twoja przyszłość tu i teraz" 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 -2020, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

16. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXIX.237.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego 
z zakresu dróg publicznych Gminie Miasta Dębica. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

17. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXIX.238.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie oraz zatwierdzenie realizacji 
projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
dębickim (VI)" 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. 

18. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXIX.240.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 
2021 r. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

19. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXIX.241.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Dębickiego na lata 2021 – 2032. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

20. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXX.242.2021 z dnia 6 maja 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 
2021 r. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

21. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXX.243.2021 z dnia 6 maja 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Dębickiego na lata 2021 – 2032. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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22. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXI.247.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
oraz Programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie 
do różnych form Środowiskowej Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej na lata 
2021-2022. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

23. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXI.248.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX.231.2021 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 26 
kwietnia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2021 roku 
i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

24. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXI.249.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej w Dębicy 
w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy poprzez utworzenie dodatkowej 
lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych 
szkoły, przy ul. Parkowej 1A w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

25. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXI.250.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
w Dębicy w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy poprzez utworzenie 
dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych 
i opiekuńczych szkoły, przy ul. Parkowej 1A w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

26. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXI.251.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.205.2020 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 
29 grudnia 2020 r. dotyczącej powierzenia prowadzenia zadań publicznych 
Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Czarna. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

27. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXI.252.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego 
z zakresu dróg publicznych Gminie Żyraków. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

28. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXI.253.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego 
z zakresu dróg publicznych Gminie Żyraków. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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29. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXI.254.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie przekazania Gminie Brzostek zadania zarządzania przystankami 
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągach dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych Gminy Brzostek. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

30. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXI.255.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego 
na 2021 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

31. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXI.256.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków na 2022 
r. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

32. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXI.257.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Dębickiego na lata 2021 – 2032. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

33. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXI.259.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie określenia sumy do której Zarząd Powiatu Dębickiego może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

34. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXII.260.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego 
z zakresu dróg publicznych Gminie Czarna. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

35. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXII.261.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego 
z zakresu dróg publicznych Gminie Czarna. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

36. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXII.262.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego 
z zakresu dróg publicznych Gminie Czarna. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

37. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXII.263.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego 
z zakresu dróg publicznych Gminie Czarna. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

38. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXII.264.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego 
z zakresu dróg publicznych Gminie Czarna. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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39. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXII.265.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego 
z zakresu dróg publicznych Gminie Czarna. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

40. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXII.266.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego 
z zakresu dróg publicznych Gminie Czarna. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

41. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXIII.267.2021 z dnia 3 września 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości na rzecz 
Skarbu Państwa. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

42. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXIII.268.2021 z dnia 3 września 2021 r. 
w sprawie zmiany załącznika Nr 1 oraz Nr 2 do Uchwały Nr XXVI.212.2020 Rady 
Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dębickiego w roku 
2021. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. 
Woj. 2021.3085 z dnia 10.09.2021). 

43. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXIII.270.2021 z dnia 3 września 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego 
na 2021 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

44. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXIII.271.2021 z dnia 3 września 2021 r. 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków na 2022 
rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

45. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXIII.272.2021 z dnia 3 września 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Dębickiego na lata 2021 – 2032. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

46. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXIV.273.2021 z dnia 12 października 
2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 
Powiatem Dębickim a Gminą Miasta Dębica w sprawie utworzenia 
i prowadzenia przedszkola specjalnego. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

47. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXIV.274.2021 z dnia 12 października 
2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków 
na 2022 r. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

48. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXIV.275.2021 z dnia 12 października 
2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu 
Dębickiego na 2021 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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49. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXIV.276.2021 z dnia 12 października 
2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Powiatu Dębickiego na lata 2021 – 2032. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

50. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXV.277.2021 z dnia 27 października 
2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.231.2021 Rady Powiatu Dębickiego 
z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki 
w 2021 roku i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

51. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXV.278.2021 z dnia 27 października 
2021 r. w sprawie określenia sumy do której Zarząd Powiatu Dębickiego może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

52. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXV.279.2021 z dnia 27 października 
2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu 
Dębickiego na 2021 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

53. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVI.280.2021 z dnia 25 listopada 
2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie 
darowizny na rzecz Gminy Brzostek. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

54. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVI.281.2021 z dnia 25 listopada 
2021 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

55. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVI.282.2021 z dnia 25 listopada 
2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego 
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych 
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. 
Woj. 2021.4172 z dnia 03.12.2021). 

56. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVI.284.2021 z dnia 25 listopada 
2021 r. zasad ustalania diet dla radnych Rady Powiatu Dębickiego. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 
1 sierpnia 2021 r. 

57. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVI.285.2021 z dnia 25 listopada 
2021 r. wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 
2021 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

58. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVII.286.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego 
z zakresu dróg publicznych Gminie Czarna. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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59. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVII.287.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.231.2021 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 
26 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2021 roku 
i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

60. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVIII.289.2021 z dnia 30 grudnia 2021 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 urządzeń pomocniczych w Dębicy." 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

61. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVIII.290.2021 z dnia 30 grudnia 
2021 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej w Dębicy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

62. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVIII.291.2021 z dnia 30 grudnia 
2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Dębickiego w roku 2022. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. 
Woj. 2022.139 z dnia 11.01.2022). 

63. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVIII.292.2021 z dnia 30 grudnia 
2021 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. 

64. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVIII.294.2021 z dnia 30 grudnia 
2021 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu 
Dębickiego z zakresu dróg publicznych Powiatowi Mieleckiemu. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

65. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVIII.295.2021 z dnia 30 grudnia 
2021 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu 
Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Czarna. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

66. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVIII.296.2021 z dnia 30 grudnia 
2021 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu 
Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Żyraków. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

67. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVIII.297.2021 z dnia 30 grudnia 
2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI.256.2021 Rady Powiatu Dębickiego 
z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 
na poczet środków na 2022 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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68. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVIII.298.2021 z dnia 30 grudnia 
2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV.274.2021 Rady Powiatu 
Dębickiego z dnia 12 października 2021 roku w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania finansowego na poczet środków na 2022 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

69. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVIII.299.2021 z dnia 30 grudnia 
2021 r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Zarząd Powiatu 
Dębickiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

70. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVIII.300.2021 z dnia 30 grudnia 
2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków 
na 2022 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

71. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVIII.301.2021 z dnia 30 grudnia 
2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu 
Dębickiego na 2021 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

72. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVIII.302.2021 z dnia 30 grudnia 
2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
Powiatu Dębickiego na lata 2021 - 2032. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

73. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVIII.306.2021 z dnia 30 grudnia 
2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2022 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 
01.01.2022 roku, opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. 2022.385 z dnia 31.01.2022). 

74. Uchwała Rady Powiatu Dębickiego Nr XXXVIII.307.2021 z dnia 30 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Dębickiego na lata 2022 – 2032. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 
01.01.2022 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 dostępność komunikacyjna dla intensyfikacji zewnętrznych 

i wewnętrznych powiązań społeczno-gospodarczych 

Cel szczegółowy 2.1.2. Poprawa powiatowej infrastruktury transportowej 

Na realizację zadań poprawiających stan infrastruktury drogowej Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 

dysponował w 2021 roku budżetem w wysokości 18 624 984,60 zł. 

Uchwałą Zarządu Powiatu Dębickiego Nr 478/2021 z dnia 1 września 2021 r. przyjęto Plan rozwoju sieci 

drogowej oraz finansowania budowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich 

w Powiecie Dębickim na lata 2021-2025. Plan zawiera wykaz zadań do realizacji w latach 2021-2025 z 

podziałem na przebudowy dróg, budowy chodników, budowy przejść dla pieszych, budowy i remonty 

mostów, przepustów i stabilizacje istniejących osuwisk. 
 

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 

możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 
 

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 przybierać 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 nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy funkcjonują klasy patronackie objęte 

patronatem firmy Trans Południe sp. z o.o. i LotAms w zawodzie technik logistyk i technik 

spedytor,  

 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy funkcjonują klasy patronackie 

objęte patronatem następujących firm: Chello, Darco Sp. zo.o, Drukarnia Prografix, 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe PDM, POLDIM Sp. z o.o., Bratex Dachy Dębica Sp. z o.o., 

Pex-Pool, Dorota Pietracha Salon Fryzjerski, Beauty Bar by Lola Karolina Pietracha, Geomap 

Mieczysław Kapustka, Tabor Dębica Sp. z o.o., Firma Budowlana Fryz, Firma usługowa Grześki, 

Usługi remontowo-budowlane Eurobud, Ventor, Pappas Pizza&Cafe, Catering Staff B. Filipek, 

 Zespół Szkół  nr  2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy powadzi klasy pod patronatem 

Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz Firmy Hutchinson Poland Sp. z o.o., 
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 Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Pustkowie Osiedlu prowadzi klasy 

pod patronatem Hotelu Lord w Dębicy, 

 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy prowadzi klasy pod patronatem 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. 

b) organizacja praktycznej nauki zawodu w formie zajęć 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 oraz 

w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie – Osiedlu 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 zajęć 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. 

c) Możliwość realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE wpływających na rozwój 

szkolnictwa zawodowego: 

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

i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, który jest realizowany 

przez Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy; 

 projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry 

kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 który jest 

realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy; 

 projekt pn. ,,Twoja przyszłość tu i teraz” realizowany pod nadzorem WUP w Rzeszowie przez 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, Zespół Szkół nr 4 im. Mikołaja 

Kopernika w Dębicy, oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, skierowany 

do uczniów z klas gastronomicznych; 

 projekt pn. ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez I Liceum 

Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy; 

 projekty realizowane w ramach Erazmus +; 

 projekt pn. ,,Motywowanie uczniów szkół średnich do wyboru STEM (Sience, Technology, 

Engineering, Mathematics) – dyscyplin nauki, technologii, inżynierii i matematyki) jako drogi 

zawodowej poprzez budowanie robotów który jest realizowany przez Zespół Szkół nr 2 

w Dębicy; 

 projekt pn. ,,Mobilności europejskie jako narzędzie rozwoju uczniów i kadry” realizowany 

w ramach wyjazdu edukacyjnego do Grecji przez Zespół Szkół Ekonomicznych; 

 projekt pn. ,,Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” realizowany przez  Zespół Szkół 

Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy; 

 projekt pn. ,,Staże zagraniczne – praktyka czyni mistrza” który jest realizowany przez Zespół 

Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Pustkowie Osiedlu; 

 projekt pn. ,,Rutyny myślowe jako narzędzie do zwiększenia kompetencji kulturowych” 

realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy. 
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Cel szczegółowy 3.1.3. Atrakcyjna oferta pracy dla absolwentów szkół zawodowych, średnich i szkół 

wyższych 

a) Działania podejmowane przez szkoły w 2021 roku: 

- W dniu 15 czerwca 2021 r., Centrum Kształcenia Zawodowego w Dębicy zorganizowało spotkanie 

absolwentów szkół ponadpodstawowych z pracodawcami takimi jak TC Dębica S.A., DEJWNET Dawid 

Żurek, MAKDOR Sp. z o. o. Sp. k. Piotr Król. Szkoła zorganizowała również kurs spawania metodą TIG 1 

skierowany do absolwentów szkół średnich w ramach projektu operacyjnego ,,Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020" w okresie 21.06.2021 r. – 9.07.2021 r. oraz od 15.07.2021 r. – 2.08.2021 r. W dniu 

20 maja 2021 roku przeprowadzono egzamin na uprawnienia SEP do 1kV.  

- Zespół Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy we wrześniu 2021 r. przekazał uczniom klas 

patronackich informację o inicjatywach i przedsięwzięciach firmy LOT AMS skierowanych do uczniów. 

Uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w Salonie Maturzystów 2021, który odbył się on-line. 

W kwietniu ub. roku doradca zawodowy przygotował dla uczniów elektroniczną wersję teczek Moje 

Portfolio Kariery dla absolwentów klas technikum i branżowej szkoły I stopnia, zawierających 

informacje pozyskane od instytucji rynku pracy w zakresie m.in. bezpiecznego wyjazdu do pracy 

za granicą; 

- Zespół Szkół Ekonomicznych kontynuował współpracę z CIK, która umożliwiała uczniom zdobycie 

certyfikatu księgowego. Szkoła zorganizowała również zajęcia on-line z poradnictwa zawodowego 

z UWP w Rzeszowie, a uczniowie brali udział w badaniach ankietowych pn. „Monitorowanie losów 

uczniów i absolwentów szkół zawodowych” organizowanych przez firmę badawczą DANAE z Gdańska 

i Instytut Badań Edukacyjnych z Warszawy; 

- w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu przedłużono współpracę z OW Rewita 

w Kościelisku. W marcu 2021 r. podpisano porozumienia z EU Mobility SVERIGE, której głównym 

przedmiotem działania jest region Skania w Szwecji, którego podstawowym celem jest organizacja 

praktyk i staży zawodowych dla uczniów; 

- w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego zorganizowano staż przygotowujący 

do obsługi sekretariatu, księgowości i biblioteki; 

- uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy realizowali staż 

przygotowujący do  obsługi sekretariatu, księgowości i biblioteki; 

- w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy im. Jana Pawła II w Dębicy zorganizowano spotkania 

z przedstawicielami firm Direct 4 you. Uczniowie otrzymali oferty pracy z firm takich jak: Toolmlex 

TRUCK Sp. z o. o. Wist, Omega Pilzno, Ergraf +, Prografix i Suret. 

Cel operacyjny 3.2. Wysokiej jakości infrastruktura i oferta przemysłów czasu wolnego 
Cel szczegółowy 3.2.1. Stworzenie zintegrowanej oferty kulturalnej 
Działania Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji są zgodne z misją rozwoju, która została ujęta 

w Strategii Powiatu Dębickiego na lata 2015-2022. Dotyczą one przede wszystkim starań na rzecz 

wzrostu aktywności obywatelskiej i zaufania do administracji publicznej oraz kreowania pozytywnego 

wizerunku Powiatu jako miejsca wartego odwiedzenia, przyjaznego do życia oraz prowadzenia 

działalności gospodarczej. Zadania te 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 mieszkańców i turystów, stworzenie oferty dla turystów, 

przygotowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, integrujących mieszkańców powiatu, kreowanie 

gospodarczej i turystycznej tożsamości Powiatu Dębickiego, stworzenie jednoznacznie określonej 

marki powiatu. 
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Powiat Dębicki zadania w zakresie kultury oraz szeroko rozumianej działalności na rzecz lokalnej 

społeczności realizuje przede wszystkim: 

• za pośrednictwem miejskich i gminnych instytucji kultury (dysponujących potencjałem                          

– zarówno pod względem kadry specjalistów w dziedzinie kultury, jak i zasobami materialnymi 

– infrastrukturą), 

• poprzez zlecanie/powierzanie zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym w trybie 

konkursów ofert,  

• poprzez zakup usług w dziedzinie kultury, 

• inicjowanie i organizowanie projektów własnych/imprez i przedsięwzięć kulturalnych 

o charakterze powiatowym, regionalnym i ponadregionalnym. 

Cel szczegółowy 3.2.2. Stworzenie oferty dla turystów 
Cel szczegółowy 3.2.3. Rozbudowa infrastruktury czasu wolnego dla mieszkańców Powiatu 
Dębickiego 
Cele szczegółowe 3.2.2 oraz 3.2.3 Strategii są realizowane w następujący sposób: 

• dla turystów poszukujących informacji w Internecie stworzono interaktywną mapę powiatu 

oraz informacje o szlakach i atrakcjach turystycznych na stronie Starostwa Powiatowego 

w Dębicy pod adresem www.powiatdebicki.pl, na bieżąco aktualizowaną i uzupełnianą 

informacjami oraz fotografiami, 

• osoby, które chcą spędzić czas aktywnie, mogą zaczerpnąć informacji z rocznego kalendarza 

imprez sportowych i rekreacyjnych tworzonego przy współpracy z instytucjami 

i stowarzyszeniami z terenu całego powiatu, 

• przy okazji realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu powstają kolejne ścieżki 

rowerowe, 

• w 2021 r. opracowano i wydano aktualną mapę turystyczną powiatu obejmującą m in. zabytki, 

szlaki turystyczne piesze i rowerowe oraz bazę noclegową, a także opis najważniejszych 

zabytków i atrakcji turystycznych ze zdjęciami, 

• w 2021 r. wydano dwujęzyczny, polsko-angielski folder/album z fotografiami najciekawszych 

miejsc do zwiedzenia w powiecie, 

• rozwój turystyki uzdrowiskowej na terenie Latoszyna – promowanie Uzdrowiska poprzez 

zakup i rozdysponowanie kosmetyków reklamowych na terenie Polski, podczas różnych 

wydarzeń. 

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  
Działanie: W roku 2021 Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji przeprowadził m.in. działania:  

• opracowanie projektów graficznych dla Powiatu Dębickiego – papieru firmowego, wizytówki, 
stopki mailowej, szablonu materiałów zamieszczanych w mediach, kubka reklamowego, torby 
reklamowej, teczki firmowej, znaku wodnego do umieszczania na zdjęciach – w celu 
ujednolicenia identyfikacji wizualnej samorządu, opartej na herbie i nazwie „Powiat Dębicki”, 

• kompleksowe opracowanie i wydanie mapy turystycznej oraz mapy ściennej powiatu, 

• wydanie Minialbumu ukazującego charakter powiatu i jego walory krajobrazowo-turystyczne 

w wersji polsko-angielskiej, 

• realizacja filmu promującego turystykę rowerową w Powiecie Dębickim, 

• udział Powiatu w edycji 2021 Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. 

• współpraca z Dębickim Klubem Biznesu w zakresie organizacji Gali wolontariatu „Działaj 

Lokalnie” z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz biznesu. 
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Cel szczegółowy 3.3.2. Opracowanie kampanii promocyjnej wskazującej odbiorcom korzyści 

ze współpracy z Powiatem Dębickim  

 

Działanie: Wdrożenie zaprogramowanej kampanii promocyjnej poprzez stworzenie stałej platformy 

dla dialogu publiczno-społecznego, na co złożyły się:  

• prowadzenie responsywnej (RWD) strony internetowej Powiatu z nowoczesną grafiką 

wg aktualnych trendów, dostosowanej do urządzeń mobilnych,  

• prowadzenie własnych kanałów informacyjnych na portalach społecznościowych Facebook, 

Instagram oraz w serwisie YouTube, 

• współpraca z mediami – za ich pośrednictwem rozpowszechniano materiały filmowe 

promujące działalność Powiatu i umieszczano ogłoszenia na łamach lokalnej prasy w wersji 

papierowej oraz elektronicznej, 

• organizacja konferencji prasowych dot. aktualnych wydarzeń w regionie, 

• finansowanie i koordynacja działań dotyczących wykonania, a także dystrybucji materiałów 

oraz gadżetów promujących Powiat Dębicki. 
 

Cel operacyjny 3.4. Rozwój inicjatyw obywatelskich oraz działalności społecznych 

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

Działanie: W 2021 r. podstawą działalności w tym obszarze był  „Program Współpracy Powiatu 

Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021” (Uchwała Rady Powiatu Dębickiego  XXV.195.2020 z dnia 26 listopada 

2020 r.) tj. opracowany przez Wydział WK dokument strategiczny, określający kierunki rozwoju NGO 

w powiecie i system wspierania ich przez Powiat Dębicki, mający na celu budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego, aktywizowanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego jako partnerów samorządu powiatowego, przede wszystkim 

na płaszczyźnie efektywniejszego wydatkowania środków publicznych. W oparciu o ww. Program:     

• Zarząd Powiatu Dębickiego ogłosił w minionym roku dwa otwarte konkursy ofert 

na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie prowadzonym przez Wydział 

Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji oraz jeden otwarty konkurs ofert z zakresu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzony i rozliczany przez Organizacyjny i Nadzoru 

Inwestycyjnego. 

• Wydział opracował „Program Współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, ostatecznie 

przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Dębickiego XXXVI.281.2021 z 25 listopada 2021 r. 

 

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

obszary działalności NGO w powiecie, w tym możliwości realizacji zadań publicznych 

Działanie: W 2021 r. Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji m.in.: 

• koordynował procedurę i działania związane z przeprowadzeniem wyborów nowego składu 

Zarządu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) w Dębicy, składającej się 

z władz powiatu i liderów społeczności lokalnych, 
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• utrzymywał stały kontakt z PRDPP w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Współpracy 

Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022” oraz w kwestiach dotyczących działalności NGO 

na terenie powiatu,  

• prowadził bieżącą obsługę zakładki pn. „Organizacje Pozarządowe” na stronie internetowej 

Powiatu Dębickiego oraz kategorii „Aktualności” pod tą samą nazwą, gdzie Powiat umieszcza 

bieżące informacje dotyczące m.in. ogłaszanych konkursów na realizację zadań publicznych. 

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

Działanie: Podejmowano działania na rzecz dialogu publiczno-społecznego i wzrostu aktywności 

obywatelskiej w powiecie: 

współorganizowano m.in.  Galę „Działaj Lokalnie” oraz konferencję „Powiatowy wymiar sytuacji 

demograficznej”. W obu wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele m.in. podkarpackich samorządów, 

instytucji, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw. 

5. Realizacja zadań Powiatu wraz z informacją o realizacji polityk 

i programów dotyczących tych zadań  

5.1. Edukacja publiczna 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne realizujące zadania: 
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy, 

szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dębicki: 
 

 

- 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 dzień 30.09.2021 r.) 

Nazwa szkoły Typ szkoły 
Liczba 

uczniów 

II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy Liceum ogólnokształcące  560 

I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy Liceum ogólnokształcące 635 

Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie Liceum ogólnokształcące  76 

Liceum ogólnokształcące w Jodłowej Liceum ogólnokształcące 98 
  

Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy 

Liceum ogólnokształcące 395 

Technikum 529 

Suma: 924 

Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy 

Branżowa szkoła I stopnia  215 

Technikum 237 

Suma: 452 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy 

Technikum  819 

Liceum Ogólnokształcące 35 

Suma: 854 

Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy 

Szkoła podstawowa 40 

Szkoła specjalna przysposabiająca do 
pracy 

29 

Suma: 69 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy 

Branżowa szkoła I stopnia 165 

Technikum 666 

Suma: 831 

Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie 
Osiedlu 

Liceum ogólnokształcące  102 

Technikum  42 

Suma: 144 

 
Ogółem: 4 643 

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

z zakresu psychoterapii (w nurcie poznawczo – behawioralnym, psychodynamicznym 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. 

Realizowane są następujące zadania: 
• diagnozowanie dzieci i młodzieży, 

• udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, 

• realizowanie zadań 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 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Zadania realizowane są w formie: 
• badań diagnostycznych (psychologicznych, logopedycznych, pedagogicznych, predyspozycji 

zawodowych), 

• porad i konsultacji, 

• indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży (w związku 

z aktualną sytuacją epidemiczną i obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z reżimu 

sanitarnego zajęcia grupowe nie były prowadzone), 

• warsztatów, 

• wykładów i prelekcji, 

• mediacji, 

• interwencji kryzysowej, 

• terapii rodziny, 

• działalności informacyjno – szkoleniowej, 

• udziału w zebraniach rad pedagogicznych, 

• organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 

wychowawców, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych, 

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

działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki. 

W Poradni działa zespół orzekający, który wydaje: 
a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na: 

• niepełnosprawność 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 zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, 
c) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania oraz o potrzebie indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego, 
d) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
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Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2021 r.: 

Nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych 

 

Rekrutacja w latach 2020/2021 oraz 2021/2022 po raz kolejny była prowadzona w formie 

elektronicznej. Kontynuacja rekrutacji elektronicznej potwierdziła niepodważalne jej zalety, 

w szczególności: wyeliminowanie zjawiska blokowania miejsc, które wynika z obowiązujących 

przepisów, wg których absolwent szkoły podstawowej może składać podania do trzech szkół 

ponadpodstawowych, ograniczenie liczby wizyt ósmoklasistów w szkołach ponadpodstawowych, 

ograniczenie liczby dokumentów – ósmoklasista składa podanie tylko w jednej szkole, możliwość 

stałego monitorowania przebiegu naboru na każdym jego etapie i wreszcie – możliwość korygowania 

sieci szkolnej, na podstawie analizy zainteresowania poszczególnymi kierunkami kształcenia. Należy 

również nadmienić, że forma elektroniczna rekrutacji jest niezastąpiona w okresie panującej pandemii. 

Nabór i organizacja szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 po raz czternasty prowadzona była w formie elektronicznej. 

Przeprowadzono nabór dla absolwentów szkół podstawowych dla których przygotowano 990 miejsc 

w 33 oddziałach. W przypadku szkół dla dorosłych zaplanowano uruchomienie  1 oddziału szkoły 

branżowej II stopnia w zawodzie technik usług fryzjerskich. 

Przy planowaniu naboru na rok szkolny 2021/2022 uwzględniono przede wszystkim następujące 

czynniki: 

• dane dotyczące liczby absolwentów szkół podstawowych z terenu Powiatu Dębickiego, 

• wnioski dyrektorów szkół ponadpodstawowych, 

• średnie wyniki naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Dębicki w latach 2018 – 2020, 

• możliwości kadrowe i bazowe szkół; 

• koszty funkcjonowania planowanego oddziału w danym typie szkoły. 

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022  

Typ szkoły 
Liczba oddziałów 

planowanych 
% 

Liczba oddziałów 

utworzonych 
% 

LO 14 42% 15 44% 

T 16 49% 16 47% 

Branżowa 

Szkoła I st. 
3 9% 3 9% 

Razem 33 100% 34 100% 

  

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek 

W analizowanym okresie planowano przeprowadzenie sześciu konkursów na stanowiska dyrektorów 
szkół/placówek: 

1) Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy,   

2) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy, 

3) Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy, 

4) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy, 

5) II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, 

6) Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie. 
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W  związku z  wejściem  w życie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w oparciu  

o zapisy  art. 11ha  ust. 1 pkt 1 przywołanego przepisu w przypadku Centrum Kształcenia Zawodowego 

Nr 1 w Dębicy oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy przedłużono powierzenie stanowisk 

dyrektorów  do dnia 31 sierpnia 2025 r., natomiast w przypadku Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy, Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy przedłużono 

powierzenie stanowisk dyrektorów do dnia 31 sierpnia 2022 r. W związku ze złożeniem przez 

dotychczasowego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie prośby o rozwiązanie umowy 

o pracę z dniem 27 sierpnia 2021 r. na podstawie art. 11ha  ust. 1 pkt 2 cyt. wyżej rozporządzenia 

powierzono pełnienie obowiązków dyrektora nauczycielowi Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie 

od dnia 28 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. 
 

Szkoły i placówki niepubliczne funkcjonujące na terenie Powiatu Dębickiego 
Według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu 
Dębickiego zawiera następujące wpisy: 

1. Ośrodek Szkoleniowy Biura Pośrednictwa Pracy, Doradztwa Personalnego, Kształcenia Kadr 
„SZANSA” w Dębicy, 

2. Placówka Szkoleniowa przy Wytwórni Urządzeń 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. Zakład Szkolenia Zawodowego w Dębicy, 

8. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Rzeszowie,  

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

10. Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR, 

11. Centrum Przedsiębiorczości w Dębicy, 

12. Biuro Projektów Edukacyjnych BIPRED, 

13. Szkoła Języków „BATREL” w Dębicy, 

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

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

16. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pilźnie,  

17. Szkoła Policealna PSZ w Dębicy,  

18. Zakład Rozwoju Zawodowego w Dębicy, 

19. Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Dębicy,  

20. Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Dębicy,  

21. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Dębicy,  

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

23. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego „LKS Igloopol” w Dębicy,  

24. Centrum Kształcenia Zawodowego w Dębicy,  

25.  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parkoszu,  

26. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica,  

27. Ośrodek Szkoleniowy SIGMA w Dębicy,  

28. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła II Stopnia w Pilźnie,  

29. Giganci Programowania Dębica. 
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W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

Powiatu Dębickiego z powodu zaprzestania prowadzenia działalności przez okres dłuższy niż trzy 

miesiące wykreślono: niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego o nazwie Placówka Kształcenia 

Operatorów Wózków Jezdniowych z Napędem Silnikowym w Dębicy, Niepubliczne Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Dębicy, Medyczną Szkołę Policealną w Dębicy oraz Policealną Szkołę 

w Dębicy. Z powodu niepodjęcia działalności w terminie wskazanym we wniosku wykreślono 

z ewidencji szkół i placówek niepublicznych Zaoczną Policealną Szkołę Zawodową „PASCAL”  w Dębicy, 

Zaoczną Policealną Szkołę Medyczną „PASCAL”  w Dębicy, Stacjonarną Policealną Szkołę Medyczną 

„PASCAL” w Dębicy oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PASCAL” w Dębicy. 

W omawianym okresie wpisano do ewidencji następujące szkoły i placówki niepubliczne: Ośrodek 

Szkoleniowy SIGMA w Dębicy, Centrum Kształcenia Zawodowego w Dębicy, Rzemieślniczą Branżową 

Szkołę II Stopnia w Pilźnie oraz niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego pn. Giganci 

Programowania Dębica. 

Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami powiatu 

Zgodnie z art. 127 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082 z późn. zm.) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka posiadającego orzeczenie 

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

zapewnia mu odpowiednia formę kształcenia wskazaną w orzeczeniu. 

W przypadku, gdy powiat nie prowadzi szkoły lub placówki zapewniającej wskazaną w orzeczeniu 

formę kształcenia, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) dziecka Starosta – na podstawie 

art. 127 ust. 15 cyt. wyżej ustawy zwraca się do innego powiatu lub innej jednostki samorządu 

terytorialnego, prowadzącej taką szkołę lub placówkę o przyjęcie dziecka. 

W 2021 r. wpłynęło 7 wniosków o skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego. 

 W wyniku postępowań skierowano: 

- 4 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku, 

-  2 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ropczycach, 

W przypadku jednego ucznia rodzice wycofali wniosek o skierowanie. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich 

w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz.U. Nr 296, poz. 1755 ze zm.) nieletni, wobec którego 

sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym, kierowany jest do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 

w Warszawie, przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego. Starostwo 

Powiatowe po otrzymaniu postanowienia sądu, kompletuje dokumentację nieletniego, sporządza 

i wysyła do ORE elektronicznie wypełnioną „Kartę wychowanka”. ORE po uzyskaniu od organu 

prowadzącego MOW informacji o wolnym miejscu w konkretnej klasie danego typu szkoły, 

funkcjonującej w odpowiednim dla nieletniego ośrodku, wysyła wskazanie do Starostwa Powiatowego, 

które przekazuje dokumentację nieletniego łącznie ze skierowaniem do ośrodka. W omawianym 

okresie Starosta Powiatu Dębickiego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy 

skierował do młodzieżowego ośrodka wychowawczego jednego nieletniego.  
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Awans zawodowy nauczycieli 

W omawianym okresie do Starostwa Powiatowego w Dębicy wpłynęło 8 wniosków nauczycieli 

o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu nauczyciela 

mianowanego. Wszyscy nauczyciele przystępujący do postępowania egzaminacyjnego uzyskali stopień 

nauczyciela mianowanego. 

Finansowanie zadań 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 wynagrodzeń 

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 zadań 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 z dnia 26 stycznia 1982 r. - 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 

świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami; finansowanie wynagrodzeń 

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 zadań związanych z zorganizowaniem 

i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 

finansowanie zadań związanych z doradztwem zawodowym; finansowanie badania psychologicznego 

kandydatów do kształcenia się w zawodzie kierowca mechanik albo w zawodzie technik transportu 

drogowego, finansowania świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela. 

Bezpłatne podręczniki 

Ustawa podręcznikowa gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W 2021 roku 

złożony został wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych 

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

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych skorzystali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych 

w Dębicy, Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „LKS Igloopol” w Dębicy oraz Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej Specjalnej „Ukryty Dar” w Dębicy. 
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Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną 

Decyzją Ministra Finansów Powiat Dębicki otrzymał dodatkowe zwiększenie części oświatowej 

subwencji ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu 

i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka 

regionalnego. W wyniku otrzymanego wsparcia finansowego z pomocy skorzystali uczniowie 

w szkołach publicznych i szkołach niepublicznych. 

 

Rządowe wsparcie w ramach programu „Aktywna tablica” 

Powiat Dębicki otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.  

Rządowy program „Aktywna tablica” zapewnił szkołom podstawowym i ponadpodstawowym 

niezbędnej infrastruktury wspierającej rozwój technologii informacyjno – komunikacyjnej poprzez 

wsparcie finansowe szkół przy zakupie nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi 

do terapii. Z programu skorzystały Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie, Liceum 

Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Zespole Szkół w Jodłowej, III Liceum Ogólnokształcące 

w Zespole Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomicznych 

im. Janusza Korczaka w Dębicy, Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka 

w Dębicy, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Dębicy w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła 

II W Dębicy, Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, Liceum 

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

Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie Osiedlu, I Liceum 

Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna w Dębicy 

w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy, II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego 

w Dębicy, Technikum nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Dębicy, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole 

Szkół Nr 4 w Dębicy. 

Rządowe wsparcie w ramach programu „Poznaj Polskę” 

Powiat Dębicki skorzystał z dofinansowania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki 

pn.: „Poznaj Polskę”, którego przedmiotem było wsparcie m.in. organów prowadzących publiczne 

szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego 

dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, 

zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie wsparło realizację podstaw 

programowych dla szkół ponadpodstawowych, pozwoliło urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu 

nauka nabrała praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, 

czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzyło uczniom warunki do zdobywania nowych 

umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki 

w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane zostały na dofinansowanie wycieczek 

szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. 

Z dofinansowania skorzystały: Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie 
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Osiedlu, Technikum przy Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu, II Liceum Ogólnokształcące 

w Dębicy, Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy. 

Rządowe wsparcie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” 

Powiat Dębicki skorzystał z dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn.: „Laboratoria Przyszłości”. 

Wsparcie dotyczyło rozwijania szkolnej infrastruktury i zostało przeznaczone na zakup wyposażenia 

stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów 

i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. 

Z dofinansowania skorzystała Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna wchodząca w skład Zespołu Szkół 

Specjalnych w Dębicy. 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżecie Powiatu Dębickiego na 2021 rok zabezpieczono 

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

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  

W ramach środków dofinansowane są opłaty pobierane za formy doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust.3a pkt. 1,2 i 4 ustawy Karta Nauczyciela; koszty związane 

z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 

§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; nauczycieli biorących udział w formach 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art.70a ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela; 

koszty wynagrodzenia osób prowadzących działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci 

współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych 

i informacyjnych dla nauczycieli. 

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 na 2021 rok planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Dębicki 

oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty prowadzące doskonalenie 

oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Zgodnie z w/w uchwałą dofinansowaniem zostały objęte:  

 studia pierwszego stopnia: teologia ze specjalizacją w eklezjologii,  

 studia drugiego stopnia: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika, 

 studia podyplomowe nadające kwalifikacje: edukacja dla społeczeństwa, tyflopedagogika, 

edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, reklama i PR dla nauczyciela, logopedia, edukacja 

i terapia osób z zaburzeniami, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagog szkolny, 

 seminaria, szkolenia, warsztaty, konferencje, szkolenia branżowe, szkolenia rad  

pedagogicznych oraz inne formy doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb szkoły 

lub placówki. 
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W 2021 r. zaplanowano maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wymiarze dla jednej osoby, 

w wysokości 60% kwoty opłaty pobieranej za formę kształcenia. Natomiast maksymalną kwotę 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 

zawodowe nauczycieli zaplanowano w wysokości do 100% kwoty opłaty pobieranej za formę 

doskonalenia. 

Szkoły niepubliczne prowadzone przez jednostki inne niż JST 

Powiat Dębicki udzielił dotacji podmiotowych następującym szkołom niepublicznym o uprawnieniach 

szkół publicznych 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) Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego ,,LKS Igloopol’’ Dębica, 

5) Liceum Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica 

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

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) Szkole Policealnej PSZ w Dębicy, 

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

13) Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Dębicy, 

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

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

liczbę uczniów/słuchaczy. 

Edukacja ekologiczna 

W 2021 r. szkoły ponadpodstawowe z budżetu powiatu wydały 19 584,48 zł na edukację ekologiczną. 

Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie konkursów ekologicznych, w tym na nagrody 

dla uczestników, prenumeratę czasopism ekologicznych, zakup wyposażenia do przeprowadzanie zajęć 

edukacyjnych dla młodzieży, bieżące utrzymanie zieleni wewnątrz i na zewnątrz szkół itp. 

W ramach edukacji ekologicznej Powiat Dębicki przeprowadził dwa konkursy: VIII Powiatowy Konkurs 

Plastyczny „Moje spotkania z przyrodą” i VIII Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Przyroda Powiatu 

Dębickiego”. 

Tradycyjnie, choć w mniejszej formie, młodzież wzięła udział w Akcji Sprzątania Świata 

przeprowadzonej we wrześniu 2021 r. przez Powiat Dębicki i Nadleśnictwo Dębica. 

W grudniu 2021 r. Powiat Dębicki wydał kalendarz na 2022 r. z wykorzystaniem prac plastycznych 

uczestników VIII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Moje spotkania z przyrodą” i VIII Powiatowego 

Konkursu Fotograficznego  „Przyroda Powiatu Dębickiego” za kwotę 2 000,00 zł. 

Na stronie internetowej Powiatu Dębickiego jest zakładka edukacji ekologicznej zawierająca bieżące 

informacje dotyczące środowiska naturalnego. 
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy 

Działalność diagnostyczna: 
• liczba przyjętych dzieci i młodzieży: 2004, 
• diagnozy psychologiczne: 1818, 
• diagnozy pedagogiczne: 1112, 
• diagnozy logopedyczne: 370, 
• diagnozy zawodoznawcze: 10, 
• przesiewowe badania słuchu: 133, 
• przesiewowe badania mowy: 270, 
• liczba wydanych opinii: 526, 
• liczba wydanych informacji: 231. 

Działalność zespołu orzekającego: 

• 327 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, indywidualnego 

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych, 

• 78 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

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

• Terapia logopedyczna: 270 osób. 

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe 
korygowanie zakłóceń 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: 366 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 obejmujemy osoby przejawiające m.in. zaburzenia 

depresyjne, zaburzenia lękowe, obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia osobowościowe, trudności 

w funkcjonowaniu społecznym, nadpobudliwość psychoruchową, osoby u których zdiagnozowano 

całościowe zaburzenia rozwojowe, mutyzm oraz inne. Poradnia oferuje pomoc psychoterapeutyczną 

w nurcie terapii systemowej rodzin, terapii poznawczo–behawioralnej oraz terapii psychodynamicznej. 

W związku z sytuacją epidemiczną i obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z reżimu sanitarnego 

w 2021r. nie były realizowane formy pomocy grupowej (m.in. Warsztaty dla Dobrych Rodziców, 

grupowe zajęcia  terapeutyczne dla dzieci i młodzieży). 

• inne zajęcia o charakterze terapeutycznym: 54, 
• interwencja kryzysowa: 75. 

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

• zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone na terenie przedszkoli i szkół: 
269 uczestników. 

Ta forma jest odpowiedzią na indywidualne zgłoszenia napływające ze szkół.  
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Przykładowe tematy zajęć: 
- Przyjaźń - funkcje i role przyjaźni,  

- Bądź dobrym kumplem - dbamy o dobre relacje w klasie, 

- Kiedy nadchodzi kryzys, 

- Konstruktywne radzenie  sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, 

- Jak  radzić sobie z trudnymi emocjami w czasie pandemii ?, 

- Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?, 

- Rozpoznawanie i wyrażanie emocji. Radzenie sobie z emocjami,  

- Rola emocji w życiu człowieka. 

• prelekcje i wykłady: 20 spotkań  (1009 uczestników) 
Przykładowe tematy: 

− Zachowania trudne u dzieci w wieku przedszkolnym, 

− Zdrowe dojrzewanie, 

− Rozwój społeczny i emocjonalny ucznia, 

− Uwaga czyli wspieranie koncentracji u przedszkolaków, 

− Gotowość szkolna dziecka, 

− Rodzicu jesteś ważny. Rola oddzielności, autorytetu i kompetencji w procesie wychowania  dziecka, 

− Depresja dzieci i młodzieży, 

− Rola rodzica w edukacji dziecka, 

− Wpływ długotrwałego korzystania z urządzeń cyfrowych na zdrowie człowieka, 

− Zaburzenia rozwojowe u dzieci w młodszym wieku szkolnym, 

− Wspieranie rozwoju  emocjonalnego dzieci i młodzieży w czasie pandemii, 

− Ochrona zdrowia psychicznego - promocja zdrowia psychicznego, profilaktyka i wsparcie    

psychospołeczne dla  uczniów w czasie pandemii. 

• sieci współpracy i samokształcenia: 

− dla pedagogów szkolnych: 10 uczestników (comiesięczne spotkania w poradni), 

− dla doradców zawodowych: 8 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 doświadczeń. 

• porady i konsultacje: 1469, 

• prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych: 21 spotkań/ 513 uczestników 

Przykładowe tematy: 

- Ochrona zdrowia psychicznego - promocja zdrowia psychicznego, profilaktyka i wsparcie     

   psychospołeczne dla  uczniów w czasie pandemii, 

- Zachowania trudne u dzieci w wieku przedszkolnym, 

- Zachowania trudne u uczniów, 

- Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole, 

- Specyfika i metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo (ADHD), 

- Pomoc w trudnościach wychowawczych ujawniających się w klasie, 

- Wspieranie ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce, 

- Przemoc rówieśnicza, 

- Uczeń z depresją w szkole, 

- Psychologiczne następstwa pandemii i izolacji u dzieci  i młodzieży, 

- Praca z dzieckiem z zachowaniami niepożądanymi. Poszukiwanie skutecznych strategii działań 

interwencyjnych związanych z trudnymi i problemowymi zachowaniami uczniów. 
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• Webinar : 3 spotkania/81 uczestników  

- Webinar dla nauczycieli  nt.: „ Uczeń z depresją w szkole”,  

- Webinar dla rodziców nt. „Depresja  dzieci i młodzieży”, 

- Webinar dla dyrektorów ze szkół Powiatu Dębickiego nt. „Zdrowie psychiczne nauczycieli w  czasie 

pandemii”. 

Zorganizowano we współpracy z PCEN-em konferencji online dla nauczycieli  nt.: „Powrót do szkoły – 

jest do czego wracać …” – 20 uczestników 

Opracowano materiały i przesłano je drogą emaliową zainteresowanym osobom. Przykładowe tematy:  

-  Wspomaganie dzieci przedszkolnych w koncentracji uwagi i zapamiętywaniu, 

-  Organizacja i metody pracy z dzieckiem z ADHD w domu, 

-  Organizacja i metody pracy z dzieckiem z ADHD w szkole, 

-  Zalecenia do pracy z uczniem z mutyzmem wybiorczym. 

Poradnia współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży:  Komendą 

Powiatową Policji, Sądem Rejonowym w Dębicy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

Ochotniczym Hufcem Pracy, Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej 

i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, oddelegowane osoby biorą udział 

w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

działającym przy MOPS w Dębicy. 

 

5.2. Promocja i ochrona zdrowia 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne realizujące zadania: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 

Pomimo trwającej pandemii i walki z koronawirusem Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy w 2021 r. 

realizował zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w zakresie: 

a) podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, 

b) leczenia szpitalnego, 

c) leczenia szpitalnego - programy lekowe, 

d) rehabilitacji leczniczej, 

e) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, 

f) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, 

g) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

h) świadczeń odrębnie kontraktowanych (hemodializy), 

i) ratownictwa medycznego, 

j) leczenia stomatologicznego (ortodoncja i chirurgia stomatologiczna), 

k) podstawowej opieki zdrowotnej, 

l) zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 

Liczba mieszkańców Powiatu Dębickiego objęta opieka profilaktyczno-leczniczą przez placówki 

podstawowej opieki zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco: 

• lekarze podstawowej opieki zdrowotnej – 11 379 osób objętych opieką, w tym w przedziałach 

wiekowych: 
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a) do 6 roku życia  716 

b) od 7 do 65 roku życia 8 264 

c) powyżej 65 roku życia 1 754 

d) pensjonariusze DPS 186 

e) chorzy przewlekle 459 

• pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – 17 620 osób objętych opieką, w tym 

w przedziałach wiekowych: 

a) do 6 roku życia  442 

b) od 7 do 65 roku życia 12 509 

c) powyżej 65 roku życia  4 480 

d) pensjonariusze DPS 189 

• położnej podstawowej opieki zdrowotnej – 12 040 osób objętych opieką 

• pielęgniarki szkolnej – 8 090 uczniów objętych opieką 

Świadczeniami pielęgniarki szkolnej realizującej grupową profilaktykę fluorkową objętych było 3 012 

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

odgrywa nadzorowanie przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną grupowej profilaktyki fluorkowej. 

Na podstawie przeprowadzonych badań 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 w 2021 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 200 zakładami 

pracy. 

 Wykonywanie badań 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. 

 Udzielanie usług medycznych na podstawie umów zawartych z ogólnopolskimi firmami 

medycznymi tj: Centrum Medyczne ENEL – MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

Medicover  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, LUX-MED. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
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Działalność Szpitala w 2021 roku 

Oddział Liczba łóżek 
Liczba 

leczonych 

Średni okres 

pobytu 

w dniach 

Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem 

Gastroenterologii 
  38 1 234 6,4 

Chirurgii Urazowej i Ortopedii 22 1 011 5,4 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii  6 235 9,8 

Ginekologiczno-Położniczy  

z Pododdziałem Ginekologii 

Onkologicznej 

35 2 592 2,6 

Wewnętrzny I 30 793 8,9 

Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 30 829 8,3 

Okulistyczny 13 1 214 1,0 

Rehabilitacji  35 358 20,2 

Obserwacyjno – Zakaźny i Chorób 

Wątroby 
32 443 15,0 

Dziecięcy 25 1 060 5,5 

Psychiatryczny I 32 409 23,5 

Psychiatryczny II                             32 566 18,1 

Psychiatryczny III 32 412 21,5 

Terapii Uzależnień 35 292 34,3 

Neurologiczny z Pododdziałem 

Udarowym 
31 893 9,7 

Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym 

Zabezpieczeniu 
25 35 283,7 

Ogółem 453 12 376 - 

Noworodków i Wcześniaków 18 839 2,7 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy 23 66 109,2 

Oddział Dzienny Psychiatryczny  20 44 42,3 

Stacja Dializ: ilość stanowisk: 12 , ilość dializ: 3 462, liczba pacjentów dializowanych: 72. 
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Szpitalny Oddział Ratunkowy - porady ambulatoryjne udzielone w 2021 roku 

Ogólne Chirurgiczne Razem 

3 510 5 187 8 697 

 

Działalność Pracowni Diagnostycznych w 2021 roku 

Lp. Rodzaj badania Ilość badań 

1. Badania laboratoryjne 666 430 

2. Badania RTG 55 096 

3. Badania EKG 767 

4. Badania USG 5 814 

5. Badania gastrofiberoskopii 1 010 

6. Badania EEG 554 

7. Badania bakteriologiczne 13 131 

8. Echokardiografia 1 466 

10 Holter 709 

11. Tomografia 7 157 

12. Rezonans Magnetyczny 2 604 

13. Badania wysiłkowe 142 

 Ilość badań ogółem 754 880 
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Działalność Pracowni Rehabilitacji w 2021 roku 

Rodzaj zabiegu 

Ilość zabiegów 

Pracownia Rehabilitacji 
Ośrodek Rehabilitacji  

Dziennej 

Kinezyterapia 12 284 467 

Hydroterapia                      3 634 324 

Masaż klasyczny 7 371 184 

Laser 7 736 412 

Światłolecznictwo 1 466 234 

Pole magnetyczne 6 451 68 

Ultradźwięki 4 351 278 

Krioterapia 3 580 181 

Elektroterapia 11 609 422 

RAZEM 58 482 2 570 

W oddziałach szpitalnych wykonano 4 534 zabiegów kinezyterapii. 

Działalność Zespołu Poradni Specjalistycznych w 2021 roku 

Rodzaj poradni Ilość porad  

- dla kobiet 2 587 

- chirurgiczna 6 428 

- endokrynologiczna 3 224 

- kardiologiczna 2 836 

- reumatologiczna 4 382 

- neurologiczna 12 830 

- zdrowia psychicznego dla dorosłych 5 638 

- ortopedyczna 12 279 

- rehabilitacyjna 1 373 

- okulistyczna 1 139 

- urologiczna 5 158 

- terapii uzależnień 4 498 

- gruźlicy i chorób płuc 2 477 

- chorób zakaźnych 1 470 

- hepatologiczna 806 

- chirurgii stomatologicznej 3 695 

- ortodontyczna 1 903 

- laryngologiczna 1 563 

- nefrologiczna 1 146 

- patologii noworodka 137 

- konsultacyjna - pediatryczna 48 

Liczba świadczeń ogółem 75 617 
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Porady lekarskie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w 2021 roku 

Nazwa placówki medycznej Ilość udzielonych porad  

Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Dębicy 16 729 

Przychodnia Rejonowa Nr 5 w Dębicy 13 302 

Punkt Lekarski w Nagoszynie 3 747 

RAZEM:  33 778 
 

Zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe stan na 31.12.2021 r. 

Grupa zawodowa 
Stan zatrudnienia 

na 31.12.2021 r. w osobach 

Stan zatrudnienia 

na 31.12.2021 r. w etatach 

lekarze medycyny 78 72,408 

lekarze  stomatolodzy 3 3,000 

personel inny z wyższym  
wykształceniem medycznym 

46 43,200 

personel inny z wyższym  
wykształceniem niemedycznym 

21 20,400 

Farmaceuci 4 4,000 

Administracja 67 62,567 

Pielęgniarki 345 340,934 

personel średni medyczny 128 127,500 

personel średni niemedyczny 36 36,000 

Położne 52 52,000 

personel niższy 36 36,000 

personel obsługi gospodarczej 142 142,000 

Razem 958 940,009 

 

Zatrudnieni na podstawie umów kontraktowych (w osobach), stan na 31.12.2021  r. 

Grupa zawodowa Liczba osób 

technicy rtg 4 

ratownicy medyczni 22 

pielęgniarki 24 

lekarze 97 

psycholodzy 1 

psychoterapeuci 2 

Razem 150 

w tym 7 pielęgniarek ma umowy o pracę i kontrakt 

w tym 5 lekarzy ma umowę o pracę i kontrakt 

w tym 2 ratowników ma umowę o pracę i kontrakt 
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Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2021 r.: 

Rok 2021 to kolejny rok walki z pandemią SARS-CoV-2. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID -19 oraz koniecznością utrzymania stanu gotowości do udzielania świadczeń 

w reżimie sanitarnym szpital nadal musiał dostosowywać funkcjonowanie jednostki do walki 

z pandemią. 

Pomimo okresowo występujących przerw w udzielaniu świadczeń medycznych nastąpił wzrost liczby 

leczonych pacjentów oraz ilości udzielanych porad w stosunku do roku poprzedniego. 

W 2021 r. szpital pozyskał dodatkowe środki w postaci dotacji i darowizn w łącznej  wysokości 

3 587 498,38 zł.  

Szczegółowe rozliczenie dotacji stanowi poniższe zestawienie tabelaryczne. 
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Sprawozdanie z wykonania planu dotacji ZOZ w Dębicy za 2021 r. 

Lp. Dotujący Nazwa dotacji Plan Wykonanie 
% 

wykonania 
Przeznaczenie dotacji 

1. 
Województwo 

Podkarpackie 

Projekt pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa 

epidemiologicznego na 

terenie województwa 

podkarpackiego w związku z 

pojawieniem się 

koronawirusa SARS-CoV-2”  

1 250 000,00 985 281,72 78,82 

Defibrylator 1 szt. 

Respirator 2 szt. 

Respirator 1 szt. 

Aparat USG przenośny 1 szt. 

Kardiomonitor 3 szt. 

Aparat do hemiodializ 3 szt. 

Łóżka elektryczne 8 szt. 

Aparat do terapii 
nerkozastępczej 2 szt. 

dotyczy Stacji Dializ 

2. 
Województwo 

Podkarpackie 

Projekt pn. „Podniesienie 

efektywności i dostępności  

e-usług w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Dębicy” 

4 801 290,41 0,00 0,00 
Zadanie nie zostało 

zrealizowane 

3. 
Gmina Miasta 

Dębica 

„Podnoszenie jakości usług 

terapeutycznych w formie 

terapii indywidualnej i 

grupowej obejmującej także 

osoby współuzależnione” 

18 000,00 18 000,00 100,00 

Klimatyzator 1 szt. 

Remont pomieszczeń 

Zakup mebli i sprzętu 

Dofinansowanie szkoleń 

dotyczy Poradni Terapii 
Uzależnień 

4. Gmina Grybów 

„Dostępność pomocy 

terapeutycznej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych 

uzależnieniem oraz członków 

ich rodzin z terenu Gminy 

Grybów” 

5 000,00 5 000,00 100,00 

Altanka 

dotyczy Oddziału Terapii 
Uzależnień 

5. Gmina Dębica 

„ Modernizacja węzła 

sanitarnego w Oddziale 

Wewnętrznym I” 

70 000,00 70 000,00 100,00 

Ulepszenie budynku 

dotyczy Oddziału 

Wewnętrznego I 

6. Powiat Dębicki 

„Zakup materiałów 

edukacyjnych niezbędnych  

do powadzenia terapii  

dla pacjentów 

przebywających w Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Dębicy 

(Oddział Terapii Uzależnień)” 

1 000,00 1 000,00 100,00 

Książki 

dotyczy Oddziału Terapii 

Uzależnień 
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Ponad 87% wszystkich  środków pozyskanych w ramach dotacji stanowiło wsparcie dla Stacji Dializ 

w ramach projektu związanego z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2. 

Zestawienie pozyskanych darowizn prezentują poniższe tabele. 

Darowizny 2021 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Darowizny 

rzeczowe 

Darowizny 

pieniężne 

Darowizny środków 

trwałych 

1. COVID-19 2 104 544,39 2 303,83 163 690,35 

2. Pozostałe 100 015,01 250,00 87 213,08 

RAZEM: 2 204 559,40 2 553,83 250 903,43 

 

Lp. Wyszczególnienie Darczyńcy Darowizny rzeczowe 

1. 

COVID-19 

Drobny sprzęt medyczny 

Wojewódzki Magazyn Sprzętu 
Obrony Cywilnej  w Rzeszowie 
Kronospan HPL 
FU-H Smar Kądzielawa Ryszard  
Zarys 
Ministerstwo Zdrowia 
Plastbud 

2 104 544,39 

2. 
Pozostałe 

Leki 

Pharmalink 

Rolmlek 

Lobos 

100 015,01 

 

Lp. Wyszczególnienie Darczyńcy Darowizny pieniężne 

1. COVID-19 

Darowizna Covid 

w ramach Hutchinson 

Hutchinson 2 303,83 

2. Pozostałe 

Darowizny pieniężne 

od osób fizycznych 

Osoby fizyczne 250,00 

7. Powiat Dębicki 

„Zakup wyposażenia Oddziału 

Terapii Uzależnień Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 

w tym zakupu lodówki dla 

pacjentów przebywających 

na Oddziale Terapii 

Uzależnień w Straszęcinie”  

1 000,00 1 000,00 100,00 

Lodówka 

dotyczy Oddziału Terapii 

Uzależnień 

8. NFZ 

„Dofinansowanie do projektu 

Tryby Obsługi Pacjenta w 

Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym (TOPSOR)” 

49 200,00 49 200,00 100,00 

Licencja systemu rejestracji 

i segregacji TOPSOR  

dotyczy Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego  

RAZEM: 6 195 490,41 1 129 481,72 18,23  

RZEM (bez pozycji 2) 1 394 200,00 1 129 481,72 81,01  
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Lp. Wyszczególnienie Darczyńcy Darowizny 

środków 

trwałych 

Przeznaczenie 

1. 

COVID-19 

Pulsoksymetr 2 szt. 

Respirator 1 szt. 

Kardiomonitor  

z modułami 1 szt. 

Respirator R50 

Łóżko szpitalne  

z materacami 2 szt. 

 
 

Ministerstwo Zdrowia 

Ministerstwo Zdrowia 

Ministerstwo Zdrowia 

 
Polpharma 
 
Bank Spółdzielczy w Ropczycach 

 

7 128,00 

31 355,46 

21 728,15 

 

85 161,94 

 

18 316,80 

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 

Oddział Wewnętrzny I 

Oddział Wewnętrzny I 

 

Oddział Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii 

Oddział Chorób 

Wewnętrznych i Kardiologii 

 

2. Pozostałe 

System rejestracji  

i segregacji 

medycznej TOPSOR 

Sofa 1 szt. 

 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Warszawa (ze środków UE) 

Fundacja Centrum Rozwoju 

Medycyny 

 

85 843,09 

 

1 369,99 

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 

 

Oddział Psychiatryczny I 

 

Środki pozyskane w ramach wsparcia walki z Covid-19 w wysokości 2 270 538,57 zł stanowiły ponad 

92% wszystkich otrzymanych w 2021 roku darowizn. Zostały wykorzystane na zakup drobnego sprzętu 

medycznego oraz niezbędnych środków trwałych, w tym respiratorów, pulsoksymetrów 

i kardiomonitora. 

 

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 Stopień realizacji 

1 

Powiatowy Program 
Ochrony Zdrowa 

Psychicznego oraz 
Program Zwiększenia 

Dostępności  
i Zmniejszenia 
Nierówności  
w Dostępie  
do Różnych  

Form Środowiskowej 
Psychiatrycznej opieki 

Zdrowotnej na lata 
2021-2022  

Program zakłada szereg działań edukacyjno-promocyjnych 
kierowanych do wszystkich mieszkańców powiatu, które mają na celu 
pogłębianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, profilaktyki 
leczenia, trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie osób 
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 
Corocznie do dnia 31 marca sporządzane jest sprawozdanie z realizacji 
programu w roku poprzednim i przedkładane Zarządowi Powiatu 
Dębickiego. 
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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 mieszkańców Powiatu w zakresie 
ich uprawnień i możliwości uzyskania wsparcia i pomocy,  

 systematyczne podnoszenie kompetencji kadry pomocy 
społecznej, 

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

 działania polegające na aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.  
Ze sposobu realizacji zadań w ramach programu, co roku sporządzane 
będzie sprawozdanie przekładane Radzie Powiatu Dębickiego. 
W roku 2021 przedstawione zostało sprawozdanie za rok 2020 
z realizacji strategii na lata 2019-2026. 

3 

Powiatowy program 
działań 

na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

w Powiecie Dębickim 
na lata 2021 – 2027 

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

− profilaktykę i ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez 
wzrost efektywności wsparcia w zakresie rehabilitacji, 

− tworzenie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia 
i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 

− tworzenie warunków do integracji społecznej osób 
niepełnosprawnych. 

Z realizacji działań 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 zakończeniu każdego roku sprawozdawczego.  

W roku 2021 przedstawione zostało sprawozdanie za rok 2020 
z realizacji programu na lata 2019-2022. 
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5 
PFRON 

Program „Aktywny 
Samorząd” 

Zarząd Powiatu Dębickiego przyjął szczegółowe zasady rozpatrywania 
wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON. W ramach programu 
realizowane były umowy o dofinansowanie zadań dla osób 
niepełnosprawnych. W roku 2021 realizowane były środki otrzymane 
w roku 2020 i 2021. 

6 
PFRON 

Program „Zajęcia 
klubowe w WTZ” 

Realizacja programu polega na zawarciu umów o dofinansowanie zajęć 
klubowych w warsztatach terapii zajęciowej. Zarząd Powiatu upoważnił 
Dyrektora PCPR do zawarcia takich umów. Środki przekazane były 
na rok realizacyjny od 01.02.2021 do 31.01.2022. W roku 2021 
nastąpiło rozliczenie przekazanych środków na rok realizacyjny 
od 01.02.2020 do 31.01.2021.  

7 

3-letni Powiatowy 
Program Rozwoju 

Pieczy Zastępczej dla 
Powiatu Dębickiego na 

lata 2021-2023 

Opis działań podejmowanych w ramach Programu zawarty jest 
w corocznym sprawozdaniu z działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, które przedkładane jest Radzie Powiatu Dębickiego.  

8 

Program „Opieka 
wytchnieniowa – 

edycja 2021” 

W 2021 roku Powiat Dębicki przystąpił do realizacji resortowego 
Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2021. Program został zrealizowany. 
Rozliczenie programu zostało przedstawione Wojewodzie 
Podkarpackiemu.  

9 

Program „Pomoc 
osobom 

niepełnosprawnym 
poszkodowanym 

w wyniku działania 
żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych 
wywołanych 

chorobami zakaźnymi” 

W 2021 roku Powiat Dębicki kontynuował realizację Modułu III 
programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi”. Program realizowany był do stycznia 2021 r. Został 
zrealizowany i przedstawiono do PFRON rozliczenie programu. 

10 

„Program 
wyrównywanie różnic 
między regionami III”  

 

W roku 2021 został rozliczony program w obszarze: 

D - likwidacja barier transportowych , 

F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie 

degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.  

B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub 

środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia 

osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. 

Środki zostały wykorzystane w roku 2021. Rozliczenie końcowe 
z obszaru B zostało zaakceptowane przez PFRON, natomiast z obszarów 
D i F zostały przekazane do PFRON w 2022 r. 
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Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne realizujące zadania: 

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, Świadczeń i Domów Pomocy 

Społecznej, Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Finansowo – Księgowy i Obsługi Organizacyjnej, 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  

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

dostosowaną do charakteru niepełnosprawności mieszkańców, tak aby każdy z nich mógł osiągnąć 

możliwie najwyższy stopień samodzielności i aktywności życiowej. Do Domu przyjmowani są mężczyźni 

przewlekle psychicznie chorzy, którym nie można zapewnić niezbędnych usług opiekuńczych 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  
Podstawową działalnością Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu jest zapewnienie mieszkańcom 

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 w Parkoszu zapewnia niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze 

i wspomagające na poziomie obowiązujących standardów w zakresie i formach wynikających 

z indywidualnych potrzeb mieszkańców. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy 
W 2021 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 działalność 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. Działalność 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. 
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Zapewnia ona dziecku: 

- pomoc w nauce 

- 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 zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym. 

Placówka udziela pomocy w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych 

w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.    

Placówka specjalizuje się w opiece nad dziećmi 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: ćwiczeń 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 „JAŚ” w Dębicy 

Dom Dziecka „Hanka” w Dębicy i Dom Dziecka „Jaś” w Dębicy to  całodobowe placówki opiekuńczo-

wychowawcze typu socjalizacyjnego przeznaczone dla dzieci i młodzieży trwale lub okresowo 

pozbawionej opieki rodziny własnej. Dom Dziecka „Hanka” dysponuje 24 miejscami, a od 1 marca 

2021 r. 14 miejscami. Dom Dziecka „Jaś” w Dębicy rozpoczął działalność w dniu 1 marca 2021 r. 

po przekształceniu Domu Dziecka „Hanka w Dębicy”, dysponuje 10 miejscami.  Dom Dziecka zapewnia 

stałą opiekę i wychowanie dzieciom  do uzyskania pełnoletniości lub do czasu ukończenia 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 świadczeń zdrowotnych. 

Dom Dziecka w szczególności: 

• tworzy dzieciom warunki fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, 

• szanuje podmiotowość dziecka, wysłuchuje jego zdania i w miarę możliwości uwzględnia jego  

wnioski we wszelkich dotyczących go sprawach, 

• zapewnia poczucie bezpieczeństwa, w tym ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją 

w prywatne życie dziecka, 
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• dba o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, 

rodzeństwem 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 zajęć stosownie do wieku dziecka, 

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

rekreacyjnych i sportowych, 

• kształtuje u dzieci nawyki i uczy zachowań 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 zadań 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 działań 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 zadań współpracuje z sądem, powiatowym centrum pomocy 

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

i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki, w szczególności 

w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2021 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 zadań wynikających 

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

Na dzień 31.12.2021r. w pieczy przebywało 129 wychowanków w 68 rodzinach zastępczych. W ramach 

rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w minionym roku został utworzony Rodzinny Dom Dziecka.  

To już trzecia taka forma opieki, w których przebywa obecnie łącznie 19 dzieci. W ciągu całego 

2021 roku 6 dzieci wróciło do rodziny biologicznej, 3 dzieci zostało adoptowanych, a 6 wychowanków 

usamodzielniło się. W minionym okresie zorganizowano 238 zespołów do spraw oceny sytuacji dziecka 

w rodzinie zastępczej i sporządzono 238 kart oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej.  
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W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. odbyło się 12 spotkań sprawozdawczych, w których brali 

udział koordynatorzy, specjaliści pracy z rodziną, psycholog oraz Dyrektor i Z-ca Dyrektora PCPR 

w Dębicy. Spotkania miały na celu szczegółowe omówienie sytuacji rodzin zastępczych, dzieci w nich 

przebywających oraz zaplanowanie oferowanego wsparcia.  

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudniony jest również psycholog, który w 2021 roku 

przeprowadził diagnozy kwalifikacyjne i rekwalifikacyjne oraz diagnozę dla potrzeb Ośrodka 

Adopcyjnego. Do jego zadań 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. Działania te zostały podjęte dla łącznie 56 rodzin zastępczych. 

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 2021 roku 

6 usamodzielnianych wychowanków wraz z opiekunem usamodzielnienia i Dyrektorem Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy dokonali ocen końcowych procesu usamodzielnienia. W roku 

sprawozdawczym 11 wychowanków osiągnęło pełnoletniość, w związku z czym sporządzono 

11 Indywidualnych Programów Usamodzielnienia (1 wychowanek przebywający w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej oraz 10 wychowanków przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej).  

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

zastępczej kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego 

do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej jest obowiązany dochodzić świadczeń 

alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok. 

W 2021 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy wytoczył 14 pozwów 

o alimenty od rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz złożono 

4 wnioski o zmianę sposobu przekazywania zasądzonych alimentów od rodziców biologicznych. 

Instytucjonalna piecza zastępcza 

W przypadku konieczności umieszczenia małoletnich w placówkach opiekuńczo- 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 2021 w placówkach poza Powiatem Dębickim przebywało 5 dzieci. 

Działania podejmowane w ramach działu Świadczeń i Domów Pomocy Społecznej 

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zstępczej, 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. 
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Ustawa daje możliwość ubiegania się rodzinom zastępczym o świadczenia w związku z opieką 

nad dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej. Poniżej przedstawione zostały rodzaje świadczeń 

i wysokość środków przeznaczonych na ten cel. 

Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym w 2021 r. 

L.p. Nazwa świadczenia 

Rodziny/osoby, dla 

których wypłacono 

świadczenie 

Kwota wypłaconych 

świadczeń w 2021 r.* 

1.  

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

 746,00 rodzina spokrewniona, 
 1131,00 rodzina niezawodowa, 

zawodowa, rodzinny dom dziecka 

 76 rodzin zastępczych 1 419 280,97zł 

2.  

Dodatek w wysokości 227,00 zł na pokrycie 

zwiększonych kosztów utrzymania dziecka 

legitymującego się orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub orzeczeniem  

o zaliczeniu do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności 

16 rodzin zastępczych 58 535,17 zł 

3.  

Jednorazowe świadczenie na pokrycie 

kosztów  związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka 

6 dzieci przyjętych 

do rodziny zastępczej 
8 977,19 zł 

4.  

Świadczenie jednorazowe lub okresowe na 

pokrycie wydatków związanych z 

wystąpieniem zdarzenia losowego lub 

innych zdarzeń mających wpływ na jakość 

sprawowanej opieki. 

0 0,00 zł 

5.  
Dofinansowanie do wypoczynku poza 

miejscem zamieszkana dziecka. 

15 dzieci przebywających 

w 6 rodzinach 

zastępczych 

7 297,46 zł. 

6.  

Środki finansowe na utrzymanie  lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 

lub domu jednorodzinnym (w wysokości 

odpowiadającej kosztom ponoszonym 

przez rodzinę zastępczą na czynsz, opłaty z 

tytułu najmu, opłaty za wodę, energię 

elektryczną, cieplną, wodę gaz, odbiór 

nieczystości, abonament telewizyjny, 

radiowy, usługi telekomunikacyjne) 

2 rodziny zastępcze 

zawodowe + 3 RDD 
28 590,07 zł 

7.  

świadczenia na pokrycie kosztów 

przeprowadzenia niezbędnego remontu w 

RDD 

1 4 291,44 zł 

8.  

Niezbędne i nieprzewidziane koszty 

związane z opieka i wychowaniem dzieci, 

funkcjonowaniem RDD 

1 3 219,29 zł 
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9.  

Dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego w wysokości 500,00 zł 

tzw. „500+” 

 73 rodzin zastępczych 676 962,35 zł 

10.  

dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego określonego w przepisach 

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

zwany dodatkiem wychowawczym, o 

którym mowa w art. 113a tzw. 500+ 

Na dzieci przebywające 

w Domu Dziecka 

,,Hanka” i Domu Dziecka 

,,JAŚ” do 18 roku życia 

96 545,70 zł 

RAZEM: 2 303 699,64 zł 

*Stan na 31.12.2021 r. 

Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w pieczy zastępczej ponosi wydatki 

na opiekę i wychowanie tego dziecka do wysokości świadczeń, wynagrodzeń, średnich miesięcznych 

wydatków na utrzymanie dziecka. Zwrot wydatków odbywa się na podstawie porozumień zawartych 

między powiatami. W roku 2021 poza naszym powiatem umieszczonych było 17 dzieci. 

 

L.p. 

Powiat 

 

Liczba 

dzieci 

Suma 

wydatków  

w 2021 r. 

1. Powiat Łańcucki 1 2 609,81 zł 

2. Powiat Ropczycko-Sędziszowski 4 97 410,51 zł 

3. Powiat Legionowski 1 42 834,96 zł 

4. Powiat Dąbrowski 1 13 677,00 zł 

5. Powiat Jasielski 1 11 858,40 zł 

6. Powiat Mielecki 1 13 177,00 zł 

7. Powiat Tarnobrzeski 1 13 177,00 zł 

8. Powiat Oświęcimski 2 17 384,00 zł 

9. Miasto Wrocław 1 13 177,00 zł 

10. Powiat Strzyżowski 4 225 079,82 zł 

RAZEM: 17 450 385,50 zł 

Z rodzinami zastępczymi spełniającymi warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej Starosta zawiera na minimum 4 lata umowę o pełnienie funkcji rodziny zawodowej. 

Według stanu na 31.12.2021 r. zawarte było: 

 1 umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,  

 1 umowa o pełnienie funkcji rodziny zawodowej specjalistycznej wychowującej dziecko 

niepełnosprawne,   

 1 umowa o pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego, 

 3 umowy o pełnienie funkcji rodzinnego domu dziecka. 
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Rodziny te otrzymywały za wykonywaną pracę wynagrodzenie. Na pokrycie kosztów wynagrodzenia 

wraz z pochodnymi łącznie wydatkowano kwotę 229 686,40 zł. W rodzinach zastępczych zawodowych 

oraz rodzinnym domu dziecka Starosta może zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i przy pracach gospodarskich. W 2021 roku w Powiecie Dębickim pomoc taką uzyskały 

4 rodziny, w tym: 

 2 rodziny zastępcze zawodowe 

 2 rodzinne domy dziecka. 

Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 106 364,47 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 162 406,00 zł. Wysokość pomocy 

uzależniona jest od: okresu pobytu w pieczy, rodzaju pieczy, w której przebywali, stanu zdrowia.  

Świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w 2021 r. 

Lp Nazwa świadczenia Liczba wychowanków 

otrzymujących 

świadczenia 

Kwota wypłaconych 

świadczeń w 2021 r. 

1 pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 20 wychowanków 98 434,00 zł 

2 pomoc pieniężna na usamodzielnienie 9 58 887,00 zł 

3 pomoc pieniężna na zagospodarowanie 3 5 085,00 zł 

 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 dziećmi 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 2021 r. wypłacono łącznie 12 świadczeń na kwotę: 

1 057,80 zł dla jednej wychowanki. 

 
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: 
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− Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych, 

−  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  
i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych, 

− Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

− Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się 
dla osób niepełnosprawnych, 

− Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

− Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, 

− Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, 

− Realizacja pilotażowego programu Państwowego 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 2021r. 

L.p. Nazwa zadania 
Plan 

(środki PFRON) 

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) 

5 000,00 zł 1 4 666,46 zł ------ 

2. 2
. 

Środki dla osób niepełnosprawnych na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej 

albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 

(art. 12a) 

59 000,00 zł 2 59 000,00 zł ------ 

3.  
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 

osoby niepełnosprawnej (art. 26 e) 
40 000,00 zł 0 40 000,00 zł ------ 

4. 4
. 

Dofinansowania kosztów działania 

warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 

pkt. 8) 

3 579 840,00 zł 165 3 579 840,00 zł 397 761,00 zł 

5. 5
. 

Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 

pkt. 7 lit. a) 

332 511,51 zł 236 332 511,51 zł  ------ 
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6. 6
. 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 

i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a 

ust. 1 pkt. 7 lit. b) 

14 614,26 zł 184 14 614,26 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) 

917 054,71 zł 1919 
 

917 054,71 zł 202 485,00 

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) 

479 749,52 150 

 

 

479 749,52 zł 

 
 

------ 

RAZEM 5 427 770,00 zł 2 657 5 427 436,46 zł 600 246,00 zł 

Poz. 1-3  realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy 

Turnusy rehabilitacyjne 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w 2021 roku przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

Osoby niepełnosprawne 255 710,51 

Opiekunowie niepełnosprawnych 76 801,00  

Ogółem ON + opiekunowie: 332 511,51 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  

oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

W roku 2021 osoby niepełnosprawne mogły ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny. W ciągu całego roku 39 osób niepełnosprawnych zawnioskowało o udzielenie takiej 

pomocy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzieliło dofinansowania na ogólną kwotę 

dofinansowania 54.083,17 zł.  Wśród najczęściej dofinansowanych przedmiotów znajdują się: rowerki 

rehabilitacyjne, trenażery eliptyczne, bieżnie rehabilitacyjne, materace do ćwiczeń, itp.  

W ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze złożonych zostało 

2017 wniosków, z czego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

wypłacono dofinansowanie dla 1392 osób na kwotę 862 971,54 zł. 

Sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych 

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

pozyskania środków PFRON na sport, kulturę, rekreację i turystykę. W 2021 roku przekazano 

dofinansowanie w wysokości 14.614,26 zł. 
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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 sprawność ruchową i/lub 

posiadających dysfunkcję narządu wzroku. Możliwość 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 29 234 436,49 

2 Bariery w komunikowaniu się 60 99 524,44 

3 Bariery techniczne 61 145 788,59 

Razem 150 479 749,52 

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika 

Dofinansowaniu podlegają usługi wykonywane po zawarciu umowy o dofinansowanie. Wysokość 

dofinansowania w roku 2021 zgodnie z ,,Regulaminem (…)” wynosiła 80 zł za godzinę świadczenia 

usługi nie więcej jednak, niż faktyczne koszty, zgodnie z ofertą kosztorysową stanowiącą załącznik 

do wniosku. W 2021 roku nie było wniosków o ubieganie się o dofinansowanie w ramach tego zadania. 

Działalność 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 „Radość”, 

a Warsztat w Brzostku funkcjonuje przy Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia 

Krzyża Świętego. Środki na działalność WTZ przekazywane były przez PFRON oraz Powiat Dębicki, 

zgodnie z poniższą tabelą.   

Środki przekazane na działalność warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Dębickiego  

w 2021 roku 

Warsztat 
Liczba 

uczestników 

Wykorzystanie 

Środki PFRON 
Środki samorządu 

powiatowego 

 

Razem 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Bobrowej 

Woli przy Stowarzyszeniu 

„RADOŚĆ” 

50 1 084 800,00 zł 120 534,00 zł 1 205 334,00 zł 
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Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Brzostku przy 

Parafii Rzymsko – 

Katolickiej 

pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego 

55 1 193 280,00 zł 132 587,00 zł 1 325 867,00 zł 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Dębicy przy 

Stowarzyszeniu „RADOŚĆ” 

60 1 301 760,00 zł 144 640,00 zł 

 

1 446 400,00 zł 

 

RAZEM 165 3 579 840,00 zł 397 761,00 zł 3 977 601,00 zł 

Pilotażowy program  ,,Aktywny samorząd” 

W roku 2021 Powiat Dębicki realizował pilotażowy program ,,Aktywny samorząd”, finansowany 

ze środków Państwowego 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 2021 roku wypłacono 48 wniosków na kwotę 143 932,36 zł z limitu środków przekazanych 

na realizację programu w 2020 roku, z czego: 

Moduł I  

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

oprogramowania – 4 wnioski na kwotę 30 302,00 zł, 

• obszar B zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego – 1 wniosek na kwotę 648,00 zł, 

• obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne – 2 wnioski na kwotę 40 000,00 zł, 

• obszar C zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 1 wniosek na kwotę 7 500,00 zł, 

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

zależnej – 11 wniosków na kwotę 14 749,36 zł. 

Moduł II  

•  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 29 wniosków na sumę 50 733,00 zł.  

Powiat Dębicki przystąpił do realizacji programu ,,Aktywny samorząd” w 2021r. Na podstawie umowy 

nr AS3/000027/09/D zawartej w dniu 24 kwietnia 2018r. pomiędzy Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Dębickim, przekazano na realizację zadań 

w ramach programu ,,Aktywny samorząd” w 2021 r. środki finansowe PFRON w wysokości 

648 940,00 zł, z czego: 

a) Moduł I – 459 894,00 zł 

b) Moduł II – 189 046,00 zł 
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W ramach programu ,,Aktywny samorząd” realizowanym w 2021/2022r. złożonych zostało łącznie 

154 wnioski, w tym:  

• Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – zawarto 98 umów 

o dofinansowanie, z czego w 2021r. wypłacono 81 na sumę 396 151,20 zł.  

• Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – złożonych zostało  

56 wniosków. W 2021 r. zrealizowano 43 wnioski na kwotę 123 356,00 zł.  

W ramach realizacji programu ze środków otrzymanych w 2021 roku zrealizowano 124 wnioski osób 

niepełnosprawnych na łączną kwotę 519 507,20 zł, co przedstawia poniższa tabela. Realizacja 

pozostałej części umów nastąpi w 2022 r. 

 

Moduł 

Środki 

finansowe 

przeznaczone 

na realizację 

programu  

w 2021r. 

Rodzaj zadania 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

zweryfiko-

wanych 

pozytywnie 

 

Liczba 

zawartych 

umów. 

 

 

Liczba 

wypłaconyc

h wniosków 

w 2021r. 

Wypłacone 

kwoty w 2021r. 

I 459 894,00 zł 

OBSZAR A zadanie 1 – pomoc  

w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu (dla osób z dysfunkcją 

narządu ruchu) 

5 5 5 21 937,00 

OBSZAR A zadanie 2 – pomoc  

w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób  

z dysfunkcją narządu ruchu) 

4 4 5 5 917,00 

OBSZAR A zadanie 3 – pomoc  

w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób  

z dysfunkcją narządu słuchu) 

0 0 0 0,00 

OBSZAR A zadanie 4 – pomoc 

w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu (dla osób z dysfunkcją 

narządu słuchu) 

0 0 0 0,00 

OBSZAR B zadanie 1–  pomoc  

w zakupie sprzętu elektronicznego 

lub jego elementów  

oraz oprogramowania (dla osób  

ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności) 

25 25 23 142 641,98 

OBSZAR B zadanie 2 – 

dofinansowanie szkoleń w zakresie 

obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego 

i oprogramowania 

0 0 0 0,00 

OBSZAR B zadanie 3 –  pomoc 

w zakupie sprzętu elektronicznego 

lub jego elementów oraz 

oprogramowania (dla osób 

z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności) 

7 7 7 45 283,00 
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OBSZAR B zadanie 4 –  pomoc 

w zakupie sprzętu elektronicznego 

lub jego elementów oraz 

oprogramowania (dla osób 

z dysfunkcją narządu słuchu) 

15 15 14 52 613,60 

OBSZAR B zadanie 5 –  pomoc 

w zakupie sprzętu elektronicznego 

lub jego elementów oraz 

oprogramowania 

0 0 0 0,00 

OBSZAR  C zadanie 1 – pomoc 

w zakupie wózka inwalidzkiego  

o napędzie elektrycznym 

6 6 4 40 000,00 

OBSZAR  C zadanie 2 – pomoc 

w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanego wózka inwalidzkiego  

napędzie elektrycznym 

5 5 5 9 898,00 

OBSZAR  C zadanie 3 – pomoc 

w zakupie protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne 

1 1 1 25 091,93 

OBSZAR  C zadanie 4 – pomoc 

w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanej protezy kończyny 

0 0 0 0,00 

OBSZAR  C zadanie 5 – pomoc 

w zakupie skutera inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego 

do wózka ręcznego 

5 5 5 33 675,00 

OBSZAR  D-  pomoc w utrzymaniu 

aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej 

25 25 12 19 093,69 

Razem   Moduł I 98 98 81 396 151,20 

II 189 046,00 zł 

 

pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia na poziome 

wyższym 

I 
etap 

29 29 29 95 889,00 

II 

etap 
27 27 14 27 467,00 

Razem  Moduł II 56 56 43 123 356,00 

Razem  Moduł I i II 154 154 124 519 507,20 

*Pozostałe wnioski zostaną zrealizowane w 2022 r. 
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Program „Zajęcia klubowe w WTZ” 

W roku 2021 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. Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Dębicy i Bobrowej Woli prowadzone przez Stowarzyszenie „RADOŚĆ” złożyły 

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

PFRON zostało udzielone na rok realizacyjny 01.02.2021 r. – 31.01.2022 r. w wysokości 167 400,00 zł. 

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku działania żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi 

W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało realizację Modułu III programu 

,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi”.  

W ramach realizacji programu w 2021 roku wypłacono pomoc dla 36 osób niepełnosprawnych, 

w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych 

na kwotę 20 000,00 zł  

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 

W 2021 roku Powiat Dębicki przystąpił do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. 

Celem głównym Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad: 

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,  

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, 

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej tj.: 

- specjalistyczne poradnictwo (psychologicznego lub terapeutycznego), 

- wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. 

Na dofinansowanie zadań w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 Powiat Dębicki 

otrzymał kwotę 91 800,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt realizacji 

zadania wyniósł 90 000,00 zł. Usługami świadczonymi przez specjalistów objęto 60 osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów. Łącznie zrealizowano 1 200 godzin. 

„Program wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarach: 

Powiat Dębicki, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizował w 2021 roku 

„Program wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarach:  

D - likwidacja barier transportowych , 

F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury 

istniejących warsztatów terapii zajęciowej.  

B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy 

w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania. 
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W celu  realizacji obszaru D oraz F podpisana została w 2021 roku umowa nr WRR/000441/09/D 

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Następnie w ramach obszaru D 

zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Pilzno oraz pomiędzy Powiatem 

Dębickim a Parafią Rzymsko - Katolicką  pod Wezwaniem Krzyża Świętego w Brzostku. Przedmiotem 

pierwszej umowy była realizacja projektu Beneficjenta pn. Zakup samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Parkoszu (14 osobowego). 

Na ten cel zostały przyznane środki PFRON w wysokości 105 000,00 zł. Natomiast przedmiotem drugiej 

umowy była realizacja projektu Beneficjenta pn. Zakup samochodu do przewozu uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku. Na ten cel pozyskano również z PFRON środki w wysokości 

105 000,00 zł. Dodatkowo Parafia uzyskała wsparcie ze środków Powiatu Dębickiego w kwocie 

40 000,00 zł oraz środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej Powiatowi Dębickiemu z budżetu 

Gminy Brzostek w kwocie 30 000,00 zł 

W ramach obszaru F Powiat Dębicki zawarł umowę ze Stowarzyszeniem „Radość” na realizację 

projektu pn. Remont i modernizacja dwóch łazienek i klatki schodowej w budynku Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Dębicy z dostosowaniem ich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W tym przypadku dofinansowanie z PFRON wyniosło 80 945,03 zł. Stowarzyszenie uzyskało również 

wsparcie z Powiatu Dębickiego w wysokości 20 236,26 zł.  

Środki przyznane na realizację projektów w ramach obszaru D i F zostały wykorzystane w całości. 

Realizacja projektu w ramach obszaru B nastąpiła na podstawie umowy zawartej w 2020 roku 

pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Pilzno na realizację zadania pn. Likwidacja barier 

architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie poprzez budowę windy w celu 

umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie do 30 czerwca 2021 roku. 

Przyznane dofinansowanie z PFRON w wysokości 106 259,00 zł zostało wykorzystane całości i projekt 

został rozliczony w 2021 roku. 

Działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Dębickim 

a Gminą Miasto Dębica w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie w zakresie realizacji zadania 

publicznego o charakterze ponadgminnym. Przedmiotem zadania jest wspieranie osób 

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

rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”. W roku 2021 wypłacono na ten cel kwotę 

100 000,00 zł. 

Działania podejmowane w ramach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Podstawowym celem działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

jest działalność orzecznicza, czyli wydawanie na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 

ustawowego orzeczeń o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) oraz o stopniu 

niepełnosprawności. Poza tym wydawane są legitymacje osoby niepełnosprawnej oraz karty 

parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. 

W roku 2021 Powiatowy Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych wydał 2 054 orzeczeń dla osób powyżej 

16 roku życia oraz 270 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia.  

Ponadto Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o wskazaniach 

do ulg i uprawnień dla osób powyżej 18 roku życia, które uzyskały orzeczenie, o którym mowa 

w art. 5 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

tj. orzeczenia wydane przez inny organ. 
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Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy 

Dom Pomocy Społecznej w Dębicy w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju wprowadził 

różnorodne procedury i zarządzenia regulujące funkcjonowanie placówki, stosując wytyczne 

i zalecenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Dotyczyły m. in. funkcjonowania DPS, przepustek mieszkańców poza teren jednostki, odwiedzin osób 

z zewnątrz w okresie nasilenia się zakażeń tak aby maksymalnie ograniczyć ryzyko transmisji wirusa. 

Zadania wykonane w 2021 roku: 

• „Wykonanie remontu instalacji wody w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio 

w Dębicy” 

Instalacja zimnej wody zasilająca budynek była w bardzo złym stanie technicznym, ruty stalowe 

ocynkowane uległy korozji z powodu długiego okresu eksploatacji. W 2017 roku DPS wymienił 35 mb 

instalacji wody zimnej, która zasilała wszystkie obiekty domu oraz wewnętrzną instalację pożarową. 

Po wykonanym remoncie w 2021 roku zapewniona została ciągłość dostawy zimnej wody do obiektu 

(zajazd budynek główny) i poprawiła się jej jakość oraz zagwarantowano właściwą ochronę pożarową 

budynku. Wartość zadania wyniosła: 62 506,72 zł. 

• „Remont kominów na pawilonach mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca 

Pio w Dębicy” 

Remont kominów został przeprowadzony na pawilonie nr 1. Wykonano demontaż czap kominowych, 

kominów z cegły, postawiono kominy wieloprzewodowe, nowe czapy kominowe, ocieplono ściany 

kominów i wykonano obróbki blacharskie. Wartość całego zadania wyniosła 58 849,20 zł. 

• „Remont instalacji odgromowej i pomiary w DPS w Dębicy” 

Przeprowadzono wszystkie badania i pomiary instalacji odgromowej już istniejącej oraz wykonano 

nową instalację na pawilonie nr 1. Wartość zadania wyniosła 5 886,62 zł. 

• „Remont klimatyzatora do centrali nawiewnej w DPS w Dębicy” 

Zakres prac obejmował: demontaż agregatu, montaż nowego agregatu, wykonanie nowej instalacji 

chłodniczej, wykonanie instalacji sterowania i zasilania (kuchnia). Wartość zadania wyniosła 

12 312,00 zł. 

• „Naprawa monitoringu w DPS Dębica” 

Wymiana uszkodzonych kamer na zewnątrz budynku wraz z ustawieniem i regulacją nowych. Wartość 

zadania wyniosła 2 279,99 zł. 

• „Zakup samochodu 9-cio osobowego wyposażonego w urządzenie dostosowujące pojazd 

do przewodu osób niepełnosprawnych” 

Na realizację tego zadania DPS w Dębicy otrzymał środki finansowe z budżetu Powiatu Dębickiego oraz 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych w ramach „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego 

wyposażonego w urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych”. 

Poniesione nakłady w 2021 roku w wysokości 155 964,00 zł, w tym: środki z budżetu Powiatu 

Dębickiego - 64 667,50 zł, środki z PFRON - 91 296,50 zł. 
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Zakupiony samochód pozwolił na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych, likwidację barier transportowych 

związanych z przewozem osób na wózkach inwalidzkich oraz umożliwił współpracę mieszkańców 

ze środowiskiem lokalnym i poza lokalnym np. na spartakiady sportowe, wycieczki krajoznawcze i inne. 

• Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2 w ramach dodatkowego 

wsparcia dla osób niepełnosprawnych uruchomionego w 2021 roku Dom Pomocy Społecznej w Dębicy 

w ramach modułu IV zrealizował zakupy o wartości: 48 150,00 zł (zakup sprzętu i wyposażenia 

podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego, zakup pościeli, zakup środków ochrony osobistej). 

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy umożliwia i podtrzymuje kontakty 

mieszkańców ze środowiskiem lokalnym a także rodzinami. Pracownicy w okresie zagrożenia 

epidemicznego zachowywali szczególne środki ostrożności i bezpieczeństwa w trosce o zdrowie 

mieszkańców oraz dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić kontakt mieszkańcom ze środowiskiem 

zewnętrznym. Zapewniano łączność – integrację ze społeczeństwem poprzez możliwość udziału w: 

odwiedzinach i wyjazdach do rodziny i bliskich, wycieczkach plenerowych, krajoznawczych, wyjazdach 

do kina, turniejach, zawodach, spartakiadach sportowych, przeglądach, festynach, konkursach on-line, 

wyjściach do sklepów. 

Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu  

Rok 2021 ze względu  na epidemię był rokiem trudnym zarówno dla mieszkańców jak i pracowników 

Domu. W dalszym ciągu kontynuowano działania mające na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców 

w związku z wirusem Sars-Cov-2. Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu współrealizował projekt 

dofinansowany z Funduszu Europejskiego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom 

oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. W ramach tego grantu pozyskano kwotę 

52 440,42 zł. 

Z programu Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach wniosku o przyznanie pomocy finansowej 

z Modułu IV pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu otrzymał kwotę 

36 226,28 zł, która została przeznaczona na środki ochrony typu maseczki, fartuchy, środki 

dezynfekcyjne oraz doposażenie kuchenki dla mieszkańców. 

Ponadto w celu zapewnienia jak najlepszych warunków pobytu zakwaterowanych mieszkańców 

oraz warunków pracy pracowników: 

 dokonano gruntownego remontu dwóch toalet z przystosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych, wymieniono piony kanalizacyjne oraz przeprowadzono drobne prace 

remontowe w pomieszczeniach magazynowych i w budynku administracji, 

  w części dworkowej wycyklinowano i pomalowano parkiet w ciągu komunikacyjnym, 

na klatce schodowej i w dwóch pokojach, 

 wymalowano 22 pokoje mieszkańców, sale terapii zajęciowej, salę wypoczynkową przy terapii 

zajęciowej, 

 zakupiono i zamontowano drzwi (3 sztuki), 

 zmodernizowano sieć internetową, 

 doposażono pracownię fizykoterapii w wannę wirową do kończyn górnych, stół 

rehabilitacyjny i lampę solux, 
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 zakupiono nowe kozetki oraz resuscytatory do dyżurek pielęgniarek, 

 wyposażono pracownię terapii zajęciowej w nowe meble, 

 zakupiono prześcieradła ewakuacyjne oraz kaftany unieruchamiające dla osób na wózkach 

inwalidzkich, pralkę do działu gospodarczego, kuchenkę i lodówkę do pomieszczenia kuchenki 

podręcznej dla mieszkańców, odkurzacz spalinowy do liści. 

W 2021 r. ze względu na epidemię spotkania integracyjne oraz okazjonalne zostały wstrzymane.  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy 

Udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom pozostającym  

w kryzysie oraz ofiarom przemocy w rodzinie 

W 2021 roku z pomocy Placówki skorzystało 215 osób. Klienci  zgłaszali się z następującymi 

problemami: 

− Osoby  doświadczające  przemocy w rodzinie        

− Osoby  stosujące  przemoc       

− Konflikty małżeńskie       

− Uzależnienie i współuzależnienie     

− Trudności emocjonalne       

− Trudności wychowawcze        

− Konflikty rodzinne       

− Trudności finansowe                                                                   

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

Podjęto 681 różnych działań wobec klientów oraz na rzecz klientów. Przeprowadzono 260 rozmów 

wspierających, psychoedukacyjnych, terapeutycznych i informacyjnych, udzielono 421 porad 

prawnych oraz podjęto ok. 50 kontaktów z instytucjami w sprawach klientów (Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Dębicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, Gminny Ośrodek Opieki 

Społecznej w Dębicy, Sąd Rejonowy w Dębicy). 

Udzielanie pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy 

W 2021 roku OIK w Dębicy zatrudniał na umowę zlecenie 2 konsultantów prawnych, którzy udzielili 

łącznie 421 porad. Dotyczyły one głównie spraw związanych z problemami rodzinnymi, z uzależnieniem  

od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, przemocą w rodzinie, ustaleniem kontaktów 

z dziećmi,  sporządzania wniosków o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, 

zobowiązaniem osoby uzależnionej do leczenia odwykowego przez Sąd,  itp.  

Zapewnienie bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy domowej  

oraz ofiar wypadków losowych 

W 2021 roku klienci nie korzystali ze  schronienia w prowadzonym przez Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej hostelu. Przez cały rok działał telefon interwencyjny, przy którym dyżury przez 7 dni 

w tygodniu od 19.00 do 7.00 oraz  w dni wonne od pracy pełnią opiekunowie hostelu. Numer telefonu 

interwencyjnego jest w posiadaniu policji, która w godzinach nocnych lub w dni wolne od pracy może 

umieścić w hostelu osoby doświadczające przemocy w rodzinie np. po interwencji domowej lub innych 

klientów wymagających natychmiastowego schronienia, w sytuacji zdarzenia losowego, np. powodzi 

lub pożaru. W 2021 roku do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy nie zgłosiła się ani jedna osoba 

wymagająca natychmiastowego schronienia. 
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W 2021 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej zrealizował I edycję programu korekcyjno-edukacyjny 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia prowadzone były od 3 lipca do 4 września. Program 

został opracowany przez głównego specjalistę Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy w oparciu 

o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z Wytycznymi do opracowywania 

modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych (Załącznik nr 2 programu), ustawę 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. Powiatowy program oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc na lata 2021 – 2022 w Powiecie Dębickim 

został przyjęty Uchwałą Nr XXII.185.2020 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 05.10. 2020 roku. 

W oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych wzięło udział 12 osób, zaświadczenie o ukończeniu 

programu otrzymało 8 uczestników. Zajęcia były realizowane przez  specjalistę posiadającego 

kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 w sprawie standardu podstawowych usług 

świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób 

zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących 

oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.   

Środki na realizację oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w kwocie 10 624,00 złotych pochodziły 

z administracji rządowej.  

 

Udział pracowników w Zespołach Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz w pracach grup roboczych 

 

Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy są członkami  Zespołów Interdyscyplinarnych 

ds. przeciwdziałania przemocy   w rodzinie oraz biorą udział w posiedzeniach grup roboczych w ramach 

realizacji procedury Niebieskiej Karty. W 2021 roku dwóch pracowników współpracowało z  Zespołami 

Interdyscyplinarnymi działającymi przy GOPS w Dębicy oraz GOPS w Żyrakowie, biorąc udział 

w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych  oraz  w pracach 100 grup roboczych dotyczących  

rodzin  z Gminy Dębica oraz 20 grupach roboczych w Gminie Żyraków.    

Doskonalenie kadry 

W 2021 roku  pracownicy  Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy  korzystali z następujących 

szkoleń: 

- Analiza prawnych aspektów funkcjonowania zespołów Interdyscyplinarnych – 2 osoby 

- „Na ratunek całą dobę. Inspiracje i wyzwania interwencji kryzysowej”- 2 osoby 

- „Rozpoznawanie problemów u dzieci z rodzin dotkniętych przemocą oraz podejmowanie działań 

z tym związanych, w tym wszczynanie procedury Niebieskiej karty” – 2 osoby 

- „zasady kontaktu z osobami stosującymi przemoc i doświadczającymi przemocy w rodzinie”- 2 osoby 

- „praca z rodziną uwikłaną w przemoc domową”- 2 osoby 

- „Analiza prawnych aspektów funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych oraz kontakt z osobą 

stosującą i doświadczającą przemocy”- 2 osoby 

- szkolenie realizowane przez Fundację Feniks z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 

1 osoba. 
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Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny 

W ramach pomocy specjalistycznej udzielanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy 

placówka współpracuje z wieloma instytucjami wykonującymi zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, wspierającymi klientów w trudnych sytuacjach życiowych.  W 2021 roku OIK 

podejmował współpracę z następującymi podmiotami:  

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy – udzielanie pomocy prawnej 

i psychologicznej klientom kierowanym do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przez 

pracowników PCPR, udostępnianie lokalu na zajęcia dla rodzin zastępczych.  

• Miejski i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Dębickiego – udział 

w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych i posiedzeniach grup roboczych w ramach 

procedury Niebieskiej Karty, konsultacje z pracownikami socjalnymi z prośbą o interwencję                        

w miejscach zamieszkania klientów w związku z telefonicznymi informacjami klientów 

o trudnej sytuacji w rodzinie 

• Komenda Powiatowa Policji w Dębicy – zgłaszanie osób do hostelu   

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

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz pomocy psychologicznej 

dla osób objętych nadzorami kuratorów w sprawach rodzinnych. 

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy 

Kadra pracująca w Placówce stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach 

i szkoleniach. Ze względu na to, że od roku 2020 panuje pandemia COVID-19, większość szkoleń 

odbywała się w formie online. Dotyczyły pandemii i postępowania w czasie jej trwania oraz 

funkcjonowania jednostki w tym okresie, w szczególności form pracy zdalnej z wykorzystaniem metod 

i technik porozumiewania się na odległość. Oprócz tego specjaliści stale doskonalą swoje umiejętności, 

korzystając we własnym zakresie z kierunkowych kursów i szkoleń, takich jak: 

- diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy, 

- neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci, 

- warsztaty pracy metodą SNOEZELEN (zajęcia na Sali doświadczania świata), 

- terapia neurorozwojowa NDT-Baby, 

- trening umiejętności społecznych, 

- integracja sensoryczna, 

- Babywork – rozluźnienie mięśniowo – powięziowe, 

- diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz skoliozy idiopatycznej, 

- zasiłki ZUS, prawo pracy. 

W roku 2021  z pomocy Jednostki skorzystało 802 dzieci z terenu całego Powiatu Dębickiego. 

Z tej liczby z konsultacji jednorazowych udzielonych przez specjalistów Placówki, skorzystało 594 dzieci 

i ich rodziców, a 208 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością z sukcesem zakończyło terapię 

pozostając w stałej kontroli rozwoju. Stan na dzień 31 grudzień 2021 r. to 198 dzieci pozostających 

w stałej terapii w Placówce i tak: 

Miasto Dębica  –  79 

Gmina Dębica  – 43  

Gmina Pilzno  – 29 

Gmina Żyraków – 19 
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Gmina Czarna – 15 

Gmina Brzostek – 10  

Gmina Jodłowa – 3 

Przy podziale na grupy wiekowe (dzieci w stałej terapii):  

w wieku od 0-3 lata  – 35 

w wieku powyżej 3 lat  – 163 

Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności jest 65 wg stanu na 31.12.2021 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.   

Standard udzielanej pomocy jest na bardzo wysokim poziomie, niezależnie od formy funkcjonowania 

Placówki. 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 pomaga w zakupie różnych pomocy terapeutycznych jako wyposażenia sal do pracy 

z dziećmi.  
 

Dom Dziecka „HANKA” w Dębicy 

Dom Dziecka "Hanka" z dniem 1 marca 2021 r. przekształcił się w Dom Dziecka "Hanka" z liczbą miejsc 

14  oraz  w Dom Dziecka "Jaś" z liczbą miejsc 10. Do końca lutego 2021 r. w Domu Dziecka "Hanka" 

przebywało 23 osoby. Od marca do grudnia (po przekształceniu) placówka objęła opieką 16 dzieci. 

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

angielskiego, języka niemieckiego oraz chemii. 

Aby zapobiec zachowaniom negatywnym, niepożądanym  wychowankowie uczestniczyli w licznych 

zajęciach terapeutycznych i profilaktycznych. 

W 2021 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 

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

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

Leczenia Uzależnień w Dębicy. 

W trakcie wakacji dzieci uczestniczyły w  wyjeździe wypoczynkowym w  Stegnie. 

Od ponad 10-ciu lat prowadzone jest „Mieszkanie usamodzielnienia” (os.  Matejki),  które jest 

przeznaczone dla wychowanków  opuszczających placówkę. W 2021 roku zamieszkiwały  w nim 2 osoby. 

Dom Dziecka „JAŚ” w Dębicy 

W okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w placówce przebywało 12 dzieci. 

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

angielskiego, języka niemieckiego. 

Aby zapobiec zachowaniom negatywnym, niepożądanym  wychowankowie uczestniczyli w licznych 

zajęciach terapeutycznych i profilaktycznych. 
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W 2021 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 współpracowaliśmy 

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

„Jutrzenka”, Przychodnią i Oddziałem Leczenia Odwykowego w Tarnowie oraz Poradnią Leczenia 

Uzależnień w Dębicy. 

W trakcie wakacji dzieci uczestniczyły w  wyjeździe wypoczynkowym w  Stegnie. 
 

5.4. Transport zbiorowy i drogi publiczne 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne realizujące zadania: 

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dębicy, 
Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2021 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 zezwoleń 

i zaświadczeń 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:      17 078 

Liczba wydanych decyzji o rejestracji czasowej:       17 894 

Liczba wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów:      1 840 

Liczba przyjętych zawiadomień o  zbyciu pojazdów:      9 845 

Liczba pojazdów zarejestrowanych (ogółem):       141 152 

Liczba wydanych DR (wszystkich):        18 392 

Modyfikacja danych w DR – przez zmianę:       6 092 

Dział praw jazdy 

Liczba wydanych profili kandydatów na kierowców:      2 328 

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

praw jazdy): 3 901 w tym: 

Liczba praw jazdy międzynarodowych:        28 

Liczba zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi:     85 

Wysyłka akt kierowców:         249 

Liczba wydanych decyzji administracyjnych:  

- zatrzymanie dokumentu prawa jazdy:        510 

- cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi:    222 

- przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi:    148 

- skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje:      20 

- skierowanie na badania lekarskie:        174 

- skierowanie na badania psychologiczne:       181 

- skierowanie na kurs reedukacyjny:        158 
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Dział zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, nadzoru nad stacjami 

diagnostycznymi oraz ośrodkami szkolenia kierowców 

Liczba Stacji Kontroli Pojazdów:        21 

Liczba wydanych uprawnień dla diagnostów:       71 

Liczba przeprowadzonych kontroli SKP w 2021 r.:      21 

Liczba Ośrodków Szkolenia Kierowców:       13 

Liczba wydanych uprawnień instruktorów nauki jazdy:      206 

Liczba przeprowadzonych kontroli OSK w 2021 r.:      12 

Liczba zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych:  27 

Liczba zatwierdzonych projektów organizacji ruchu:     139 

Liczba przeprowadzonych kontroli dróg powiatowych w 2021 r.:    2 

Liczba przeprowadzonych kontroli dróg gminnych w 2021 r.:    6 

Liczba usuniętych pojazdów z drogi:        33 

Dział transportu 

Przewóz rzeczy: 

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

do 14.08.2013 r.): 20 

Liczba wydanych wypisów z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy  

(i licencje wydane do 14.08.2013 r.): 76 

Liczba wydanych licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy: 4 

Liczba wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne: 29 

Liczba wydanych wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne: 83 

Przewóz osób: 

Liczba  wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych: 7 (+2 zmiany zezwoleń) 

Liczba wydanych wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych: 155 

Liczba wydanych zezwoleń na regularny specjalny przewóz osób: 0 

Liczba wydanych wypisów na regularny specjalny przewóz osób: 0 

Liczba wydanych licencji na przewóz osób samochodem osobowym: 1 

Liczba wydanych wypisów do licencji na przewóz osób samochodem osobowym: 2 

Liczba wydanych licencji na przewóz osób samochodem osobowym 7-9 osób: 13 

Liczba wydanych wypisów do licencji na przewóz osób samochodem osobowym 7-9 osób: 1 

Liczba wydanych wypisów do licencji na przewóz osób (stare): 2 

Liczba podmiotów wykonujących transport na terenie Powiatu Dębickiego: 6 

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

49 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu 

Dębickiego. W jego imieniu obowiązki zarządcy drogi realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy. 

Zarząd Dróg Powiatowych odpowiada za sieć dróg powiatowych o łącznej długości 372,486 km 

w tym drogi miejskie 33,804 km i drogi pozamiejskie 338,682 km. Zarząd Dróg Powiatowych w ramach 

zarządzania drogami powiatowymi sprawuje  administrację drogową oraz wykonuje zadania systemem 

własnym oraz zleconym. 
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Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie w roku sprawozdawczym: 

Realizacja zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2021 roku siłami własnymi: 

− W zakresie utrzymania nawierzchni dróg − systemem własnym wykonano remonty nawierzchni 

dróg emulsją i grysami. 

− Utrzymanie infrastruktury technicznej i urządzeń odwodnienia drogi w tym: odmulanie rowów 

przydrożnych, usuwanie szkód powodziowych, umocnień 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 2021 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 Pilźnie. 

− Działalność administracyjna tj. wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego 

oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń obcych, wydawanie decyzji administracyjnych na 

lokalizację zjazdów indywidualnych i publicznych z dróg powiatowych oraz uzgodnienia lokalizacji 

urządzeń 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 Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadza przeglądy okresowe dróg i obiektów 

mostowych  raz na 5 lat. 

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

− Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych 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 dla zadań: 

− Przebudowa drogi powiatowej Nr 1282R Pustków-gr. powiatu-Wola Ociecka – budowa 

chodnika w km 1+585 -2+794 w m. Pustków  - kwota 39 975,00 zł, 

− Przebudowa drogi powiatowej Nr 1280R Pilzno- Róża - budowa chodnika w km 3+558 -4+229 

w miejscowości Lipiny – kwota 29 520,00 zł, 

− Przebudowa drogi powiatowej Nr 1284R Ostrów- gr. powiatu-Brzeźnica w km 1+466 -7+363 –

etap II w km 1+466 -5+200 oraz 6+150 -7+363 – kwota 39 360,00 zł. 
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Zlecono wykonanie zadań remontowych, w tym: 

− Remont drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa  

w km 4+640,00-6+230,00 oraz 7+630,00-11+200,00 wraz z remontem przepustu  

w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączałka  

i Smarżowa. Remont mostu na potoku Kamienica w cdp Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-

Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączałka - wykonanie : 3 505 687,00 zł (w tym: środki 

RFRD w kwocie 2 212 753,00 zł, środki Gminy Brzostek w kwocie 526 000,00 zł, środki Powiatu 

w kwocie 3 505 687,00 zł. 

− Remont drogi powiatowej Nr 1294R ul. Jana Pawła II w Dębicy  - kwota 68 162,32 zł. 

− Remont budynku ODM Brzostek w kwocie  217 156,94 zł (w tym wykonanie dokumentacji 

technicznej 9 500,00 zł). 

− Remont umocnienia skarpy przy d. p. nr 2404R Połomia-Gębiczyna – kwota 6 104,74 zł. 

− Remont odwodnienia przy d. p. Nr 1319R w m. Nawsie Brzosteckie –kwota 5 043,36 zł. 

− Remont umocnienia skarpy przy d. p. nr 1317Rw m. Kamienica Dolna – kwota 16 489,65 zł. 

− Remont umocnienia rowu przy d. p. 1319R w m. Wola Brzostecka – kwota 6 700,76 zł. 

− Remont umocnienia skarpy przy d. p. 1313R w m. Dębowa –kwota 8 233,16 zł. 

− Drobne remonty chodników, roboty brukarskie – kwota 3 441,80 zł. 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: 

− Przebudowa drogi powiatowej Nr 1282R Pustków-gr. powiatu-Wola Ociecka – budowa 

chodnika w km 1+585 -2+794 w m. Pustków  - kwota 39 975,00 zł. 

− Przebudowa drogi powiatowej Nr 1280R Pilzno- Róża - budowa chodnika w km 3+558 -4+229 

w miejscowości Lipiny – kwota 29 520,00 zł. 

− Przebudowa drogi powiatowej Nr 1284R Ostrów- gr. powiatu-Brzeźnica w km 1+466 -7+363 –

etap II w km 1+466 -5+200 oraz 6+150 -7+363 – kwota 39 360,00 zł. 

Realizowane inwestycje drogowe 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1180 R Dębica-gr. powiatu - Zdziarzec wraz z budową mostu 

przez rzekę Wisłokę w m. Dębica 

− plan: 0,00 zł 

− zakres robót:  wykonanie dokumentacji technicznej, wykup gruntów, zadanie w trakcie 

realizacji, termin przedłużony  na rok 2022  

− wykonanie: 0,00 zł 

Przebudowa drogi powiatowej Nr  1303 R Łabuzie-Południk-Kamieniec w km 8+040 - 12+848 

w m. Głobikowa i Braciejowa 

− plan: 2 849 782,00 zł 

− zakres robót: przebudowa istniejącej konstrukcji jezdni o dł. 4293 m, budowa chodnika  

o łącznej długości 2410 m, budowa zatoki postojowej na 33 miejsca postojowe przy Szkole 

w Głobikowej, przebudowa istniejących skrzyżowań  z drogami powiatowymi i gminnymi. 

Zadanie realizowane w latach 2020- 2021. 

− wykonanie: 2 845 947,71 zł 

− finansowanie: środki Powiatu w kwocie 444 587,36 zł, środki Gminy Dębica w kwocie 

441 512,35 zł ,środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 959 848,00 zł. 
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1296R Wielopole-gr. powiatu-Dębica – budowa chodnika 

w km 18+548 – 19+502 – etap II w km 18+548 – 19+052  

− plan 414.000,00 zł 

− zakres robót: budowa chodnika wraz z kanalizacją na odc. o dł. 504 m w m. Stasiówka. 

− wykonanie: 393.677,47 zł. 

− finansowanie: środki Powiatu w kwocie  196.838,74 zł,  środki Gminy Dębica w kwocie 

196.838,73 zł. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285R Stacja Kochanówka-Paszczyna – budowa chodnika w km 

1+366 -2+ 445 – etap II w km 1+966 - 2+445 

− plan 455 000,00 zł 

− zakres robót: budowa chodnika wraz z kanalizacją na odc. o dł. 449 mb, w m. Brzeźnica 

− wykonanie: 416 531,87 zł. 

− finansowanie: środki Powiatu w kwocie 216 531,87 zł. środki Gminy Dębica w kwocie 

200 000,00 zł. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec w km 10+312 -14+487 

w miejscowości Róża i  Zasów 

− plan: 2 766 946,00 zł 

− zakres robót: wykonanie poszerzenia jezdni, odbudowa konstrukcji, wykonanie podbudowy, 

wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, budowa chodników o łącznej długości 1225m, 

umocnienia skarp, pobocza i rowy, urządzenia zabezpieczające i oznakowanie stałe  

i tymczasowe, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, remont 

przepustów, odmulenie przepustów pod zjazdami. 

− wykonanie: 2.766.925,64 zł 

− finansowanie: środki Powiatu w kwocie 438 020,64, środki Gminy Żyraków w kwocie 

246 600,00 zł, środki Gminy Czarna w kwocie 164,400,00 zł, środki pomocowe Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 917 905,00 zł. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319R  Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa –budowa 

chodnika w km 0+400-2+211. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323R Brzostek-Opacionka –

budowa chodnika w km 0+377 -1+500. 

− plan: 759 200,00 zł 

− zakres robót: na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD,  

w związku z nieotrzymaniem w 2021 roku dofinasowania z RFRD  zadanie nie było realizowane. 

− wykonanie: 0  zł 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego 

− plan: 1 732 969,00 zł 

− zakres robót: budowa chodników na terenie 4 Gmin tj. 

• Gminy Dębica wykonanie kwota 718 457,00 zł – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301R 

Latoszyn- Braciejowa- budowa chodnika w km 2+655 -3+221,75 - finansowanie: środki RFIL 

w kwocie 359 228,50 zł i  środki Gminy Dębica w kwocie 359 228,50 zł. 

• Gminy Czarna wykonanie kwota 995 662,55 zł – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290R Dębica-

Straszęcin-Grabiny-Czarna – budowa chodnika w km 2+080 – 4+440 w miejscowości Grabiny 

i Głowaczowa – etap I w km 2+080 -3+950 - finansowanie: 995 662,55 zł w tym: środki RFIL 

w kwocie 993 739,85 zł, środki własne Powiatu w kwocie 1 922,70 zł. 
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• Gminy Jodłowa wykonanie 0,00 zł – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 

pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Jodłowa - gr. Powiatu - Ryglice – budowa 

chodnika w km 26+402- 28+602 w miejscowości Jodłowa (zaciągnięte zobowiązanie na rok 2022,  

wartość  umowna 79 950,00 zł). 

• Gminy Pilzno wykonanie 0,00 zł – zlecono wykonanie dokumentacji projektowych 

dla następujących zadań: Przebudowa drogi powiatowej NR1306R Pilzno-Szynwałd – budowa 

chodnika w km 1+318 -2+315 w miejscowości Pilzno oraz dla zadania pn. Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1306R Pilzno-Szynwałd- budowa chodnika w km 3+480 -4+326 w miejscowości Łęki 

Dolne (zaciągnięte zobowiązanie na rok 2022, wartość umowna 40 560,00 zł). 

Po opracowaniu dokumentacji projektowych w 2022 roku będzie realizowana budowa chodników 

w poszczególnych Gminach. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego na terenie 

Gminy Żyraków 

− plan: 0,00 zł 

− zakres robót: budowa chodników na terenie  Gminy Żyraków, 

− wykonanie: 0,00 zł, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 2402R Zasów-Wola Żyrakowska – budowa chodnika w km 0+340 -4+375 

w miejscowości Zasów i Mokre (zaciągnięte zobowiązanie na rok 2022, wartość umowna 84 

870,00 zł). 

Po opracowaniu dokumentacji technicznej nastąpi budowa chodnika. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec w km 7+747 -10+342 

w miejscowości Wiewiórka i Róża 

− plan 65 000,00 zł 

− zakres robót: wykonanie dokumentacji projektowej,  

− wykonanie: 65 000,00 zł  

− finansowanie: środki Powiatu w kwocie  65 000,00 zł. 

Na w/w zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD na rok 2022. 

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica  

− plan 0,00 zł 

− zakres robót: planowany zakres obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej 

dla całego zadania oraz  przebudowę sygnalizacji od ulicy Krótkiej do ulicy Kościuszki 

w Dębicy – zadanie w trakcie  realizacji, zaciągnięte zobowiązanie, termin wydłużony na rok 

2022. 

− wykonanie: 0,00 zł 

Budowa wiaty magazynowej na terenie ODM w Brzostku 

− plan 50 000,00 zł 

− zakres robót: wykonanie poszycia z blachy falistej i płyt warstwowych wybudowanego 

szkieletu wiaty , koszt zakupu materiałów tj. blacha i płyty warstwowe. 

− wykonanie: 49 859,97 zł 

− finansowanie: środki Powiatu w kwocie  49 859,97 zł. 
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1278 R Podlesie – Czarna – budowa chodnika  
w km 8+335 -9+222 w miejscowości Jaźwiny – nawierzchnia jezdni 

− plan 553 100,00 zł 

− zakres robót: ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 887m, 

wykonanie poszerzenia jezdni. 

− wykonanie: 529 928,06 zł 

− finansowanie: środki Powiatu w kwocie 429928,06 zł, środki Gminy Czarna w kwocie 

100 000,00 zł. 

Przebudowa  przejść dla pieszych w m. Dębica na drogach powiatowych: nr 1295R ul. Krakowska, 
nr 1180R ul. Kościuszki, nr1297R ul. Wielopolska 

− plan  0,00 zł 

− zakres robót: wykonanie dokumentacji projektowej, budowa 5 przejść dla pieszych 

tj. ul. Krakowska w km 3+317, ul. Kościuszki w km 0+102, ul. Kościuszki w km 0+223,  

ul. Wielopolska, ul. Krakowska w km 3+403,, wykonanie oświetlenia, oznakowania 

poziomego, wymiana oznakowania pionowego, poprawa nawierzchni chodnika w obrębie 

oddziaływania przejścia dla pieszych. 

− wykonanie: 0,00 zł 

− finansowanie: zadanie finansowane z środków RFRD , zaciągnięte zobowiązanie i wydłużona 

realizacja na 2022 rok. 

Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych: nr 1280R Pilzno-Róża w m. Czarna, 
nr 1184R Przecław-gr. powiatu-Chotowa w m. Grabiny, nr 1180R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec 
w m. Zawierzbie, nr 1284R Ostrów-gr. powiatu-Brzeźnica w m. Pustków Osiedle i nr 1299R Zawada-
Stasiówka w m. Stobierna 

− plan 0,00 zł 

− zakres robót: wykonanie dokumentacji projektowej - budowa 5 przejść dla pieszych, 

na skrzyżowaniach w m. Czarna, Grabiny, Zawierzbie, Pustków Osiedle, Stobierna. 

− wykonanie: 0,00  zł 

− finansowanie: zadanie finansowane ze środków RFRD, zaciągnięte zobowiązanie i wydłużona 

realizacja na 2022 rok. 

Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych: nr 1184R Przecław-gr. powiatu-
Chotowa w m. Żyraków, nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka w m. Nagawczyna oraz budowa 
przejścia dla pieszych na d. p. nr 1323R Frysztak-Klecie w m. Opacionka 

− plan  0,00 zł 

− zakres robót: wykonanie dokumentacji projektowej, budowa 3 przejść dla pieszych 

w m. Nagawczyna, Żyraków, Opacionka. 

− wykonanie: 0,00 zł, 

− finansowanie: zadanie finansowane z środków RFRD, zaciągnięte zobowiązanie i wydłużona 

realizacja na 2022 rok. 

Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych: nr 1306R Pilzno-gr. powiatu-Szynwałd 
w m. Pilzno, nr 310R Bielowy- Jodłowa w m. Jodłowa i nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna –
Smarżowa w m. Brzostek 

− plan  0,00 zł 

− zakres robót: wykonanie dokumentacji technicznej budowa 5 przejść dla pieszych, 

− wykonanie: 0,00  zł 

− finansowanie: zadanie finansowane z środków RFRD, zaciągnięte zobowiązanie i wydłużona 

realizacja na 2022 rok. 
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Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego  

w Gminach Dębica i Brzostek 

− plan: na zadanie otrzymano wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z Programu 

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 

− zakres robót: Zadanie zaprojektuj i wybuduj dla dróg powiatowych: nr 1298R Nagawczyna-

Stasiówka oraz drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna- Grudna Górna, i drogi 

powiatowej nr 1318R Brzostek-Siedliska Bogusz. 

Zakupy inwestycyjne 

Zakup 2 kosiarek dla potrzeb ODM Pilzno tj. kosiarki do poboczy kwota 28 905,00 zł  

i kosiarki wysięgnikowej kwota 96 500,00 zł, zakup piaskarko-solarki dla potrzeb ODM Brzostek 

w kwocie 95 940,00 zł. 

Dotacje dział 600 rozdział 60014  § 2310 - wykonanie  79 998,52 zł 

Dotacja dla Gminy Dębica w kwocie 39 998,52 zł i dotacja dla Gminy Żyraków  w kwocie 30 000,00 zł 

za zimowe utrzymanie chodników, dla Gminy Czarna w kwocie 10 000,00 zł. 

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi – współpraca z samorządami gminnymi  

w celu realizacji prowadzonych zadań 

Podpisane umowy i porozumienia w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego 

w celu realizacji zadań: 

– Porozumienie nr 072.1.2021 z dnia 04.01.2021r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie 

Żyraków zimowego utrzymania chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Żyraków 

w zakresie zwalczania śliskości zimowej i odśnieżanie. 

– Porozumienie nr 072.2.2021 z dnia 04.01.2021r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie Dębica 

zimowego utrzymania chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Dębica  w zakresie 

zwalczania śliskości zimowej i odśnieżanie. 

– Porozumienie nr 072.3.2021 z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie przekazania  do realizacji Gminie 

Czarna zadań publicznych Powiatu Dębickiego dotyczących bieżącego utrzymania dróg  na terenie 

Gminy Czarna polegającego na koszeniu poboczy oraz wycinaniu krzewów i zarośli w pasie 

drogowym  oraz  zimowego utrzymania chodników w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy 

Czarna poprzez zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie. 

– Porozumienie nr 072.4.2021 z dnia 25.01.2021r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie Czarna 

prowadzenia zadania publicznego Powiatu Dębickiego w zakresie dróg publicznych polegającego  

na realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1278R Podlesie-Czarna w km 8+809 -

9+222 – budowa chodnika w miejscowości Jaźwiny” + aneks nr 1 z dnia 24.06.2021r. zmiany zakresu 

rzeczowego inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1278R Podlesie-Czarna w km 8+593 -

9+222 – budowa chodnika w miejscowości Jaźwiny”. 

– Porozumienie nr 072.5.2021 z dnia 25.01.2021r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie Czarna 

prowadzenia zadania publicznego Powiatu Dębickiego w zakresie dróg publicznych polegającego 

na realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2403R  Machowa- Czarna w km 3+086 -

3+492-  budowa chodnika w miejscowości Żdżary”. 

– Porozumienie  nr 072.6.2021 z dnia 25.01.2021r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie Czarna 

prowadzenia zadania publicznego Powiatu Dębickiego w zakresie dróg publicznych polegającego 

na realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279R Róża-Stara Jastrząbka 

w km 3+520-3+890 – budowa chodnika w miejscowości Róża”. 
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– Umowa Nr 072.7.2021 z dnia 04 marca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 

Gminę Dębica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303R Łabuzie – 

Południk – Kamieniec w km 8+040 – 12+848 w m. Głobikowa i Braciejowa”. 

– Umowa Nr 072.8.2020. z dnia 04 marca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 

Gminę Dębica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285R Stacja 

Kochanówka-Paszczyna- budowa chodnika w km 1+366 -2+445 – etap II w km 1+996-2+445”. 

– Umowa nr 072.9.2021 z dnia 04.03.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę 

Dębica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1296 R Wielopole-gr. powiatu-

Dębica  – budowa chodnika w km 18+548-19+502 etap II w km 18+548 -19+052”. 

– Porozumienie  nr 072.10.2021 z dnia 26.04.2021r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie 

Miasta Dębica prowadzenia zadania publicznego Powiatu Dębickiego w zakresie dróg publicznych 

polegającego na realizacji inwestycji „Remont chodnika w ciągu  drogi powiatowej Nr 2509R  

ul. Świętosława w Dębicy w km 0+970 -2+256-etap II w km 1+563 -2+256”. 

– Umowa nr 072.11.2021 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę 

Żyraków  i Gminę Czarna pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec w km 10+312 -14+487 

w miejscowości Róża i Zasów”, + aneks Nr 1 z dnia 03 września 2021. 

– Umowa nr RFRD-P25/A/2021 z dnia 07.05.2021r. + aneks Nr 1-RFRD-P25/A/2021 z dnia 16.06.2021 

r. zawarta z Wojewodą Podkarpackim w sprawie udzielenia dofinansowania z RFRD na realizację 

zadania pod nazwą: „Przebudowa  drogi powiatowej Nr 1180R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec w km 

10+312 -14+487 w miejscowości  Róża i Zasów”. 

– Umowa nr 072.13.2021 zawarta w dniu 17 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

przez Gminę Brzostek Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. „Remont  drogi powiatowej 

Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa w km 4+640,00 -6+230,00 oraz 7+630,00-

11+200,00 wraz z remontem przepustu  w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, 

Kamienica Górna, Bączałka  i Smarżowa. Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączałka” 

+ aneks  Nr 1 z dnia 03.09.2021r. 

– Porozumienie  nr 072.15.2021 z dnia 24.06.2021r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie 

Żyraków prowadzenia zadania publicznego Powiatu Dębickiego w zakresie dróg publicznych 

polegającego na realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania 

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

w km 7+059 -8+811 w miejscowości Bobrowa i Bobrowa Wola”. 

– Porozumienie  nr 072.16.2021 z dnia 24.06.2021r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie 

Żyraków prowadzenia zadania publicznego Powiatu Dębickiego w zakresie dróg publicznych 

polegającego na realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania 

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

w km 3+857 - 4+820 w miejscowości Korzeniów”. 

– Porozumienie  nr 072.17.2021 z dnia 02.06.2021r. zawarte pomiędzy Powiatem Dębickim  

a Operatorem Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w sprawie wyrażenia zgody 

na korzystanie z drogi powiatowej nr 1321R Brzostek-Skurowa –gr. powiatu- Błażkowa. 

– Umowa nr RFRD-P28/A/2021 z dnia 17.06.2021r. i Aneks Nr 1-RFRD-P28/A/2021 z dnia 06.07.2021r. 

zawarta z Wojewodą Podkarpackim w sprawie udzielenia dofinansowania z FDS na realizację 

zadania pod nazwą: „Remont  drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa 

w km 4+640,00 -6+230,00 oraz 7+630,00-11+200,00 wraz z remontem przepustu 

w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączałka i Smarżowa. 
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Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica 

Górna- Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączałka”. 

– Porozumienie nr 072.19.2021 z dnia 12.08.2021 r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie 

Czarna prowadzenia zadania publicznego Powiatu Dębickiego w zakresie dróg publicznych 

polegającego na realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1278R  Podlesie- Czarna – 

budowa chodnika  w km 10+166-10+804 w miejscowości Borowa i Jaźwiny”. 

– Porozumienie nr 072.20.2021 z dnia 12.08.2021r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie Czarna 

prowadzenia zadania publicznego Powiatu Dębickiego w zakresie dróg publicznych polegającego 

na realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1280 R  Pilzno-Róża– budowa chodnika  

w km 6+166 – 6+873  w miejscowości Czarna (ul. Krakowska)”. 

– Porozumienie nr 072.21.2021 z dnia 12.08.2021r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie Czarna 

prowadzenia zadania publicznego Powiatu Dębickiego w zakresie dróg publicznych polegającego 

na realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2403R  Machowa- Czarna – budowa 

chodnika  w km 9+491 – 10+478  w miejscowości Czarna (ul. Witosa)”. 

– Porozumienie nr 072.22.2021 z dnia 12.08.2021r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie Czarna 

prowadzenia zadania publicznego Powiatu Dębickiego w zakresie dróg publicznych polegającego 

na realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2403R  Machowa- Czarna – budowa 

chodnika  w km 3+492-4+441 w miejscowości Żdżary”. 

– Porozumienie nr 072.23.2021 z dnia 12.08.2021 r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie 

Czarna prowadzenia zadania publicznego Powiatu Dębickiego w zakresie dróg publicznych 

polegającego na realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279R  Podlesie- Czarna – 

budowa chodnika  w km 8+335- 8+593  w miejscowości Jaźwiny”. 

– Porozumienie nr 072.24.2021 z dnia 12.08.2021r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie Czarna 

prowadzenia zadania publicznego Powiatu Dębickiego w zakresie dróg publicznych polegającego 

na realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1279R  Róża- Stara Jastrząbka – budowa 

chodnika  w km 3+905- 4+372  w miejscowości Róża”. 

– Porozumienie nr 072.25.2021 z dnia 12.08.2021r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie Czarna 

prowadzenia zadania publicznego Powiatu Dębickiego w zakresie dróg publicznych polegającego na 

realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 R- Przecław-gr. powiatu-Chotowa – 

budowa chodnika  w km 22+777- 23+466  w miejscowości Chotowa”. 

– Umowa nr RFRD-P10/B/2021  z dnia 10 sierpnia 2021r.+ aneks Nr 1-RFRD-P10/B/2021 z dnia 

30.12.2021r. w sprawie udzielenia dofinansowania dla rocznego zadania powiatowego dotyczącego 

poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu 

dróg gminnych  i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. Przebudowa 

przejść dla pieszych w m. Dębica na drogach powiatowych nr 1295R ul. Krakowska, nr 1180R  

ul. Kościuszki, nr 1297R ul. Wielopolska. 

– Umowa nr RFRD-P25/B/2021 z dnia 10 sierpnia 2021r.+ aneks Nr 1-RFRD-P25/B/2021 z dnia 

30.12.2021r. w sprawie udzielenia dofinansowania dla rocznego zadania powiatowego dotyczącego 

poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu 

dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. Przebudowa 

przejść dla pieszych na drogach powiatowych: nr 1280R Pilzno-Róża w m. Czarna, nr 1184R 

Przecław-gr. powiatu-Chotowa w m. Grabiny, nr 1180R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec  

w m. Zawierzbie, nr 1284R Ostrów-gr. powiatu-Brzeźnica w m. Pustków Osiedle i nr 1299R Zawada-

Stasiówka w m. Stobierna. 

 



 

RAPORT O STANIE POWIATU DĘBICKIEGO ZA 2021 ROK  77 

– Umowa nr RFRD-P18/B/2021 z dnia 10 sierpnia 2021r.+ aneks Nr 1-RFRD-P18/B/2021 z dnia 

30.12.2021 r. w sprawie udzielenia dofinansowania dla rocznego zadania powiatowego 

dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla 

pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

pn. Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych: nr 1306R Pilzno-gr. powiatu-

Szynwałd, nr 1310R Bielowy- Jodłowa w m. Jodłowa, nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-

Smarżowa w m. Brzostek. 

– Umowa nr RFRD-P31/B/2021 z dnia 10 sierpnia 2021r.+ aneks Nr 1-RFRD-P31/B/2021 z dnia 

30.12.2021 r. w sprawie udzielenia dofinansowania dla rocznego zadania powiatowego 

dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść 

dla pieszych w ciągu dróg gminnych  i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

pn. Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych :nr 1184R Przecław-gr. powiatu-

Chotowa w m. Żyraków, nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka w m. Nagawczyna, nr 1323R Frysztak –

Klecie w m. Opacionka. 

– Umowa nr RFRD-P11/B/2021 z dnia 12 października 2021r. w sprawie udzielenia dofinansowania 

dla rocznego zadania powiatowego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych 

w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1309R Strzegocice- 

Słotowa -gr. powiatu-Lubcza – budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w km 0+008,60 -

0+123,60 w miejscowości Strzegocice. 

– Umowa nr 072.30.2021 z dnia 03.09.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę 

Dębica Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301 R 

Latoszyn-Braciejowa- budowa chodnika w km 2+655 -3+221,75 w ramach zadania Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego”. 

– Umowa pomocy rzeczowej nr 1/2021 zawarta w dniu 27.09.2021r. pomiędzy Gminą Czarna 

a Powiatem Dębickim w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Dębickiemu przez Gminę 

Czarna w postaci wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej NR 1184R Przecław-gr. powiatu-Chotowa w km 22+777 - 23+466 – budowa chodnika 

w miejscowości Chotowa”. 

– Umowa Nr 072.32.2021. z dnia 12 października  2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

przez Gminę Czarna na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1278R Podlesie –

Czarna – budowa chodnika w km 8+335 -9+222 w miejscowości Jaźwiny – nawierzchnia jezdni, 

+ aneks nr 1 z dnia 18 października 2021r. 

– Umowa pomocy rzeczowej nr 1/2021 zawarta w dniu 16.11.2021r.pomiedzy Gminą Pilzno  

a Powiatem Dębickim w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Dębickiemu przez Gminę 

Pilzno w postaci wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej NR 1309R Strzegocice- Słotowa- gr. powiatu-Lubcza –budowa przejść dla pieszych wraz 

z chodnikiem w km 0+008,60 – 0+123,60 – w miejscowości Strzegocice”. 

– Porozumienie nr 072.36.2021 z dnia 21.12.2021r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie Czarna 

prowadzenia zadania publicznego Powiatu Dębickiego w zakresie dróg publicznych polegającego 

na realizacji inwestycji:  
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• Przebudowa drogi powiatowej nr 1179R Żarówka - granica powiatu - Stara Jastrząbka 

- budowa chodnika w miejscowości Stara Jastrząbka w km 5+983 - 6+982; 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Róża - Stara Jastrząbka w miejscowościach 

Róża, Stara Jastrząbka w km 3+526 - 4+434; 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Róża - Stara Jastrząbka w miejscowości Stara 

Jastrząbka w km 4+434 - 5+443; 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Róża - Stara Jastrząbka w miejscowości Stara 

Jastrząbka w km 6+422 - 7+412; 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w miejscowości Borowa, 

Jaźwiny w km 9+601 - 11+178; 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny - Czarna  

w miejscowości Golemki w km 7+014 - 7+635; 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny - Czarna  

w miejscowości Czarna w km 7+945 - 8+663; 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1293R Chotowa - Borowa w miejscowościach 

Chotowa, Głowaczowa w km 0+003 - 1+541. 

Porozumienie zawarto do 31 grudnia 2023 r. 
 

− Umowa pomocy rzeczowej nr 2/2021 zawarta w dniu 29.11.2021r.pomiedzy Gminą Czarna 

a Powiatem Dębickim w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Dębickiemu przez 

Gminę Czarna w postaci wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2403 R Machowa -Czarna w km 5+950 - 6+879 – budowa chodnika  

w miejscowości Czarna ul. Krakowska”. 
 

− Umowa pomocy rzeczowej nr 3/2021 zawarta w dniu 29.11.2021r.pomiedzy Gminą Czarna  

a Powiatem Dębickim w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Dębickiemu przez 

Gminę Czarna w postaci wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1280 R Pilzno-Róża w km 9+519 – 10+552 – budowa chodnika  

w miejscowości Czarna ul. Witosa”. 
 

− Porozumienie nr 072.39.2021 z dnia 29.12.2021r. w sprawie przekazania Gminie Brzostek 

zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągach dróg 

powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Brzostek. 
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5.5. Inwestycje i zamówienia publiczne 
Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne realizujące zadania: 

 

Wydział Organizacyjny i Nadzoru Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Dębicy  
 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2021 r.: 
 

Tryb podstawowy  

art. 275 

Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji 

i Transportu Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz odbioru i kasacji 

tablic rejestracyjnych wycofanych z obrotu w 2022 roku 

art. 4 pkt 5c) lit. a) i b) 

i art. 4aa Pzp 

Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb 

Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dębicy 

na 2022 rok. 

Tryb podstawowy  

art. 275 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 

na potrzeby Starostwa Powiatowego w Dębicy w 2022 roku. 

Tryb podstawowy  

art. 275 

Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu 

Dębickiego na lata 2021-2023 

Poniżej 130 000 zł 
Dostawa materiałów biurowych i/lub materiałów eksploatacyjnych 

dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Dębicy na 2022 rok 

Poniżej 130 000 zł 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych oryginalnych i/lub materiałów 

eksploatacyjnych zastępczych dla potrzeb Starostwa Powiatowego 

w Dębicy na 2022 rok 

Poniżej 130 000 zł Audyt powykonawczy głęboka modernizacja energetyczna budynku ZSE 

Poniżej 130 000 zł Świadczenie usług prawnych na lata 2021-2022 

Poniżej 130 000 zł 

Świadczenie usług porządkowych, utrzymania czystości oraz ochrony 

fizycznej i monitoringu dla Starostwa Powiatowego w Dębicy w latach 

2021-2024 

Poniżej 130 000 zł 

Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy, w tym: 

budowa Sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni 

plenerowej z placem zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy 

Poniżej 130 000 zł 
Wykonywanie usług z zakresu usuwania pojazdów z drogi i prowadzenia 

parkingów strzeżonych dla tych pojazdów w 2022 roku 

Tryb podstawowy  

art. 275 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ZSS 

Poniżej 130 000 zł Zakup artykułów spożywczych – sekretariat 

Poniżej 130 000 zł Zakup samochodu Skoda Kodiaq 

Poniżej 130 000 zł Projekt koncepcyjny i aranżacja wnętrz budynku Zespołu Szkół 

Specjalnych w Dębicy przy ul. Parkowej 

Poniżej 130 000 zł Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Starostwa 

Powiatowego w Dębicy 

Poniżej 130 000 zł Zapytanie ofertowe na usługę sprawowania nadzoru autorskiego 

podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy 

ul. Parkowej w Dębicy, w tym: Budowa Sali gimnastycznej, boiska 

wielofunkcyjnego oraz siłowni plenerowej z placem zabaw przy Zespole 

Szkół Specjalnych w Dębicy”. 

Tryb podstawowy  

art. 275 

Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących dla Starostwa 

Powiatowego w Dębicy 

Poniżej 130 000 zł Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Zespołu Szkół 

Specjalnych w Dębicy. 
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5.6. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne realizujące zadania: 

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

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2021 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, w ramach obowiązujących przepisów prawnych, warunków organizacyjnych i finansowych 

niezbędnych do rozwoju działalności kulturalnej oraz promocji inicjatyw zaspokajających różnorodne 

potrzeby kulturowe mieszkańców. 

Głównym celem działalności Wydziału jest inicjowanie i organizowanie projektów własnych, 

współpraca ze środowiskiem kulturalno-oświatowym, realizacja ich potrzeb i oczekiwań, 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 przedsięwzięć kulturalnych o charakterze powiatowym, regionalnym i ponadregionalnym. 

Z organizowanych oraz współorganizowanych imprez kulturalnych oraz konkursów, które zrealizowane 

zostały w roku 2021 wymienić należy: 

 Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek  

 Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych  

 Powiatowy Finał WOŚP  

 Festiwal „Dni Sztuki” 

 Premierę rock opery „Jesus Christ Superstar” 

 Powiatowy Przegląd Amatorskich Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Pantofelek Królowej 

Jadwigi 2021”  

 Wystawę Środowiskową w Galerii Sztuki MOK  

 Wystawę ocalmy od zapomnienia poświęconą patronom dębickich ulic – żołnierzom wyklętym 

oraz żołnierzom AK 

 Turniej Wiedzy o Bankowości 

 Konkurs „Mama, Matula, Mateńka” 

 Konkurs matematyczno-informatyczny 

 Konkurs Informatyczny „Super Masters” 

 Konkurs „Metrem, żaglowcem na chmurze, czyli geograficzno-matematyczne podróże” 

 Powiatowy Konkurs Chemiczny „Łączy nas chemia” 

 Powiatowy Konkurs Pisowni z Języka Angielskiego „Spelling Competition” 

 Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego  

 Powiatowe Obchody Święta Narodowego 3 Maja  

 Obchody 77. rocznicy akcji „Burza” i bitwy na Kałużówce 

 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  

 Powiatowy Konkurs o Żołnierzach Wyklętych 

 XI Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Dębickiego 

 Święto Potraw Regionalnych „Jużyna” 
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 Powiatowy Konkurs na Wieniec Dożynkowy  

 Dzień Sybiraka w Mokrem  

 Konkurs poetycko-literacki związany z postacią i naukami św. Jana Pawła II 

 Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej  

 Konkurs recytatorsko-plastyczny dla uczczenia pamięci C.K. Norwida 

 Konkurs „Życie i działalność Bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego” 

 Konkurs „Sketchnotka z lekcji” 

 Konkurs „Petrycjada” 

 Warsztaty Poligraficzne 

 Warsztaty Muzealne „Kukiełkowe postacie z bajek” 

 Wojewódzki Festiwal dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „I Ty masz talent” 

 Zakupiono książki: Hieronim Dekutowski „Zapora”, „Do nieba otwarte drzwi”, „Moralność pani 

Dulskiej” oraz kwartalnik „mojaWieś”. 

 Zakupiono znak „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” celem oznaczenia położonych na terenie 

Powiatu Dębickiego zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. 

 Wykonano banery okolicznościowe oraz zakupiono souveniry, grawertony, kwiaty, kartki 

okolicznościowe na imprezy/wydarzenia patriotyczno-religijne, społeczne, kulturalne                                

i oświatowe. 

 Kwotę 45 180,00 zł przekazano Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy 

na zadania związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej. 

 
 

5.7. Kultura fizyczna i turystyka 
 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne realizujące zadania: 

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

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2021 r.: 
 

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji wykonuje również zadania w zakresie turystyki, kultury 

fizycznej i sportu. Wyżej wymienione zadania realizowane są poprzez wspieranie, inicjowanie, 

organizację i współfinansowanie sportu i kultury fizycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży Powiatu 

Dębickiego. Wydział pośredniczy w przekazywaniu informacji w wymienionym zakresie pomiędzy 

gminami a powiatem i Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie oraz 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 Dzieci, Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej oraz Licealiady Młodzieży stawia nasz Powiat w ścisłej czołówce w województwie 

podkarpackim. 

Z powodu obostrzeń i ograniczeń związanych z trwającą w 2021 r. epidemią nie udało się zrealizować 

wszystkich zaplanowanych imprez sportowych. Wśród zorganizowanych oraz współorganizowanych 

wydarzeń, które przeprowadzone zostały w 2021 roku, wymienić należy: 
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 Zgłoszenie 2 grup młodzieży ze szkół ponadpodstawowych powiatu do programu „Szkolny Klub 

Sportowy”, 

 Puchar Polski Seniorów i Juniorów w Sumo, 

 II Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików w Tenisie Stołowym, 

 Transmisja on-line meczu pomiędzy Wisłoką Dębica a Cracovią Kraków z okazji 30. rocznicy 

awansu Wisłoki do II ligi, 

 Wsparcie dla zawodniczki z Powiatu Dębickiego na Mistrzostwach Europy Seniorów i Seniorek 

w Sumo w Rosji, 

 Zawody Kolarskie „VII Dębicka Czasówka”, 

 Turniej Piłki Nożnej Kadr Dziewcząt Okręgów i Podokręgów działających na terenie 

województwa podkarpackiego rocznik 2007/2008, 

 Festyn z okazji Dnia Dziecka, 

 Spływ Kajakowy dla mieszkańców Powiatu Dębickiego, 

 30. Rajd Rzeszowski, 

 Zawody Kolarskie „VIII Dębicka Czasówka”, 

 Amatorski Turniej Piłki Nożnej Halowej w Pustkowie, 

 Turniej Bokserski o Puchar Karpat, 

 Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu, 

 Wsparcie dla drużyny z Powiatu Dębickiego grającej w II Lidze Piłki Siatkowej Mężczyzn, 

 Makroregionalne Zawody Zapaśnicze Młodzików, 

 Wsparcie dla zawodniczki z Powiatu Dębickiego na Mistrzostwach Świata Modeli Kosmicznych 

w Rumunii, 

 XIV Zapaśniczy Memoriał Dębickich Mistrzów im. Kazimierza Lipienia, Ryszarda Świerada, 

Andrzeja Skrzydlewskiego, 

 Wsparcie dla zawodników z Powiatu Dębickiego na Mistrzostwach Polski w Boksie Seniorów 

w Wałbrzychu, 

 XXI Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli Powiatu Dębickiego, 

 Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej, 

 Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego, 

 Turniej charytatywny dla Domu Dziecka HANKA. 

 

5.8. Promocja Powiatu 
 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne realizujące zadania: 

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

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2021 r.: 
 

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji (WK) realizuje zadania w zakresie promocji m.in. poprzez 

własne działania i inicjatywy zmierzające do budowy pozytywnego wizerunku oraz marki powiatu. 

Działalność tę prowadzi z dbałością o jak najlepszą współpracę z samorządami miast i gmin 

znajdujących się na obszarze Powiatu Dębickiego oraz poza jego granicami, a także ze środowiskami 

mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, jak również z organizacjami pozarządowymi. 
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Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji współpracuje z innymi komórkami urzędu, występując 

w roli współorganizatora lub organizatora różnego rodzaju przedsięwzięć, a także opracowując treści 

informacyjno-promocyjne dot. kompleksowego funkcjonowania starostwa oraz podległych mu 

jednostek. Wspiera również inicjatywy zewnętrzne, np. poprzez swój udział organizacyjny, finansowy 

lub rzeczowy w imprezach kulturalnych, gospodarczych czy sportowych przygotowywanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia oraz inne podmioty. 

Wydział prowadzi współpracę ze środowiskami mediów lokalnych i regionalnych. W roku 2021 

współpraca w ramach zawartych umów prowadzona była z Polską Telewizją Regionalną, Dębicą.TV 

oraz Radiem RDN Małopolska – za ich pośrednictwem rozpowszechniano materiały filmowe promujące 

działalność Powiatu. Umieszczano także ogłoszenia na łamach lokalnej prasy w wersji papierowej 

i elektronicznej. Organizowano i przygotowywano konferencje prasowe dotyczące aktualnych 

wydarzeń w regionie. 

Ponadto Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji samodzielnie tworzy materiały audiowizualne 

oraz graficzne przeznaczone do publikacji za pośrednictwem własnych kanałów informacyjnych, 

tj. na stronie WWW, portalach społecznościowych: Facebook, Instagram oraz w serwisie YouTube. 

W 2021 roku powstało 40 filmowych produkcji, m.in. obszerny materiał poświęcony podsumowaniu 

efektów pracy i działań podejmowanych przez Zarząd oraz Radę Powiatu Dębickiego w 2020 r.  

Na potrzeby promocji Powiatu Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji finansuje i koordynuje 

wykonanie materiałów oraz gadżetów reklamowych. W roku 2021 były to teczki ozdobne, naklejki, 

zestawy piśmiennicze, torby, breloki, parasole, wizytowniki, kubki silikonowe, czapki z daszkiem, 

płaszcze przeciwdeszczowe, skrobaczki samochodowe, pendrive’y, kosmetyczki, bidony, adaptery 

samochodowe, notesy, zegary, clipboardy, maski ochronne oraz koszulki sportowe, a także powiatowe 

mapy turystyczne, mapy ścienne, minialbumy przedstawiające walory krajobrazowo-turystyczne 

powiatu, naczynia ceramiczne i okolicznościowe grawertony – wszystkie przedmioty z herbem 

powiatu.  

Sfinansowano też: opracowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych, udział Powiatu 

w kolejnej edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, koszty związane z realizacją filmu 

promującego turystykę rowerową w powiecie, kalendarze książkowe i ścienne trójdzielne z herbem 

powiatu, flagi windery promujące powiat i foldery dotyczące opery „Jesus Christ Superstar” 

współfinansowanej przez Powiat Dębicki.  

Wydatkowano także środki na: współorganizację Gali „Działaj Lokalnie” oraz konferencji „Powiatowy 

wymiar sytuacji demograficznej”, również na wykonanie tablic informacyjnych z herbem, 

wykorzystywanych podczas konferencji organizowanych przez Powiat Dębicki, a także na wykonanie 

intra, stanowiącego czołówkę materiałów wideo realizowanych przez Wydział Kultury, Turystyki, 

Sportu i Promocji.  

Z budżetu przeznaczonego na promocję Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji zakupił także 

zestawy upominkowe dla osób/instytucji współpracujących ze Starostwem Powiatowym w Dębicy. 

Wydatkowano też środki na zakup publikacji książkowych nawiązujących tematyką do historii ziemi 

dębickiej, z przeznaczeniem dla osób współpracujących z Powiatem oraz dla uczestników powiatowych 

wydarzeń.       
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Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne i restrykcyjne wymogi sanitarne w 2021 r. niemożliwe 

okazało się zorganizowanie części zaplanowanych imprez o charakterze promocyjnym, które cyklicznie 

odbywały się w latach ubiegłych. Łączna kwota wydatkowana na działania promocyjne w 2021 roku 

wyniosła: 181 186,23 zł.  

5.9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne realizujące zadania: 

 

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

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2021 r.: 
 

W ramach realizacji Programu Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 388/2021 z dnia  

5 lutego 2021 roku ogłosił I OTWARTY KONKURS OFERT 2021 na przygotowanie i realizację zadań 

publicznych w zakresie: 

1) ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, 

2) upowszechniania turystyki – turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

3) wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w tym organizacji 

imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacja zadań związanych z ochroną i wspieraniem 

twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomoc przy organizacji imprez o charakterze patriotycznym, 

4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w tym organizacji sportowych imprez masowych 

o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Dębickiego, 

5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

6) promowania i organizowania wolontariatu, 

7) działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W I OKO z ogólnej kwoty 92 000 zł, przyznano dotacje na kwotę 70 875 zł. Realizację zadań publicznych 

powierzono 19 oferentom: 

Zadanie nr 1: 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 mieszkańców Powiatu Dębickiego. 

 

1. Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ” w Dębicy, nazwa zadania: Organizacja 

przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym – wysokość dotacji 4 400 zł. 

2. Akademia Małego Strażaka w Brzeźnicy, nazwa zadania: III Powiatowy Festiwal Małego Strażaka – 

wysokość dotacji 4 400 zł. 

3. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie, nazwa zadania: Organizacja 

koncertu muzyki religijnej oraz pieśni patriotycznych w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Dębicy-Latoszynie – wysokość dotacji 4 400 zł. 

4. Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy, nazwa zadania: Warsztaty taneczne dla członków 

Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Igloopolanie – wysokość dotacji 2 575 zł. 
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5. Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej w Brzostku, nazwa zadania: Historia Brzostku – 

przygotowanie i udostępnienie w wersji internetowej wykładów związanych z historią Brzostku – 

wysokość dotacji 2 600 zł. 

 

Zadanie nr 2: Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. 

1. Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” w Dębicy, nazwa zadania: Wyjazd 

na kolonio-oazę dla dzieci i młodzieży – wysokość dotacji 4 400 zł. 

2. Ochotnicza Straż Pożarna Zawada, nazwa zadania: Ekstremalny bieg – Zawada Race – wysokość 

dotacji 1 900 zł. 

3. Ochotnicza Straż Pożarna Dębica-Kędzierz, nazwa zadania: Półkolonia dla dzieci zdrowych 

i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Dębickiego – wysokość dotacji 4 400 zł. 

4. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie, nazwa zadania: Zorganizowanie 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Dębickiego Wakacyjny RESET – 

wysokość dotacji 4 400 zł. 

5. Uczniowski Klub Sportowy Kępa w Dębicy, nazwa zadania: Organizacja Mistrzostw Polski 

Młodziczek i Młodzików w Tenisie Stołowym – wysokość dotacji 3 600 zł. 

6. Uczniowski Klub Sportowy Kępa w Dębicy, nazwa zadania: Organizacja rajdu rowerowego – 

pielgrzymki „Rowerem po zdrowie” – wysokość dotacji 3 300 zł. 

7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki Dębica Korzeniowski.pl, nazwa zadania: „Szybciej 

– Wyżej – Dalej – sportowy wyścig po zdrowie” – organizacja zajęć sportowych dla dzieci 

i młodzieży z terenu Powiatu Dębickiego – wysokość dotacji 3 000 zł. 
 

Zadanie nr 3: Zadania związane z promowaniem ochrony zdrowia. 

1. Koło Gospodyń Wiejskich Mieszkańców Dęborzyna i Zagórza w Zagórzu, nazwa zadania: ŻyJEMY 

zdrowo! – wysokość dotacji 4 000 zł. 

2. Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom „JUTRZENKA” 

w Dębicy, nazwa zadania: Przeprowadzenie szkolenia dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

pt. „Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem” – wysokość dotacji 4 000 zł. 
 

Zadanie nr 4: Zadania związane z nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem. 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i ich Otoczenia „Z potrzeby serca” w Dębicy, 

nazwa zadania: II Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa „AUTYZM – łatwo powiedzieć, trudniej 

żyć” – wysokość przyznanej dotacji 4 500 zł, nastąpił zwrot dotacji: 4 500 zł. 

2. Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy, nazwa zadania: Zajęcia laboratoryjne w ramach 

projektu ScoolLab w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN w Genewie – wysokość 

przyznanej dotacji 4 500 zł, nastąpił zwrot dotacji: 4 500 zł wraz z odsetkami. 

Zadanie nr 5: Zadania związane z promowaniem i organizacją wolontariatu. 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Nagoszynie, nazwa zadania: Wolontariat sposobem na spędzenie 

wolnego czasu wśród Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Nagoszynie – wysokość dotacji 

3 000 zł. 

2. Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy, nazwa zadania: Zorganizowanie „Gali Wolontariatu 

Powiatu Dębickiego 2021” – wysokość przyznanej dotacji 4 500 zł, nastąpił zwrot dotacji: 

295,90 zł. 
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Zadanie nr 6: Zadania związane z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji 

zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i ich Otoczenia „Z potrzeby serca” w Dębicy 

– nazwa zadania: Organizacja festynu integracyjnego „Ramię w ramię - Dzień Sportu”, wysokość 

dotacji – 3 000 zł. 

W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanej przez 

koronawirusa (COVID-19) oraz związanymi z tym obostrzeniami i ograniczeniami Powiat Dębicki podjął 

szereg działań umożliwiających realizację zadań publicznych podmiotom wyłonionym w I OKO. W tym 

celu dokonane zostały zmiany w umowach dotacyjnych, organizacje zostały poproszone 

o przełożenie terminów wydarzeń oraz realizację działań w inny sposób, niż założony w ofercie. 

Poszczególne zmiany do umów w formie aneksów uregulowały zasady, wedle których oferenci 

zrealizowali zadania publiczne w czasie epidemii koronawirusa.  

W poniższym układzie tabelarycznym przedstawiono podmioty, którym udzielono dotacji w I OKO  

(w zestawieniu nie uwzględniono umów rozwiązanych, wykazano udzielone dotacje pomniejszone 

o środki zwrócone na rachunek powiatu do dnia 31.12.2021 r.). 

L.p. Nazwa podmiotu  i tytuł zadania publicznego Liczba 

beneficjentów 

Wysokość 

dotacji 

1 Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”                    

w Dębicy 

„Organizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu 

lokalnym               i ponadlokalnym” 

50 4 400 zł. 

2 Akademia Małego Strażaka w Brzeźnicy: „III 

Powiatowy Festiwal Małego Strażaka” 

150 4 400 zł 

3 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-

Latoszynie 

Organizacja koncertu muzyki religijnej oraz pieśni 

patriotycznych w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Dębicy-Latoszynie 

500 4 400 zł 

4 Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy 

Warsztaty taneczne dla członków Zespołu Pieśni i 

Tańca „Mali Igloopolanie” 

55 2 575 zł 

5 Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej w 

Brzostku 

„Historia Brzostku – przygotowanie i udostępnienie w 

wersji internetowej wykładów związanych z historią 

Brzostku” 

Ponad 1000 

odsłon w 

ciągu 1 m-ca 

2 600 zł 

6 Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” 

w Dębicy 

„Wyjazd na kolonio-oazę dla dzieci i młodzieży” 

63 4 400 zł 

7 Ochotnicza Straż Pożarna Zawada 

„Ekstremalny bieg” 

26 1 900 zł 



 

RAPORT O STANIE POWIATU DĘBICKIEGO ZA 2021 ROK  87 

8 Ochotnicza Straż Pożarna Dębica-Kędzierz 

„Półkolonia dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych z 

terenu Powiatu Dębickiego” 

30 4 400 zł 

9 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-

Latoszynie 

„Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieży z terenu Powiatu Dębickiego Wakacyjny 

RESET”          

50 4 400 zł 

10 Uczniowski Klub Sportowy Kępa w Dębicy 

„Organizacja Mistrzostw Polski Młodziczek i 

Młodzików w Tenisie Stołowym” 

128 3 600 zł 

11 Uczniowski Klub Sportowy Kępa w Dębicy 

Organizacja rajdu rowerowego – pielgrzymki 

„Rowerem po zdrowie” 

100 3 300 zł 

12 Międzyszkolny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki Dębica 

Korzeniowski.pl „Szybciej – Wyżej – Dalej – sportowy 

wyścig po zdrowie” – organizacja zajęć sportowych dla 

dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Dębickiego” 

70 3 000 zł 

13 Koło Gospodyń Wiejskich Mieszkańców Dęborzyna i 

Zagórza w Zagórzu 

„ŻyJEMY zdrowo!” 

druk książek - 

 150 szt. dla 

mieszkańców 

powiatu 

4 000 zł 

14 Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Uzależnionym i ich Rodzinom „JUTRZENKA” w Dębicy 

Przeprowadzenie szkolenia dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych pt. „Konstruktywne sposoby 

radzenia sobie ze stresem” 

25 4 000 zł 

15 Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy 

„Zajęcia laboratoryjne w ramach projektu ScoolLab 

w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN w 

Genewie” 

 

0 

 

0,00 zł – 

Zwrot całej 

dotacji, zadania 

nie udało się 

zrealizować 

z powodu 

sytuacji 

związanej 

z pandemią 

COVID-19) 

(naliczono 

odsetki w wys. 

9,86 zł) 

16 Ochotnicza Straż Pożarna w Nagoszynie 

„Wolontariat sposobem na spędzenie wolnego czasu 

wśród Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w 

Nagoszynie” 

30 3 000 zł 
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17 Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy 

Zorganizowanie „Gali Wolontariatu Powiatu 

Dębickiego 2021” 

8 4 204,10 zł 

18 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

i ich Otoczenia „Z potrzeby serca” w Dębicy  

Organizacja festynu integracyjnego „Ramię w ramię – 

Dzień Sportu” 

70 3 000 zł 

Kwota dotacji przekazana w I OKO 61 579,10 zł 
 

W dniu 16 czerwca 2021 roku Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 436/2021 z dnia 16 czerwca 

2021 r. ogłosił II OTWARTY KONKURS OFERT 2021 na przygotowanie i realizację zadań publicznych 

w zakresie: 

1) promowania i organizowania wolontariatu, 

2) działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

3) organizacji zajęć dla dzieci autystycznych, 

4) wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w tym organizacji 

imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacja zadań związanych z ochroną 

i wspieraniem twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomoc przy organizacji imprez o charakterze 

patriotycznym, 

5) upowszechniania turystyki – turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w tym organizacji imprez sportowych 

o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Dębickiego, 

7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 
 

W drodze II Otwartego Konkursu Ofert wybrano 6 ofert. Dotacje przekazano następującym 

podmiotom:  

Zadanie nr 1: Zadania związane z promowaniem i organizacją wolontariatu. 

1. Stowarzyszeniu „Uwierz w siebie” w Dębicy, nazwa zadania: „Rowerowy wolontariat, 

czyli rowerowy rajd integracyjny” – wysokość dotacji 1 500,00 zł, zwrot dotacji: 70,00 zł. 

Zadanie nr 2: Zadania związane z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji 

zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

1. Stowarzyszeniu „Radość” w Dębicy, nazwa zadania: „Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez 

uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych z wykorzystaniem onoterapii” – wysokość dotacji 3 500,00 

zł. 

Zadanie nr 3: Zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w zakresie organizacji 

imprez, kulturalnych, festynów dla mieszkańców Powiatu Dębickiego.  

1. Stowarzyszeniu „Uwierz w siebie” w Dębicy, nazwa zadania: Warsztaty taneczne 

dla reprezentacyjnej grupy ZPiT „Igloopolanie” oraz organizacja wydarzenia kulturalnego 

pt. „Spotkanie z Folklorem” – Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Igloopolanie wraz ze Studenckim 

Zespołem Pieśni i Tańca „Resovia Saltans” – wysokość dotacji 6 140,00 zł. 

2. Stowarzyszeniu „Uwierz w siebie” w Dębicy, nazwa zadania: „DKF – Dyskusyjny Klub Filmowy” – 

wysokość dotacji 2 600,00 zł, zwrot dotacji: 500,00 zł. 
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Zadanie nr 4: Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. 

1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dębicy, nazwa zadania: „Obsługa organizacyjna imprez 

sportowych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych Powiatu Dębickiego w roku 

szkolnym 2021/2022” – wysokość dotacji 19 000,00 zł. 

Zadanie nr 5: Zadania związane z nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem. 

1. Katolickiemu Centrum Edukacji KANA w Dębicy, nazwa zadania: Organizacja systematycznych zajęć 

dydaktycznych, dydaktyczno-wychowawczych, wyrównawczych, ogólnodostępnych dla wszystkich 

uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Dębickiego w roku szkolnym 2021/2022 – wysokość 

dotacji 90 000,00 zł. 

Poniższy układ tabelaryczny przedstawia podmioty, którym udzielono dotacji w II OKO (w zestawieniu 

wykazano udzielone dotacje pomniejszone o środki zwrócone na rachunek powiatu do dnia 31.12.2021 

r.). 

L.p. Nazwa podmiotu  i tytuł zadania publicznego 
Liczba 

beneficjentów 

Wysokość 

dotacji 

1 Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy 

 „Rowerowy wolontariat, czyli rowerowy rajd 

integracyjny” 

20 1 430 zł 

2 Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy 

„Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez uczestnictwo  

w zajęciach rehabilitacyjnych z wykorzystaniem 

onoterapii” 

21 3 500 zł 

3 Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy 

Warsztaty taneczne dla reprezentacyjnej grupy ZPiT 

„Igloopolanie” oraz organizacja wydarzenia 

kulturalnego pt. „Spotkanie z Folklorem” – Koncert 

Zespołu Pieśni  i Tańca „Igloopolanie wraz ze Studenckim 

Zespołem Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”  

170 6 140 zł 

4 Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy 

„DKF – Dyskusyjny Klub Filmowy” 

25 2 100 zł 

5  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dębicy 

„Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół 

podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych Powiatu 

Dębickiego w roku szkolnym 2021/2022”  

1040 19 000 zł 

6 Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy 

Organizacja systematycznych zajęć dydaktycznych, 

dydaktyczno-wychowawczych, wyrównawczych, 

ogólnodostępnych dla wszystkich uczniów szkół 

ponadpodstawowych Powiatu Dębickiego w roku 

szkolnym 2021/2022 

100 90 000 zł 

 Kwota dotacji przekazana w II OKO 122 170,00 zł 
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Z ogólnej kwoty 132 125,00 zł w II Otwartym Konkursie Ofert 2021 przyznano dotacje na kwotę  

122 170,00 zł 

Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 500/2021 z dnia 22 października 2021 r. ogłosił III OTWARTY 

KONKURS OFERT 2021 na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dębickiego w 2022. 

Przedmiotem konkursu były następujące zadania: 

1) „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, 

usytuowanego w Gminie Czarna na terenie Powiatu Dębickiego”, o którym mowa w ustawie 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej. 

2) „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, 

usytuowanego w Gminie Pilzno na terenie Powiatu Dębickiego”, o którym mowa w ustawie 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej. 

3) „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, 

usytuowanego w Dębicy w budynku Starostwa Powiatowego na terenie Powiatu Dębickiego”, 

o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji 

prawnej. 

W drodze III Otwartego Konkursu Ofert 2021 dotacji udzielono: 

1. Stowarzyszeniu SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, na realizację zadań w zakresie: 

Zadanie nr 1: „Prowadzenie punktu, przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 

w 2022 r., usytuowanego w Gminie Czarna na terenie Powiatu Dębickiego oraz realizacja zadań 

z zakresu edukacji prawnej i mediacji”, kwota dotacji: 63 360,00 zł. 

2. Fundacji Rozwoju i Wsparcia „PASIEKA”, ul. Kalińskiego 2, 35-005 Rzeszów, na realizację zadań 

w zakresie: 

Zadanie nr 2: „Prowadzenie punktu, przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 

w 2022 r., usytuowanego w Gminie Pilzno na terenie Powiatu Dębickiego oraz realizacja zadań 

z zakresu edukacji prawnej i mediacji”, kwota dotacji: 63 360,00 zł. 

Zadanie nr 3: „Prowadzenie punktu, przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 

w 2022 r., usytuowanego w Gminie Żyraków na terenie Powiatu Dębickiego oraz realizacja zadań 

z zakresu edukacji prawnej i mediacji”, kwota dotacji: 63 360,00 zł. 

Na realizację powyższych zadań przeznaczono z dotacji wojewody kwotę 190 080 zł. 
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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:  

1) Dębicki Klub Kolarski „Gryf” w Dębicy, „Kolarska jazda indywidualna na czas w Żyrakowie” 

 – liczba beneficjentów: 110, wysokość dotacji 4 400zł. 

2) Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością i ich Otoczenia „Z Potrzeby 

Serca” z siedzibą w Dębicy, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

– liczba beneficjentów: 70, wysokość dotacji 600 zł. 

3) Koło Gospodyń Wiejskich w Nawsiu Brzosteckim, „VI Piknik Rodzinny w Nawsiu Brzosteckim” – 

liczba beneficjentów: 200, wysokość dotacji 3 000 zł. 

4) Fundacja PRO EUROPAE BONO z/s w Dębicy, Organizacja wykładów i warsztatów dla słuchaczy 

Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – liczba beneficjentów 364, wysokość dotacji 4 000 zł. 
 

Na realizację zadań w ramach I i II Otwartego Konkursu Ofert Powiat Dębicki wyasygnował łącznie 

kwotę 183 749,10 zł w trybie konkursowym oraz 12 000 zł w trybie pozakonkursowym.  

Ogółem w roku 2021 zrealizowano 30 zadań. (2 zadania nie zostały zrealizowane z powodu sytuacji 

związanej z pandemią COVID-19). 

Zgodnie z określonymi w umowach terminami dla poszczególnych zadań organizacje pozarządowe 

złożyły w Starostwie Powiatowym w Dębicy sprawozdania częściowe i końcowe z realizacji podjętych 

zadań. Na podstawie przyjętego planu kontroli pracownicy Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu 

i Promocji w 2021 r. dokonali kontroli dwóch podmiotów w związku z realizacją zleconych przez Powiat 

Dębicki zadań publicznych. 

 

5.10. Gospodarka nieruchomościami 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne realizujące zadania: 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Dębicy 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2021 r.: 

Informacja o stanie mienia Powiatu Dębickiego za rok 2021 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu 

Powiatu Dębickiego Nr 647/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2021 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Dębickiego 

za 2021 rok.  

5.11. Geodezja, kartografia i kataster 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne realizujące zadania: 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Dębicy 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2021 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. 
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Dane statystyczne dot. Powiatu Dębickiego wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 

Ogółem 
pow.  

ha 
Ilość działek 

Ilość jednostek 
ewidencyjnych 

Ilość obrębów 

77 708 168 219 9 
91 w tym: 

3 miasta składające się z  8 obrębów, 
83 wsie 

 

Geoportal – tryb publiczny i chroniony 
 

Pod adresem https://debica.geoportal2.pl znajduje się System Geoportal: 

• strony posiadają dostęp w trybie publicznym do usługi wyszukiwania i przeglądania baz 

danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, 

• osobom prowadzącym działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji i kartografii po złożeniu 

stosownego wniosku przydzielane są loginy i hasła dzięki którym 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, 

d) otrzymania za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej w serwisie, materiałów 

w postaci elektronicznej do wykorzystania przy wykonywaniu prac geodezyjnych. 

• gminom Powiatu Dębickiego po złożeniu stosownego wniosku przydzielane są loginy i hasła, 

dzięki którym otrzymują nieodpłatnie dostęp do usługi wyszukiwania i przeglądania baz 

danych Powiatowego Zasobu   Geodezyjnego  i Kartograficznego zdefiniowanych obszarem 

właściwej miejscowo gminy, 

• Komornicy Sądowi po złożeniu stosownego wniosku przydzielane są loginy i hasła do serwisu, 

dzięki którym otrzymują dostęp do usługi zapytań komorniczych, umożliwiającej 

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 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 

zadań. Do chwili obecnej przydzielono 554 uprawnień dostępu do serwisu internetowego w trybie 

chronionym. 

Powiat Dębicki zakończył udział w Projekcie finansowanym ze środków unijnych 

pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, którego celem było 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. 
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Oddział ewidencji gruntów i budynków 

Na bieżącą działalność Oddziału w roku 2021 wynikającą z realizacji zadań określonych w przepisach 

prawa składają się: 

• Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków z urzędu lub na wniosek 

podmiotów na podstawie aktów notarialnych, postanowień sądu, decyzji 

administracyjnych, aktów normatywnych oraz wynikających z dokumentacji geodezyjnej. 

• Aktualizacja rejestru cen wartości nieruchomości. 

• Zawiadamianie o zmianie danych ewidencyjnych podmioty ewidencyjne, organy 

podatkowe, wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego, jednostki statystyki publicznej. 

• Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków 

oraz klasyfikacji gruntów i zmiany użytków gruntowych. Przygotowanie projektów decyzji 

i postanowień. 

• 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 zaświadczeń o posiadanym gospodarstwie rolnym. 

• 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. 

Ilościowe zestawienie spraw w Oddziale ewidencji gruntów i budynków 

Lp. Asortyment Ilość 

1. Zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków 8 356 

2. Zmiany w rejestrze cen 1 649 

3. Wydane dane z rejestru cen 99 

4. Udzielone informacje 602 

5. Wydane zaświadczenia o posiadanym gospodarstwie rolnym 187 

6. Wydane decyzje 68 

7. Wydane postanowienia 5 

8. Wydane wypisy i wyrysy (wniosek EGiB) 7 476 

9. 
Zawiadomienia Sądu Rejonowego Wydziału V Ksiąg Wieczystych              
o zmianach danych ewidencyjnych w dziale I ksiąg 

2 844 

10. Wydane zaświadczenia - inne 9 

 Razem: 21 295 
 

Zakończone w 2019 roku prace związane z modernizacją 22 obrębów oraz zakończone w roku 2020 

prace związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków 20 obrębów ewidencyjnych Powiatu 

Dębickiego spowodowały konieczność kontynuowania procedury przesyłania zawiadomień o zmianach 

danych ewidencyjnych do Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dębicy 

oraz do właściwych podmiotów ewidencyjnych. W związku z tym w 2021 roku przesłano łącznie około 

2 844 zawiadomień. 
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Zmiany danych ewidencyjnych stanowiących podstawę do wymiaru podatków spowodowała 

zwiększenie ilości stron w Oddziale, a tym samym ilości udzielanych wyjaśnień i prowadzonych w tym 

zakresie postępowań administracyjnych. Wpływy z tytułu wydawania wypisów i wyrysów (wniosek 

EGiB) wyniosły 641 567,00 zł. 
 

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna 

Pracownicy Oddziału PODGiK prowadzą całodzienną obsługę stron, geodetów uprawnionych i innych 

osób korzystających z zasobu w następującym zakresie: 

a) prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego: 

• przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń 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  opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu, 

• sprawdzanie opracowań po modyfikacji i uzupełnianie bazy danych BDOT500, EGiB, 

GESUT, BDSOG, PRG tworzących  mapę numeryczną, 

• 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 zestawień, 

• wykonywanie zamówionych kopii mapy zasadniczej i tematycznej dla obsługi 

zgłoszonych prac geodezyjnych  i kartograficznych, 

• wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków 

• modernizacja osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Dębickiego. 

b) Naliczanie i ewidencjonowanie opłat za czynności związane z: 

➢ udostępnianiem, analizą i oceną materiałów do wykonywania prac geodezyjnych 

i kartograficznych oraz przyjęciem do zasobu opracowań geodezyjnych 

i kartograficznych (operatów pomiarowych), 

➢ udostępnianiem kopii mapy zasadniczej i map tematycznych dla instytucji i osób 

fizycznych, 

➢ uwierzytelnianiem dokumentów, 

➢ udostępnianiem materiałów z zasobu ( wniosek P,P1,P2,P3,P5,P6,P7,P8). 

c) Kontrola prac wykonywanych na zlecenie Starosty oraz uczestnictwo w odbiorach 

częściowych i końcowych tych prac, w tym prac związanych z aktualizacją ewidencji 

gruntów i budynków, a także związanych z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej. 

d) Ochrona znaków geodezyjnych przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem. 

e) Bieżąca weryfikacja i włączanie operatów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

PODGiK 
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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)   Prowadzenie archiwum PZGiK 

i) 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. 
 

Ilościowe zestawienie spraw w Oddziale PODGiK 
Lp. Nazwa sprawy Ilość 
1 Zgłoszenie prac geodezyjnych 5 724 
2 Zgłoszenia uzupełniające 361 

3 Naliczenie Dokumentów Obliczenia Opłaty, wystawienie licencji  19 024 

4 Przygotowywanie i udostępnianie zbiorów baz danych dla zgłoszonych 
prac geodezyjno-kartograficznych 

6 085 

5 Przyjmowanie Wniosków o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych 
oraz wniosków o uwierzytelnienie dokumentów  

6 626 

6 Bieżąca obsługa wykonawców prac geodezyjnych ok. 10 osób dziennie 

7 
Weryfikacja operatów technicznych 

pozytywne 6 075 
+negatywne 551 

Razem 6 626 
8 Uwierzytelnienie dokumentacji  1 045 

9 Udostępnione materiały z zasobu (wniosek P,P1,P2,P3,P5,P6,P7,P8) 5 750 

10 Bieżąca cyfryzacja operatów technicznych przyjętych do zasobu 100% = 4 984 

11 
Prowadzenie i aktualizacja baz danych na podstawie przyjętych opracowań 
i wydanych decyzji administracyjnych 

BDOT500      1 902 
EGiB              1 232 
GESUT          2 565 

 

Obsługa zgłoszeń 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/klauzulowaniem dokumentów. 

Uwierzytelniono 1 045 dokumentów. Wpływy z tytułu udostępniania materiałów z zasobu 

(dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych) wyniosły 658 934,92 zł. Wpływy z tytułu wydawania 

udostępniania materiałów z zasobu  (wnioski P,P1,P2,P3,P5,P6,P7,P8) wyniosły 361 097,69 zł. 

 
Powiatowa baza GESUT 

Pracownicy Biura Koordynacji Projektów i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej prowadzą całodzienną obsługę stron w następującym 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 bazy GESUT informacji graficznych i opisowych o lokalizacji urządzeń 

nad i podziemnych oraz obiektów kubaturowych i obiektów budowlanych na podstawie 

otrzymanych z Wydziału Architektury i Budownictwa lub z Nadzoru Budowlanego kopii 

zgłoszeń budowy albo kopii decyzji o pozwoleniu na budowę. 

• przyjmowanie interesantów i udzielanie konsultacji w sprawach rozpatrywanych na naradach 

koordynacyjnych, 

• naliczanie i ewidencjowanie opłat za uzgadnianie na naradach koordynacyjnych dokumentacji 

projektowych. 
 

 Ilościowe zestawienie spraw wytworzonych w Oddziale Biura Koordynacji Projektów  

Lp. 
Asortyment Ilość 

1. Uzgodnienie dokumentacji projektowych - koordynacja 1 064 

 
2. 

Wprowadzanie informacji graficznych otrzymanych z Wydziału 
Architektury i Budownictwa 

 
138 

 Razem 1 202 
 

Wpływy uzyskane przez BKP w Dębicy wyniosły 146 565,00 zł. 

Opracowania geodezyjno-kartograficzne i inne prace geodezyjne: 
 

− Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków z dostosowaniem baz danych do obowiązujących 

przepisów prawa. 

− Cyfryzacja archiwalnych dokumentacji zasobu geodezyjno-kartograficznego (operatów 

technicznych) w ramach aktualizacji EGiB, BDOT500 i GESUT. 

− Projekt wysokościowej osnowy szczegółowej III klasy na terenie Powiatu Dębickiego. 

Wpływy uzyskane przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Dębicy 

wyniosły 1 808 164,61 zł. 

5.12. Administracja architektoniczno-budowlana 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne realizujące zadania: 

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dębicy 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2021 r.: 

• 1312 wnioski o pozwolenia na budowę, 
w tym: 

- 1115  decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę (120 decyzje  z wniosków 2020 r.)   
- 17 decyzji odmownych, 
- 89 decyzji umarzających, 
- 20 wniosków bez rozpoznania, 
- 6 wniosków zawieszonych, w tym 6 w toku  

• 111 decyzji przenoszących, 

• 13 decyzji wygaszenia/uchylenia, 

• 15 wniosków/postanowień o odstępstwo, 

• 328 zgłoszeń z projektem, w tym przebudowy 5, 
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w tym:  

-  274 nie wniesiono sprzeciwu, 
-  10 sprzeciw, 
-  41 wycofano, 
-  3 przeniesienie zgłoszenia, 

• 579 zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia, 
w tym -  273 skuteczne, 

-  306 sprzeciw/wycofano, 

• 107 wniosków o samodzielność lokali/ dodatek mieszkaniowy, 
- 86 zaświadczeń, 
-  7  bez rozpoznania, 
-  14 wycofano, 

• 7  wniosków ZRID 
- 4 w trakcie, 
- 1 bez rozpoznania, 
- 3 decyzje ZRID (w tym 1 decyzja wydana z wniosku z 2019 r. i 2020 r.), 

• 15 wniosków o informacje publiczną,  

• 208 sprawy ogólne pisma przychodzące/wychodzące, 

• 171 współdziałanie z instytucjami, 

• 1424 dzienników budowy 
- w tym 840 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 
 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne realizujące zadania: 

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego 
w Dębicy,  

Wieloosobowe Stanowisko ds. Geologii  

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2021 r.  

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego 
w Dębicy 
 
Na podstawie przepisów Prawo ochrony środowiska w 2021 roku:  

− wydano 5 pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza, 

− zmieniono 1 pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza, 

− zostało złożone przez podmioty 13 zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia 

a wymaga zgłoszenia, 

− zostało złożone przez podmioty 12 zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, 

z której emisja nie wymaga pozwolenia a wymaga zgłoszenia, 

− zostało złożone przez podmioty 20 zgłoszeń zmian w instalacjach wytwarzających pole 

elektromagnetyczne, 

− przeprowadzono 1 postępowania w sprawie uciążliwości powodowanej emisją hałasu 

do środowiska, 
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− wydano 1 decyzję określającą dopuszczalny poziom hałasu poza zakładem, 

− przyjęto 9 sprawozdań z pomiarów wielkości emisji hałasu do środowiska, 

− przyjęto 2 sprawozdania z pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

− wydano 3 decyzje w zakresie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 

− wydano 4 zmiany decyzji w zakresie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 

− pozostawiono bez rozpoznania 3 wnioski zmierzające do wydania pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów. 

Na podstawie przepisów ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w 2021 roku 

udostępniono informację na podstawie 1 wniosku. 

Na podstawie przepisów ustawy o odpadach w 2021 roku: 

− wydano 2 decyzje w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów, 

− wydano 4 decyzje zmieniające zezwolenie na zbieranie odpadów, 

− wydano 1 decyzję wygaszającą zezwolenie na zbieranie odpadów, 

− pozostawiono bez rozpoznania 2 wnioski zmierzające do wydania zezwolenia na zbieranie 

i przetwarzanie odpadów, 

− umorzono 1 postępowanie administracyjne zmierzające do wydania zezwolenia na zbieranie 

i przetwarzanie odpadów, 

− umorzono 1 postępowanie administracyjne zmierzające do wydania zezwolenia na zbieranie 

odpadów, 

− umorzono 1 postępowanie administracyjne zmierzające do wydania zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów, 

− wydano 3 decyzje w zakresie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 

− wydano 1 decyzje w zakresie zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 

− wydano 1 decyzję w zakresie zezwolenia na zbieranie i przetwarzania odpadów, 

− wydano 2 decyzje w zakresie zmiany zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. 

 

Na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody w 2021 roku 

− wydano 88 decyzji zezwalających na wycinkę drzew, w tym 10 pozwoleń z naliczeniem opłaty,  

− wydano 6 decyzji odmownych na wycinkę drzew, 

− sprawdzono żywotność posadzonych drzew i wydano 15 decyzji umarzających opłaty za usunięcie 

drzew,  

− zweryfikowano 44 decyzje dotyczące obowiązku posadzenia drzew, 

− umorzono na wniosek strony 2 postępowania administracyjne zmierzające do wydania zezwolenia 

na wycinkę drzew, 

− pozostawiono bez rozpoznania 3 postępowania administracyjne zmierzające do wydania 

zezwolenia na wycinkę drzew, 

− wydano 9 dokumentów rejestrujących zwierzęta chronione, 

− pozostawiono bez rozpoznania 1 wniosek o rejestrację zwierząt chronionych. 
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Łowiectwo 

Na terenie Powiatu Dębickiego działa 9 kół łowieckich. Corocznie w marcu naliczany jest czynsz 

dzierżawny z obwodów łowieckich. Wysokość czynszu ustala się mnożąc ilość hektarów obszaru 

gruntów stanowiących obwód łowiecki razy równowartość pieniężną żyta ogłaszaną dla podatku 

rolnego przyjmując wskaźnik wartości obwodu. Łącznie czynsz dzierżawny wpłacony przez wszystkie 

koła łowieckie w 2021 roku wyniósł 9 061,20 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.  

Rybactwo 

 

Na wodach otwartych prowadzi działalność 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 Państwowa 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 15 strażników reprezentujących wszystkie 

koła wędkarskie. Prowadzona jest wymiana kart wędkarskich wydawanych przez Polski Związek 

Wędkarski oraz wydawanie nowych dla nowych członków. W 2021 roku wydano 240 kart wędkarskich 

oraz 18 duplikatów kart wędkarskich. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających 

o długości do 24 m zarejestrowano 6 jednostek pływających. 

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.  

Leśnictwo 

Zgodnie z ustawą o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności skarbu 

państwa 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 zadań własnych starosty. W 2021 roku za każdy 

nadzorowany hektar gruntów leśnych Nadleśnictwo otrzymywało 15,26 zł a nadzorem objęte było 

8 320 ha lasu o łącznej wartości 126 963,20  zł.  

W ramach nadzoru nad lasami wydano: 

− decyzje nakazujące pielęgnację lasu na powierzchni 8,0 ha; 

− sporządzono 369 szt. świadectw legalności; 

− decyzje na odnowienie naturalne na powierzchni 62,0 ha; 

− lustrowano lasy na powierzchni 3158 ha. 
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Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 

i Gwarancji Rolnej, która określa zadania oraz właściwość 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 5 decyzji, w których dokonano oceny udatności uprawy leśnej i przekwalifikowano 

grunt 8 działek z użytku rolnego na leśny o łącznej powierzchni 3,31 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 2021 roku 

przeznaczono 109 723,83 zł. 

W 2021 roku na wniosek zainteresowanych stron, wydano 1564 zaświadczeń dotyczących nieruchomości 

objętych uproszczonym planem urządzenia lasu.  

Wieloosobowe Stanowisko ds. Geologii  

Wieloosobowe Stanowisko ds. Geologii realizuje zadania rządowe zlecone do realizacji samorządowi 

powiatowemu z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze oraz realizuje 

zadania ustawowo przypisane Staroście wynikające z:   

 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska, 

 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

 
Ustawa prawo geologiczne i górnicze:  

Zgodnie z art. 156 ust.1 pkt 3 ustawy Starosta jest organem administracji geologicznej, który wykonuje 

zadania z zakresu tej ustawy przy pomocy geologa powiatowego (art.156 ust.2 pkt 3 ustawy).  

Z przypisanych ustawowo zadań do Starosty należą sprawy (art.161 ust.2 ustawy) 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, 

 ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 

50 m3/h, 

 badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, 

z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych; 
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 odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h,  

 robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi; 

 warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć  

mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować  ich            

zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem 

przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz 

ponadwojewódzkich  inwestycji liniowych; 

 prowadzenia powiatowego archiwum geologicznego 

oraz zadania polegające w szczególności na: 

 przyjmowaniu zgłoszeń robót geologicznych związanych z pozyskiwaniem ciepła ziemi, 

 podejmowaniu rozstrzygnięć oraz wykonywania innych czynności niezbędnych 

do przestrzegania i stosowania ustawy, w tym udzielanie koncesji,  

 nadzorze dot. 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 9art.138),  

• podwyższonej opłaty eksploatacyjnej w przypadku, gdy działalność wykonywana 

jest z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji albo                                  

w zatwierdzonym albo w podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych.  

W/wym. sprawy prowadzone są w trybie przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego 

i są rozstrzygane generalnie w formie decyzji administracyjnej.  

 
Realizacja zadań z zakresu prawa geologicznego i górniczego w 2021 roku 

 

Lp. Wyszczególnienie realizowanych zadań  Ilość 
spraw 

Ilość 
decyzji 

przyjęcie 
zgłoszenia  

Inne 

1 
Zatwierdzanie projektów robót geologicznych 

dot. poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin   
  3 2 

 

- 

 

- 

2 
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż 

kopalin 
14 6 - - 

3 

Wydawanie koncesji na wydobywanie  kopalin 

ze złóż, wygaszenie koncesji, zmiana warunków 

koncesji, przeniesienie  

warunków koncesji 

27 23 
 

- 

 

- 

4 
Zatwierdzanie projektów robót hydro –  

geologicznych   
6 5 - - 

5 

Zatwierdzanie dokumentacji  

hydrogeologicznych  lub odmowa 

zatwierdzenia 

1 - - - 

6 
Zatwierdzanie projektów robót geologiczno-

inżynierskich  
8 8 - - 
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7 
Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-

inżynierskich lub odmowa zatwierdzenia 
13 13 - - 

8 
Przyjmowanie dokumentacji innych niż 

geologiczne 
6 

 

- 

 

- 

 

- 

9 
Przyjmowanie projektów robót innych niż 

geologiczne 
2 1 1  

10 
Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru obszarów 

górniczych  
18 - - - 

11 
Weryfikacja informacji o ilości wydobytych 

kopalin ze złóż 
87 

- - - 

12 
Decyzje dot. opłat eksploatacyjnych, w tym 

opłat podwyższonych 
2  - 

13 
Weryfikacja sprawozdań zmian zasobów złóż 

kopalin 
41 - - - 

14 Kontrola zakładów górniczych  - - -  7  kontroli 

15  Kontrola robót geologicznych  - - - - 

16 
Przyjęcie dokumentacji geologicznych do 

powiatowego archiwum geologicznego  

22 
dokumentacje 

geologiczne 
   19 

projekty 

robót 

geologicznych 

17 
Decyzje w trybie art.101 ust.10 pkt 2 i pkt 4 

ustawy prawo geologiczne 

 

1 

 

1 - - 

Razem: 268 61 1 7 

 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:   

Starosta realizuje przypisane mu zadania wynikające z w/wym. ustawy w następującym zakresie:  

− uzgadnianiu projektów decyzji organów gmin dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 

decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do: 

a) udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych (art. 53 ust. 3 pkt 5) 

b) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (art. 53 ust. 3 pkt 5a)  

− opiniowanie projektów rozwiązań przyjętych w Studium Uwarunkowań i Kierunków                  

Zagospodarowania Przestrzennego Gmin (art. 11 ust. 5g),   

− opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin                        

w odniesieniu do:  

• udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych (art. 17 ust. 6a) 

• terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (art. 17 ust. 6a)  

W/wym. sprawy prowadzone są w trybie przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego 

i są rozpatrywanie w formie postanowienia administracyjnego.   
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Realizacja zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w 2021 roku 

Lp. Wyszczególnienie realizowanych zadań Ilość 
spraw 

Ilość 
postanowień 

Ilość 
decyzji 

Ilość 
opinii 

1 
Uzgadnianie projektów decyzji celu 
publicznego i decyzji o warunkach 
zabudowy  

 
    74 

w tym 

74 
 
- 

 
       - 

2 
Opiniowanie projektów studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin   

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

3 
Opiniowanie projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego    

21 - - 9 

                     Razem: 99 74 - 9 
 

Ustawa prawo ochrony środowiska:  
Zgodnie z art. 110a ust. 1 Starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi 
ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych 
terenach. 
Realizując w/wym. 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 Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w ramach 
rządowego programu pn. „System Osłony Przeciwosuwiskowej”,   

− karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych występujących w granicach Powiatu 
Dębickiego, które zostały ujawnione na w/wym. 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).  

 
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: 
Zgodnie z postanowieniami ustawy Starosta jest obowiązany udostępniać informacje o środowisku, 
w tym w odniesieniu do działalności prowadzonej w ramach ustawy prawo geologiczne i górnicze 
(art.9).  

Realizacja zadań z zakresu prawa ochrony środowiska w 2021 roku 

Lp. 
Wyszczególnienie realizowanych 

zadań 
Ilość 

spraw 
Ilość wydanych kart 

Ilość decyzji 
o odmowie 

udostepnienia 
informacji 

1 

Udostępnienie podmiotom 
zewnętrznym oraz osobom 
prywatnym kart rejestracyjnych 
osuwisk i terenów zagrożonych 

 
7 

 
7 

- 

2 

Udostepnienie decyzji i  innych 
dokumentów z zakresu ustawy 
prawo geologiczne i górnicze  
i ustawy o udostępnianiu  informacji 
o środowisku i jego ochronie 

19 - - 

Razem: 26 7 - 
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5.14. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne realizujące zadania: 

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 23 września 2020 roku Uchwałą Nr 325/2020 Zarządu Powiatu 

Dębickiego.  

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2021 r.: 

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy opracowywał szczegółowe informacje o sytuacji 

na lokalnym rynku pracy 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 2021 roku Powiatowa Rada Rynku Pracy podjęła 15 uchwał 

na pięciu spotkaniach. Szczegóły uchwał znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy.  

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.  

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w 2021 roku złożono 827 oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi. Do ewidencji wpisano 792 oświadczenia. Powstała różnica to 

wynik przeprowadzonych postępowań o wpis oświadczeń do ewidencji: umorzenie postępowań, 

pozostawienie bez rozpoznania lub odmowa wpisu oświadczeń do ewidencji. W porównaniu do 2020 

roku, kiedy złożono 747 oświadczeń, można zauważyć tendencję wzrostową w zakresie składanych 

oświadczeń do urzędu pracy celem ich wpisu do ewidencji. W 2021 roku wydano 48 Informacji Starosty 

na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy 

cudzoziemcowi, obejmujące obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

zarejestrowanych, jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Tym samym odnotowano wzrost 

w stosunku do 2020 roku, w którym wydano 25 Informacji Starosty. 
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Giełdy pracy i spotkania 

W związku z utrzymującym się w 2021 roku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii 

wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy podejmował 

działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 co skutkowało brakiem 

organizacji giełd pracy, targów pracy oraz bezpośrednich spotkań z pracodawcami.  

Przyjmowanie zagranicznych ofert pracy przekazywanych w ramach sieci EURES 

W ramach realizacji zadań EURES współpracowano przede wszystkim z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w Rzeszowie, który w ramach funkcjonującego systemu przekazywał informacje o dostępnych ofertach 

pracy w państwach Unii oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W 2021 roku dysponowano 151 

miejscami pracy w różnych branżach gospodarki z krajów UE między innymi z: Niemiec, Czech, Francji, 

Norwegii, Austrii, Danii, Holandii, Belgii, Irlandii. W 2021 roku 110 osób wykreślono z ewidencji osób 

bezrobotnych z powodu wyjazdu do pracy za granicę. Europejski Urząd ds. Pracy od czerwca 2021 r. 

do końca października 2021 r. prowadził kampanię informacyjną na temat praw pracowników 

sezonowych w Unii Europejskiej pod nazwą Rights for all seasons – Prawa przez cały rok. Celem 

kampanii było promowanie wśród pracowników sezonowych (głównie w rolnictwie) pochodzących 

z państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym z Polski) i pracodawców zatrudniających tego typu 

pracowników, wiedzy o obowiązujących przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego 

oraz wsparcia w zakresie informacji udzielanych przez państwa członkowskie UE pracownikom 

i pracodawcom. W przedmiotową kampanię włączył się również Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy 

poprzez umieszczenie informacji o kampanii na stronie internetowej urzędu oraz informowanie o niej 

osób bezrobotnych w trakcie (wyjazdowych) porad grupowych. W ramach współpracy z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Rzeszowie w tut. Urzędzie pracy zorganizowano w listopadzie 2021 roku dyżur 

z Doradcą EURES, w trakcie którego podjęto tematy dot. warunków podjęcia legalnej pracy w krajach 

UE i przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Zainteresowanym osobom bezrobotnym Doradca 

EURES przedstawił aktualne oferty pracy za granicą.  

Kontakt z pracodawcami 

Wszystkie oferty pracy zostały udostępnione klientom Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy 

na elektronicznej tablicy ogłoszeń, stronie internetowej tut. urzędu oraz internetowej bazie ofert 

pracy. W okresie styczeń-grudzień 2021 roku najwięcej ofert pracy zostało zgłoszonych w takich 

zawodach jak:  

− magazynier,  

− sprzedawca,  

− robotnik magazynowy,  

− pozostali pracownicy obsługi biurowej,  

− mechanik monter rowerów / wózków,  

− kierowca samochodu ciężarowego,  

− elektryk,  

− monter / składacz okien,  

− pomocniczy robotnik budowlany,  

− robotnik gospodarczy.  
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Najczęstszymi wymaganiami stawianymi kandydatom w zgłaszanych ofertach pracy przez 

pracodawców było posiadanie uprawnień: − prawo jazdy kat. B,C, C+E, − uprawnienia na wózki 

widłowe (UDT) − uprawnienia spawacza (MIG, MAG, TIG ITP.) − umiejętność obsługi komputera − 

umiejętność obsługi programów MS Office, AutoCad, EXCEL, programy magazynowe − znajomość 

języków obcych 

Poradnictwo zawodowe 

W 2021 roku z porad indywidualnych skorzystało 250 osób; w tym 109 kobiet, 142 osoby to mieszkańcy 

wsi, 68 osób to długotrwale bezrobotni. W ramach poradnictwa indywidulanego, doradcy zawodowi 

przeprowadzali rozmowy doradcze z osobami bezrobotnymi planującymi rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. Analizowali przyszłe przedsięwzięcia oraz przygotowanie i predyspozycje 

przedsiębiorcze tych osób. Z kolei w 8 poradach grupowych uczestniczyło 108 osób. Porady ze względu 

na ogłoszony stan epidemii miały charakter wyjazdowy i odbyły się bezpośrednio we wszystkich 

gminach Powiatu Dębickiego, tym samym ułatwiono osobom bezrobotnym zamieszkałym w tych 

gminach uczestniczenia w poradach. Celem poradnictwa grupowego jest pomoc klientom urzędu pracy 

w osiąganiu adekwatnej oceny siebie, swojej sytuacji na rynku pracy oraz podejmowaniu decyzji 

47 ukierunkowujących działania na skuteczne znalezienie zatrudnienia. by ułatwić mieszkającym w nich 

osobom bezrobotnym udział w poradach grupowych. Doradcy zawodowi współpracują  

m. in. z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie aktywizacji „dłużników alimentacyjnych”. Monitorują 

działania ukierunkowane na aktywizację osób posiadających obowiązek alimentacyjny i udzielają 

odpowiedzi na wnioski otrzymane z ośrodków pomocy społecznej. 

Informacja zawodowa 

W 2021 roku udzielono 177 indywidulanych informacji zawodowych. Nie przeprowadzono zawodowej 

informacji grupowej. W ramach informacji zawodowej upowszechniana jest wiedza na temat 

zawodów, sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz możliwości podnoszenia lub uzupełniania kwalifikacji 

zawodowych w systemie oświaty szkolnej i pozaszkolnej.  

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – poradnictwo zawodowe 

W roku 2021 nie przeprowadzono szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy ze względu 

na ogłoszony stan epidemii.  

Szkolenia 

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy podejmował działania mające 

na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wobec powyższego zrezygnowano 

w 2021 roku z realizacji szkoleń grupowych. Organizowane były natomiast szkolenia indywidualne 

oraz studia podyplomowe, finansowane ze środków Funduszu Pracy. W 2021 roku Powiatowy Urząd 

Pracy w Dębicy zorganizował 10 szkoleń indywidualnych, w których uczestniczyło 10 osób 

bezrobotnych oraz studia podyplomowe dla 1 osoby bezrobotnej. Tematyka organizowanych szkoleń 

wychodziła na przeciw zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy. Zrealizowano szkolenia indywidualne 

skierowane do osób bezrobotnych w następujących kierunkach: 
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− „Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. 

C1,C1+E,C,C+E”  

− „Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna w zakresie prawa jazdy kat. C1,C1+E,C,C+E”  

− „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C1,C1+E,C,C+E”  

− „Prawo jazdy kat. C+E”  

− „Certyfikacja CHARTEK 7”  

− „Agencja zatrudnienia/agencja pracy tymczasowej - jak założyć, prowadzić i unikać błędów”  

− „Spawanie spoinami czołowymi blach i rur metodą TIG (141/1) wraz z uprawnieniami dozorowymi 

UDT”  

− „Kurs spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur oraz spawanie czołowe blach metodą TIG (141/1) 

− „Basic gel + akrylogel - stylizacja paznokci”  

− „Malarz piaskarz na projektach OFFSHORE dla początkujących - teoria i praktyka kurs intensywny”  

Szkolenia indywidualne są najbardziej popularną formą szkoleń dla osób bezrobotnych w celu 

podniesienia kwalifikacji lub jej uzupełnienia, co ułatwi im w późniejszym czasie podjęcie pracy. 

W 2021 roku dofinansowano również koszty studiów podyplomowych dla 1 osoby bezrobotnej 

na kierunku „PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA”. 

Instrumenty rynku pracy 

Staże 

W 2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wpłynęło 377 wniosków o zawarcie umowy 

o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych. Zawarto 249 umów i 32 aneksy do umów. W 2021 roku 

odbywanie stażu rozpoczęło 257 osób bezrobotnych. W stażach uczestniczyło łącznie 352 osoby 

bezrobotne, w tym 95 osób z 2020 roku. Wydano 246 zaświadczeń o okresie odbywania stażu. Osoby 

bezrobotne najczęściej odbywały staż w następujących obszarach zawodowych: prace biurowe 

i sekretarskie (referent, pracownik biurowy, sekretarka, protokolant, pracownik administracyjny), 

usługi gastronomiczne (kucharz, pomoc kuchenna, barman, kelner, pomoc cukiernika), marketing, 

sprzedaż, handel (sprzedawca, doradca klienta, specjalista ds. marketingu i handlu, asystent działu 

marketingu, sprzedawca internetowy, magazynier), opieka społeczna (pracownik socjalny, opiekunka 

dziecięca, opiekun osoby niepełnosprawnej), usługi fryzjerskie i kosmetyczne (fryzjer, stylistka 

paznokci, kosmetyczka), księgowość i rachunkowość (młodsza księgowa, pomoc księgowa, referent 

ds. kadr i płac, referent ds. ubezpieczeń), inne (logistyk, spedytor, grafik komputerowy, asystent 

projektanta, asystent nauczyciela, pomoc wychowawcy). 

Prace interwencyjne 

W 2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wpłynęło 243 wnioski o zorganizowanie prac 

interwencyjnych. Zawarto 228 umów i 9 aneksów do umów. W okresie od stycznia do grudnia 2021 

roku zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zostało 283 osoby bezrobotne. W programie prac 

interwencyjnych uczestniczyło łącznie 381 osób bezrobotnych, w tym 98 osób z 2020 roku. Większość 

podmiotów ubiegających się o organizację prac interwencyjnych stanowiły mikro i małe 

przedsiębiorstwa działające w branży handlowej, produkcyjnej i usługowej oraz placówki edukacyjne. 

Wśród tworzonych w ramach tej formy miejscach pracy przewagę stanowiły stanowiska pracy dla 

pracowników w zawodach: pracownik biurowy, asystent ds. księgowości, sprzedawca, magazynier, 

opiekunka dziecięca, pomoc nauczyciela, kucharz, kelner, pracownik gospodarczy, mechanik.  



 

RAPORT O STANIE POWIATU DĘBICKIEGO ZA 2021 ROK  108 

Roboty publiczne 

W 2021 roku wpłynęło 11 wniosków o organizowanie robót publicznych. Zawarto 10 umów i 3 aneksy. 

Pracę podjęło 28 osób bezrobotnych. Najczęściej osoby podejmujące pracę w ramach robót 

publicznych zatrudniane były na stanowiskach: robotnik gospodarczy, robotnik drogowy. 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

W 2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wpłynęło 108 wniosków o refundację kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Zawarto 71 umów dot. Wyposażenia 73 stanowisk 

pracy. Wśród tworzonych w ramach tej formy miejscach pracy przewagę stanowiły stanowiska pracy 

dla pracowników w zawodach:  

 pracownik biurowy,  

 księgowa,  

 sprzedawca,  

 kucharz,  

 pomoc kuchenna,  

 mechanik pojazdów samochodowych,  

 kierowca operator wózków jezdniowych,  

 monter instalacji i urządzeń sanitarnych,  

 operator maszyn,  

 złotnik. 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

W 2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wpłynęło 167 wniosków o przyznanie 

jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zawarto 118 umów na dofinansowanie 

podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Podobnie jak w poprzednich latach 

z dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej najczęściej korzystały osoby bezrobotne 

w sektorze usług: remontowo - budowlanych, instalatorskich(instalacje wodno- kanalizacyjne, 

instalacje elektryczne), fryzjerskich i kosmetycznych, konserwacji i naprawy pojazdów 

samochodowych. 

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego,  
który ukończył 50 rok życia 

W 2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wpłynęło 5 wniosków. Zawarto 2 umowy 

o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok 

życia. W 2021 roku zatrudnienie w tej formie podjęło 2 bezrobotnych.  

 

Bon na zasiedlenie 

W 2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy wpłynęło 39 wniosków o bon na zasiedlenie. 

W 2021 roku zawarto 37 umów o przyznanie bonu na zasiedlenie bezrobotnych do 30 roku życia. Osoby 

bezrobotne, które otrzymały bon na zasiedlenie najczęściej podejmowały zatrudnienie w dużych 

ośrodkach miejskich (Kraków, Warszawa). 
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Centrum Integracji Społecznej 

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy wspiera działalność Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, które 

prowadzi zajęcia dla uczestników, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ze środków Funduszu 

Pracy finansowane są świadczenia integracyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych 

świadczeń. 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. 

Prace społecznie użyteczne 

Na wniosek gminy Starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego 

ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, 

w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. W 2021 roku 

zawarto porozumienie dot. prac społecznie użytecznych z Gminą Miastem Dębica na 10 miejsc. 

W pracach społecznie użytecznych w okresie od kwietnia do września 2021 roku uczestniczyło łącznie 

14 osób bezrobotnych. Osoby uprawnione do wykonywania prac społecznie użytecznych wykonywały 

prace porządkowe na terenie miasta Dębica oraz świadczyły usługi opiekuńcze nad osobami starszymi.  

Barometr zawodów 

W IV kwartale 2021 roku 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 i Polityki Społecznej. Koordynatorem 

krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Opracowanie badania na terenie Powiatu 

Dębickiego dokonał zespół składający się z pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy 

w składzie: doradca zawodowy, pośrednicy pracy ds. obsługi klienta instytucjonalnego, specjalista 

ds. rozwoju zawodowego, pracownik Działu Informatyki, Statystyki, Analiz i Kontroli. Badanie 

przeprowadzone w wersji on-line przy współpracy z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Rzeszowie. Podczas dyskusji dokonano analizy sytuacji w poszczególnych zawodach, czyli:  

• zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie w 2021 roku,  

• czy wystąpił deficyt albo nadwyżka poszukujących pracy lub czy popyt i podaż na dane kwalifikacje 

równoważą się na lokalnym rynku pracy w 2021 roku.  

Efektem badania było dokonanie zestawienia zawodów sklasyfikowanych w trzy grupy:  

- zawody deficytowe, w których wystąpi niedobór pracowników - nie powinno być trudności 

ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż 

pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje-niewielka,  

- zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na niskie 

zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania 

pracodawców,  

- zawody zrównoważone, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych 

i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się). 
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Projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy 

INFORMACJA O PROJEKCIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY  
„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJACYCH BEZ PRACY W POWIECIE DĘBICKIM (IV)” 

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2021 roku zakończył realizację projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w Powiecie Dębickim (IV)” rozpoczętego 01.01.2019 roku w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt był realizowany do 31.05.2021 roku. Budżet projektu 

ogółem: 5 954 608,00 zł, tym w 2021 roku: 125 600,00 zł. Celem głównym projektu było zwiększenie 

możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym 

w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Od początku 

do końca realizacji projektu tj. od 01.01.2019 roku do 31.05.2021 roku w ramach poszczególnych zadań 

wsparciem objęto:  

• Pośrednictwem pracy objęto 512 osób,  

• Poradnictwem zawodowym objęto 124 osób,  

• Stażami objęto 314 osób,  

• Pracami interwencyjnymi objęto 158 osób,  

• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wypłacono 59 osobom,  

• Bony na zasiedlenie wypłacono 65 osób,  

• Refundacją kosztów wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy objęto 40 osób.  

W 2021 roku nie prowadzono już naboru nowych uczestników do projektu, natomiast w całym okresie 

realizacji projektu objęto wsparciem 636 osób poniżej 30 roku życia, w tym 409 kobiet, 374 osoby 

do 25 roku życia, 12 osób z niepełnosprawnościami i 210 osób długotrwale bezrobotnych. Na dzień 

31.05.2021 roku 522 osoby podjęło zatrudnienie lub samozatrudnienie po zakończeniu udziału 

w projekcie.  

 
 

INFORMACJA O PROJEKCIE „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PACY  
W POWIECIE DĘBICKIM (V)”  

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2021 roku kontynuował projekt „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w Powiecie Dębickim (V)” rozpoczęty od 01.01.2020 roku w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt będzie realizowany do 31.12.2022 roku. Budżet 

projektu ogółem: Wartość projektu: 10 075 995,74 zł, w tym 2 697 013,89 zł w 2021 roku. Celem 

projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających 

bez pracy oraz zwalczanie negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 w Powiecie Dębickim. Projekt 

jest skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, w tym osób 

z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w PUP w Dębicy jako osoby bezrobotne, spośród których 

co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET). 

Od początku realizacji projektu tj. od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku w ramach poszczególnych 

zadań wsparciem objęto:  

• Pośrednictwem pracy poprzedzone IPD objęto 206 osób,  

• Poradnictwem zawodowym poprzedzone IPD objęto 72 osoby,  

• Pracami interwencyjnymi objęto 44 osoby,  

• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wypłacono 36 osobom,  

• Stażami objęto 130 osób,  
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• Bony na zasiedlenie wypłacono 36 osobom,  

• Refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy objęto 33 osoby.  

Od początku realizacji projektu wsparciem objęto 278 osób poniżej 30 roku życia (w tym 131 osób 

w 2021 roku), które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, w tym 183 kobiety, 185 osób 

do 25 roku życia, 5 osób z niepełnosprawnościami 108 osób długotrwale bezrobotnych i 187 osób z 

niskimi kwalifikacjami. Na dzień 31 grudnia 2021 roku 233 osoby podjęło zatrudnienie 

lub samozatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie. 62 W ramach projektu do 30 czerwca 

2021 roku udzielane było dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych 

od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców lub organizacji pozarządowych 

oraz dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 

samozatrudnionych w ramach tarczy antykryzysowej w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem skutków epidemii COVID-19. Wsparciem w 2021 roku objęto 123 osoby (narastająco 

w całym projekcie 970 osób) pracowników przedsiębiorstw lub organizacji pozarządowych, którym 

wypłacono dofinansowanie oraz samozatrudnionych prowadzących własną działalność gospodarczą. 

W 2021 roku wypłacono przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników dofinansowanie w wysokości 

565 266,55 zł (narastająco 3 962 986,86 zł) z przeznaczeniem na wypłatę części kosztów wynagrodzeń 

oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla zatrudnionych tam 

pracowników do 30 roku życia. Natomiast przedsiębiorcom do 30 roku życia, prowadzącym własną 

działalność gospodarczą, niezatrudniającym pracowników wypłacono dofinansowanie w wysokości 

111 440,00 zł (narastająco 840 480,00 zł). 

INFORMACJA O PROJEKCIE AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH  

POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE DĘBICKIM (VI)” 

Urząd Pracy w Dębicy 1 stycznia 2021 roku rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w Powiecie Dębickim (VI)” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych. Projekt będzie realizowany do 31.12.2022 roku. Budżet projektu ogółem: 

2 128 815,00 zł, w tym 2021 roku: 777 524,33 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości 

zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które 

nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Od początku realizacji projektu 

tj. od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku w ramach poszczególnych zadań wsparciem objęto: 

• Staże – skierowano do odbycia stażu 63 osoby,  

• Prace interwencyjne – skierowano na subsydiowane miejsca pracy 30 osób,  

• Bony na zasiedlenie – środki otrzymało 23 osoby,  

• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – realizacja w 2022 roku 

zaplanowano 12 osób.  

• Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – realizacja w 2022 roku 

zaplanowano 11 osób.  

W 2021 roku wsparciem objęto 116 osób poniżej 30 roku życia, które zostały zakwalifikowane 

do udziału w projekcie, w tym 77 kobiet, 65 osób do 25 roku życia, 1 osobę z niepełnosprawnościami, 

28 osób długotrwale bezrobotnych i 50 osób z niskimi kwalifikacjami. W 2022 roku zaplanowano 

pomoc dla kolejnych 70 uczestników projektu. Na dzień 31.12.2021 roku 65 osób podjęło zatrudnienie 

po zakończeniu udziału w projekcie. 
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INFORMACJA O PROJEKCIE AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH  

POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE DĘBICKIM (VII)” 

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2021 roku zakończył realizował projekt „Aktywizacja osób powyżej 

29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Dębickim (VII)” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 roku 

do 31.12.2021 roku. Całkowita wartość projektu: 1 465 684,83 zł, z czego 100% Powiatowy Urząd Pracy 

w Dębicy pozyskał ze środków unijnych i budżetu państwa. Celem projektu było podniesienie poziomu 

aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. 

zarejestrowanych w PUP w Dębicy. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy szans na 

zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. Zapewnioną możliwość skorzystania ze wsparcia mają 

byli uczestnicy projektów z działania 7.4 RPO WP oraz z zakresu włączenia społecznego realizowanych 

w ramach celu tematycznego 9 (CT 9) w RPO. Od początku realizacji projektu tj. od 01.01.2021 roku 

do 31.12.2021 roku w ramach poszczególnych zadań wsparciem objęto:  

• Prace interwencyjne – objęto 37 osób,  

• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – wypłacono 23 osobom,  

• Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – zatrudnienie 

po skierowaniu na refundowane miejsca podjęło 24 osoby,  

• Staże – objęto 11 osób.  

W ramach projektu do 31.12.2021 roku wsparciem objęto 95 osób w wieku 30 lat i więcej, 

w tym: 56 kobiet, 2 osoby odchodzące z rolnictwa, 12 osób powyżej 50 roku życia, 4 osoby 

z niepełnosprawnościami, 36 osób długotrwale bezrobotnych, 71 osób z niskimi kwalifikacjami 

zawodowymi. Po zakończeniu udziału w projekcie - na dzień 31.12.2021 roku 89 osób podjęło 

zatrudnienie lub samozatrudnienie. 

5.15. Ochrona praw konsumenta 

Jednostki organizacyjne Powiatu/komórki organizacyjne realizujące zadania: 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2021 r.: 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania Powiatu w zakresie ochrony praw konsumentów, 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów ( Dz. U z 2021r. poz. 275) jak i innych aktów prawnych.  Jednym z podstawowych zadań 

Rzecznika jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  

w zakresie ochrony interesów konsumentów.  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad telefonicznie, drogą elektroniczną bądź 

w bezpośrednich rozmowach osobom zgłaszającym się do biura. W ubiegłym roku, w 72 przypadkach, 

po zapoznaniu się z dokumentacją podjęte zostały działania na rzecz konsumentów w postaci 

wystąpień do przedsiębiorców. Większość spraw zakończono pozytywnie dla konsumenta, 

w pozostałych przypadkach  informowano o możliwościach skierowania spraw na drogę polubownego 

postępowania przed Sądem Konsumenckim czy ostatecznie przed sądem powszechnym. Ponadto 

informowano o możliwości kierowania wniosków do Inspekcji Handlowej, Rzecznika Finansowego, 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej itp.  
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Należy zwrócić uwagę, że w przypadku poinformowania o konieczności wniesienia powództwa 

do sądu, wielu konsumentów rezygnuje z takiej formy dochodzenia swoich praw. Niestety bywają też 

sprawy, w których konsumenci nie mają racji. Wynika to niekiedy z faktu przekroczenia terminów 

ustawowych do dochodzenia swoich roszczeń lub też zaakceptowania warunków przedstawionych  

w umowach. Często zdarza się, że konsumenci nie zwracają uwagi, co podpisują i nie zdają sobie sprawy 

z konsekwencji takich działań. Kiedy z problemem zjawiają się u Rzecznika Konsumentów często jest 

już za późno na pomoc, ponieważ upłynęły terminy odstąpienia od umowy lub powołania się na błąd.  

Problematyka zgłaszanych spraw z jakimi zwracali się konsumenci w 2021 r. w zakresie umów 

sprzedaży związana była głównie z realizacją uprawnień przysługującym konsumentom z tytułu 

odpowiedzialności za wady fizyczne towarów na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny o rękojmi i gwarancji. Najczęściej nieświadomi konsumenci w momencie zgłoszenia wady 

produktu  w punkcie sprzedaży odsyłani są tylko i wyłącznie do gwaranta. Jest to korzystne 

dla sprzedawcy a już niekoniecznie dla konsumenta.  

Podobnie jak w latach poprzednich do Rzecznika zgłaszali się konsumenci, którzy dokonali 

nieprzemyślanego zakupu towaru w sklepie stacjonarnym w przekonaniu, że zawsze mogą go zwrócić. 

Niestety ustawodawca w dalszym ciągu nie daje możliwości zwrotu w określonym terminie, tak  jak 

jest to zagwarantowane  w umowach np. poza lokalem czy na odległość. W roku sprawozdawczym, 

pomimo pandemii w porównaniu z rokiem 2020 zwiększyła się ilość organizowanych na terenie 

pokazów, prezentacji itp. Wiązało się to z zakupem najczęściej drogich naczyń, materacy 

rehabilitacyjnych itp. Często po takich pokazach Rzecznik sporządzał dla konsumentów oświadczenia 

o odstąpieniu od zawartych umów na podstawie ustawy o prawach konsumenta oraz informował 

o obowiązku zwrotu towaru.  

W ostatnim czasie zwiększyła się liczba konsumentów zawierających umowy dotyczące instalacji 

urządzeń fotowoltaicznych. Niestety powtarzały się przypadki nieuczciwych przedstawicieli 

handlowych, którzy w przypadku podjęcia próby rezygnacji konsumenta z umowy, straszyli 

konsumentów, najczęściej telefonicznie, konsekwencjami w postaci kar pieniężnych. Również w tych 

przypadkach Rzecznik sporządzał konsumentom stosowne oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

Reasumując, stwierdzić należy jednak, że konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich praw. Dotyczy 

to szczególnie konsumentów młodych oraz w średnim wieku. Niestety osoby starsze są w dalszym ciągu 

bardziej ufne i dlatego też najczęściej są ofiarami nieuczciwych praktyk.  
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6. Podsumowanie 
 

Powiat Dębicki jest lokalną wspólnotą samorządową obejmującą mieszkańców i terytorium powiatu 

jako jednostki zasadniczego podziału terytorialnego. Niniejszy Raport przedstawia stan na dzień 

31 grudnia 2021 r. Opracowanie zawiera dane o realizacji strategii, programów, polityk, uchwał organu 

stanowiącego na koniec roku kalendarzowego i stanowi podsumowanie działalności Zarządu Powiatu 

Dębickiego w roku poprzednim.  

W Raporcie przedstawiono przypisane ustawami zadania, które Powiat Dębicki wykonuje w imieniu 

własnym i na własną odpowiedzialność przy pomocy Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz 

powiatowych jednostek organizacyjnych.  

Podstawą do sporządzenia niniejszego dokumentu były sprawozdania i informacje przekazane 

przez wydziały i komórki Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz jednostki organizacyjne Powiatu 

Dębickiego. Realizacja wszystkich ujętych w Raporcie przedsięwzięć wymagała stałej współpracy władz 

samorządowych m.in. ze środowiskami: lokalnego biznesu, służby zdrowia, kultury, sportu, oświaty 

oraz środków masowego przekazu.  

Opisane w Raporcie działania miały na celu zaspokojenie społecznych oczekiwań oraz budowę 

spójnego wizerunku Powiatu jako samorządu otwartego na potrzeby m.in. różnych grup branżowych, 

wiekowych, zawodowych, a także turystów – przy uwzględnieniu faktu, że 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).  

 


