
UCHWAŁA NR 97/424/2021 
ZARZĄDU POWIATU W LUBACZOWIE 

z dnia 25 maja 2021 r. 

w sprawie uchwalenia i przedłożenia Radzie Powiatu w Lubaczowie raportu o stanie Powiatu 
Lubaczowskiego za 2020 r. 

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920)  Zarząd Powiatu w Lubaczowie , uchwala co następuje: 

§ 1.  

1. Zarząd Powiatu w Lubaczowie przyjmuje raport o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2020 r. stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Raport o stanie Powiatu Lubaczowskiego przekazuje Radzie Powiatu w Lubaczowie. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubaczowskiemu. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

STAROSTA 
 
 

mgr Zenon Swatek 
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Szanowni Radni, Mieszkańcy Powiatu Lubaczowskiego! 

 

W imieniu Zarządu Powiatu w Lubaczowie przedkładam 

Raport o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2020 rok.  

Dokument podsumowuje sytuację naszego Powiatu, obszary 

jego działania, a także realizowane zadania.   

Miniony 2020 rok był dla wszystkich trudnym czasem zarówno 

w sferze osobistej jak i zawodowej. Mierzyliśmy się z obliczem 

pandemii COVID-19, która zmieniła sposób realizacji wielu działań.  

Chociaż z przyczyn obiektywnych, porównanie tego raportu 

z ubiegłorocznym nie we wszystkich sferach naszej działalności jest 

miarodajne, to stanowi on źródło wiedzy o aktywności Samorządu 

Powiatu Lubaczowskiego w roku ubiegłym. Liczę, że przedłożony 

dokument będzie punktem wyjścia do dyskusji dotyczącej kierunków 

rozwoju w przyszłych latach. 

     Zenon Swatek 

          Starosta Lubaczowski 
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1. Wprowadzenie 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) (dalej u.s.p.) zarząd powiatu jest zobowiązany 

przedstawić radzie powiatu co roku do dnia 31 maja raport o stanie powiatu. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. 

rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 

W odniesieniu do raportu za rok 2020 r. Rada Powiatu w Lubaczowie nie skorzystała z powyższego 

uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne 

wskazane w ustawie. Niniejszy raport uwzględnia również inne informacje, niezbędne do uzyskania 

pełnego obrazu ogólnej sytuacji Powiatu Lubaczowskiego w zakresie realizacji zadań własnych 

powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dokument został przygotowany 

w oparciu o materiały przedłożone przez wydziały Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz 

jednostki organizacyjne powiatu. 

Raport podlega rozpatrzeniu przez radę powiatu podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała 

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi powiatu absolutorium. Nad przedstawionym 

raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem radni zabierają głos bez ograniczeń 

czasowych. W debacie oprócz radnych głos mogą zabierać również mieszkańcy powiatu, którzy 

złożyli do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób, 

nie później niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja absolutoryjna. 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszeń przez 

przewodniczącego rady.  

Po zakończeniu debaty nad raportem rada powiatu przeprowadza głosowanie nad 

udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum 

zaufania, rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady 

powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzielenie zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne 

z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania. Nieudzielenie przez radę 

powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie 

zarządu.  
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2. Informacje ogólne  

 Położenie, podział administracyjny, demografia, sytuacja społeczno-

gospodarcza 

Powiat Lubaczowski zajmuje przygraniczne, północno–wschodnie tereny Województwa 

Podkarpackiego. Od wschodu graniczy z Ukrainą, od zachodu z Powiatem Przeworskim i Powiatem 

Jarosławskim, zaś od północy z Powiatem Biłgorajskim i Powiatem Tomaszowskim. Położony jest 

malowniczo w obrębie dwóch makroregionów geograficznych: Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. 

Obszarowo dominuje wschodnia część Kotliny Sandomierskiej z mezoregionami: Płaskowyżem 

Tarnogrodzkim i Równiną Biłgorajską. Roztocze zajmuje prawie trzecią część powiatu. Na terenie 

powiatu lubaczowskiego występują najwyższe po stronie polskiej wzniesienia Roztocza: Długi 

Goraj – 391,5 m n.p.m. i Wielki Dział – 390,4 m n.p.m.  
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W skład powiatu wchodzi 8 gmin: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów – miasto, 

Lubaczów – gmina, Narol, Oleszyce, Stary Dzików i Wielkie Oczy. Powierzchnia powiatu wynosi 

1308 km² co stanowi 7,3% powierzchni województwa.   

Liczba mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

wynosiła 54 711 mieszkańców (dane GUS) co stanowi 2,6 % ludności województwa. 50,34 %  

mieszkańców powiatu stanowią kobiety, a 49,65 % mężczyźni. Według stanu na dzień 31 grudnia 

2019 r. liczba mieszkańców wynosiła 55 217 osób. 

Gmina Liczba 

mieszkańców 
31.12.2020 r. 

Powierzchnia  Gęstość 

zaludnienia 

– os. km² os/km2 

Gmina miejska 

Lubaczów 11 830 25,73 459,8 

Gminy miejsko-wiejskie 

Cieszanów 7 073 219,35 32,2 

Narol 7 871 203,58 38,7 

Oleszyce 6 296 151,82 41,5 

Gminy wiejskie 

Horyniec-Zdrój 4 576 203,10 22,5 

Lubaczów 9 168 202,86 45,2 

Stary Dzików 4 120 155,77 26,4 

Wielkie Oczy 3 777 146,24 25,8 

Powiat Lubaczowski 54 711 1308,37 41,8 

Tabela 2.1-1  Gminy Powiatu Lubaczowskiego 
 

 

 

   Wykres 2-1 Liczba mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego w latach  2015 – 2020 
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W 2020 roku negatywny wpływ na demografię w Polsce miała pandemia COVID-19, 

przyczyniając się do rekordowej liczby zgonów, która znacznie przewyższyła liczbę urodzeń. 

W roku ubiegłym również w Powiecie Lubaczowskim zanotowano ujemny przyrost naturalny: 

urodziło się 426 dzieci, zmarło 740 osób. Dla porównania w 2019 r. urodziło się 490 dzieci, 

natomiast zmarło 575 osób. 

 

 Wykres 2-2 Zestawienie liczby urodzeń i zgonów w Powiecie Lubaczowskim w latach 2015 - 2020 

 

W 2020 roku zarejestrowano 445 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 697 

wymeldowania, natomiast w kategorii migracji zagranicznych zarejestrowano 10 zameldowań oraz 

14 wymeldowań. W związku z powyższym ogólne saldo migracji w 2020 r. dla Powiatu 

Lubaczowskiego było ujemne i wyniosło -256 osób. W 2019 r. saldo migracji wyniosło -308 osób. 

Mieszkańcy powiatu zawarli w 2020 roku 182 małżeństwa, co odpowiada 3,3 małżeństwom 

na 1000 mieszkańców. W 2019 r. zawartych zostało 309 małżeństw, co odpowiadało 5,6 

małżeństwom na 1000 mieszkańców. 

Dane statystyczne dotyczące epidemii SARS CoV-2  w Powiecie Lubaczowskim w 2020r.: 

 Liczba osób zakażonych koronawirusem: 1 586, 

 Liczba ozdrowieńców: 1 320, 

 Liczba zgonów z powodu COVID-19: 60, 

 Liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19: 163 

 Liczba osób objętych kwarantanną: 7 619, 

 Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 1 217.  

489 477
529

464
490

426

641

554 579
612

575

740

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Urodzenia żywe Zgony

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 17A724AC-E63A-4F63-B5AB-A4727E0BF04C. Uchwalony Strona 9



8 

 Zadania Powiatu  

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

wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 

1) edukacji publicznej; 

2) promocji i ochrony zdrowia; 

3) pomocy społecznej; 

3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

4) polityki prorodzinnej; 

5) wspierania osób niepełnosprawnych; 

6) transportu zbiorowego i dróg publicznych; 

7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

8) kultury fizycznej i turystyki; 

9) geodezji, kartografii i katastru; 

10) gospodarki nieruchomościami; 

11) administracji architektoniczno-budowlanej; 

12) gospodarki wodnej; 

13) ochrony środowiska i przyrody; 

14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 

15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

18) ochrony praw konsumenta; 

19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

20) obronności; 

21) promocji powiatu; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 17A724AC-E63A-4F63-B5AB-A4727E0BF04C. Uchwalony Strona 10



9 

22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.); 

23) działalności w zakresie telekomunikacji. 

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych 

w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Ustawy mogą 

określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji 

rządowej, wykonywane przez powiat oraz określać inne zadania powiatu. 
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 Organy powiatu 

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

stanowiący i kontrolny oraz zarząd powiatu – organ wykonawczy. Zarząd powiatu wykonuje 

uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań zarządu powiatu 

należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał rady, 

2) wykonywanie uchwał rady,  

3) gospodarowanie mieniem powiatu,  

4) wykonywanie budżetu powiatu,  

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.  

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. Organizację 

wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu. 

 

 Rada Powiatu w Lubaczowie  

Skład Rady Powiatu w Lubaczowie VI kadencji (2018- 2023):  

1) Marta Tabaczek - Przewodniczący Rady 

2) Zygmunt Gmyrek - Wiceprzewodniczący Rady 

3) Adam Swatek-Czernecki - Wiceprzewodniczący Rady 

4) Barbara Broź  

5) Paweł Głaz  

6) Henryk Goraj  

7) Wiesław Huk  

8) Mariusz Łeski  

9) Józef Michalik  

10) Józef Ozimek  

11) Marcin Piotrowski  

12) Dorota Rachwalik  

13) Kazimierz Rymarowicz  

14) Danuta Sopel  

15) Stanisław Strumidło  

16) Dorota Wróbel  

17) Zbigniew Wróbel  
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W roku 2020 Rada Powiatu w Lubaczowie obradowała na 12 sesjach, realizując w całości 

plan pracy przyjęty Uchwałą Nr XVI/141/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. W 2020 r. Rada podjęła 

100 uchwał. Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie publikowane są w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie pod adresem: 

http://www.lubaczow.powiat.pl/iv_organy_powiatu/3_sposoby_stanowienia_aktow_pub/2_uchwaly_ 

rady_powiatu/ . 

Wykaz uchwał Rady Powiatu w Lubaczowie podjętych w 2020 r. wraz z informacją 

o wykonaniu znajduje się w rozdziale 5. niniejszego raportu. 

 

 Zarząd Powiatu w Lubaczowie 

Członkowie Zarządu Powiatu w Lubaczowie VI kadencji (2018- 2023): 

1) Zenon Swatek - Przewodniczący Zarządu, Starosta Lubaczowski od  20.11.2018 r.  

2) Barbara Broź - Członek Zarządu w okresie od 20.11.2018 r. do 06.10.2020 r., 

  Zastępca Przewodniczącego, Wicestarosta Lubaczowski od 06.10.2020 r., 

3) Paweł Głaz -  Zastępca Przewodniczącego, Wicestarosta Lubaczowski w okresie 

od 20.11.2018 r. do 31.08.2020 r., 

4) Józef Ozimek- Członek Zarządu w okresie od 20.11.2018 r. do 21.09.2020 r.   

oraz od 06.10.2020 r., 

5) Stanisław Strumidło - Członek Zarządu od  20.11.2018 r., 

6) Zbigniew Wróbel - Członek Zarządu od 21.09.2020 r. 

 

Skład Zarząd Powiatu w Lubaczowie w dniu 31.12.2020 r.: 

1) Zenon Swatek - Przewodniczący Zarządu, Starosta Lubaczowski, 

2) Barbara Broź - Zastępca Przewodniczącego, Wicestarosta Lubaczowski, 

3) Józef Ozimek - Członek Zarządu, 

4) Stanisław Strumidło - Członek Zarządu, 

5) Zbigniew Wróbel - Członek Zarządu. 

 

W 2020 r. Zarząd Powiatu w Lubaczowie obradował na 39 posiedzeniach, podczas których 

podjął 167 uchwał. Uchwały Zarządu Powiatu w Lubaczowie publikowane są w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie pod adresem: 

http://www.lubaczow.powiat.pl/iv_organy_powiatu/3_sposoby_stanowienia_aktow_pub/4_uchwaly_ 

zarzadu_powiatu/.  
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  Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i powiatowe jednostki organizacyjne 

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu wykonuje zadania 

powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.  

 

 Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w skład Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie wchodziły następujące wydziały, zespół oraz samodzielne stanowiska pracy: 

 Wydział Finansowy  

 Wydział Organizacyjny 

 Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego  

 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

 Wydział Komunikacji  

 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych      

 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   

 Wydział Promocji         

 Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego  i Obrony Cywilnej    

 Audytor Wewnętrzny        

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych      

 Geolog Powiatowy         

 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych     

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów       

 Radca Prawny         

 Pracownik Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy    

W ramach wydziałów funkcjonują następujące komórki organizacyjne: 

 w Wydziale Organizacyjnym: 

 Referat Obsługi Rady   

 Archiwum Zakładowe   

 w Wydziale Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska: 

a) Referat Leśnictwa   
 

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie funkcjonował do dnia 

31.12.2020 r. Od dnia 01.01.2021 r. zadania Wydziału Promocji wykonują: Wydział Oświaty 

i Spraw Społecznych, Wydział Organizacyjny oraz Wydział Leśnictwa, Ochrony Środowiska 

i Turystyki.   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 Realizacja zadań przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2 

 

W roku 2020 praca Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, podobnie jak pozostałych 

jednostek organizacyjnych Powiatu, przebiegła w cieniu panującej pandemii COVID-19. 

W związku z  wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego (13 marca 2020 r.), 

a później stanu epidemii (20 marca 2020 r.) Starostwo ściśle współpracowano z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubaczowie. W celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia 

koronawirusem, wprowadzone zostały nowe zasady obsługi interesantów oraz organizacji pracy 

w urzędzie.  

W Starostwie Powiatowym w Lubaczowie wprowadzono procedurę codziennego mierzenia 

temperatury pracownikom urzędu oraz obowiązek zakrywania ust i nosa przez pracowników. 

Dodatkowo wdrożona została ,,Instrukcja BHP w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa” 

mającą na celu przedstawienie pracownikom zasad zapobiegawczych, które mają istotny wpływ na 

ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem.  

Każdy z pracowników otrzymał dostęp do indywidualnych środków ochrony przed wirusem 

SARS-CoV-2 w postaci maseczek i przyłbic ochronnych, środków do dezynfekcji rąk oraz rękawic 

ochronnych. W sumie w tym celu zakupiono około 10 000 szt. rękawic, około 800 szt. maseczek, 

144 l płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz 115 l mydła antybakteryjnego. Powiat 

Lubaczowski otrzymał również wsparcie z Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej 

w Rzeszowie w postaci płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni w ilości 1725 l, które w części 

zostały przekazane do jednostek organizacyjnych Powiatu. Ze względu na przedłużający się stan 

pandemii Starostwo Powiatowe w Lubaczowie dokonało zakupu automatycznej bezdotykowej 

stacji do dezynfekcji rąk, która została umieszczona przy wejściu do budynku urzędu. Łączne 

wydatki na działania związane z ochroną pracowników i interesantów przed zakażeniem SARS-

CoV-2 wyniosły w 2020 r. ok. 20 tys. zł. 

Niezmiernie ważnym zadaniem przed którym stanęło Starostwo Powiatowe w 2020 r., było 

zapewnienie ciągłości prowadzenia postepowań administracyjnych, przy jednoczesnym 

ograniczeniu bezpośredniego kontaktu pracowników ze stronami. W tym celu zorganizowane 

zostały cztery stanowiska do obsługi interesantów na parterze budynku Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie, co umożliwiło bezpośrednią, nieprzerwaną obsługę mieszkańców Powiatu i osób 
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spoza terenu Powiatu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego w trakcie pierwszej, drugiej 

i trzeciej fali zachorowań.  

Z uwagi na fakt, że spośród wszystkich zadań Powiatu, sprawy z zakresu rejestracji 

pojazdów są najczęściej załatwiane przez interesantów, dla tej kategorii spraw wprowadzony został 

obowiązek uprzedniej rezerwacji terminu wizyty poprzez internetowy system kolejkowy lub 

telefonicznie.  

Kontakt z pracownikami Starostwa w dużej mierze odbywał się z wykorzystaniem 

komunikacji elektronicznej: poprzez ePUAP, mailowo, telefonicznie, ale również za 

pośrednictwem korespondencji tradycyjnej. Ponadto w celu umożliwienia złożenia dokumentów, 

które z rożnych przyczyn nie mogły być złożone w ww. formach, została umieszczona na parterze 

budynku Starostwa skrzynka podawcza, do której można było złożyć dokumenty/wnioski/podania. 

W związku z powyższym ilość korespondencji wpływającej do urzędu w 2020 r. uległa zwiększeniu 

o ok.  25% w porównaniu do lat wcześniejszych. 
 

Lp. Rok Liczba przesyłek wpływających 

zarejestrowanych w biurze podawczym 

1. 2020 20 152 

2. 2019 15 439 

3. 2018 14 081 

4. 2017 14 105 

Tabela 2.4-1 Ilość korespondencji wpływającej do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie  

w latach 2017 - 2020 

Porównując rok 2020 do roku 2019 praca Starostwa Powiatowego w Lubaczowie pomimo 

panującej pandemii COVID-19 nie została zakłócona, bieżące sprawy załatwiane były w sposób 

terminowy i z należyta starannością, a ograniczenie fizycznej dostępności nie wpłynęło w znacznym 

stopniu na liczbę załatwianych spraw. W tabeli poniżej przedstawiona została liczba spraw w 2020 r. 

w porównaniu do 2019 r. w odniesieniu do przykładowej grupy zadań realizowanych przez 

Starostwo. W zestawieniu skupiono się na wydziałach, które mają największy kontakt 

z mieszkańcami Powiatu i zadaniach, które realizowane są na rzecz dużej grupy interesantów.  
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Wydział Przedmiot sprawy: Ilość  

2019 r. 

Ilość 

2020 r. 

Wydział Architektury, 

Budownictwa, 

Drogownictwa 

i Rozwoju 

Gospodarczego 

Pozwolenia na budowę/ rozbiórkę/ 

zmianę i przeniesienie pozwolenia  

na budowę 

668 648 

Zgłoszenia budowy/robót 

budowlanych/ rozbiórek 

630 584 

Zgłoszenia z projektem budowlanym 51 65 

Wydane dzienniki budowy 452 432 

Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami 

Sprawy z zakresu modernizacji 

gruntów i budynków 

75 63 

Sprawy związane z gleboznawczą 

klasyfikacją gruntów 

73 52 

Uzgodnienia dokumentacji 

geodezyjno - projektowej  

166 182 

Wydział Komunikacji Liczba zarejestrowanych pojazdów 4 287 3 406 

Liczba wyrejestrowanych/ ubytych 

pojazdów (poza Powiat) 

3 441 2 699 

Liczba wydanych praw jazdy 704 700 

Liczba zatrzymanych praw jazdy 399 225 

Wydział Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Uzgodnienia projektów decyzji 

o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu 

294 269 

Świadectwa legalności pozyskania 

drewna 

Masa drewna zalegalizowanego (m3): 

-lasy gminne 

-lasy prywatne, wspólnoty, parafie 

1075 

 

19 840,61           

4 394 

863 

 

14 668,89 

3 883 

Zaświadczenia o objęciu działek 

uproszczonym planem urządzenia lasu 

(niezbędne przy zbyciu działek) 

591 596 

Decyzje zezwalające na usunięcie 

drzew 

87 64 

Wydane karty wędkarskie 178 115 
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 Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego 

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Lubaczowskiego  w 2020 r.: 

1) Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, 

2) Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie,  

3) Muzeum Kresów w Lubaczowie,  

4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie,  

5) Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie,  

6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie,  

7) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie,  

8) Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie,  

9) Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie,  

10) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie,  

11) Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie,  

12) Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, 

13) Zespół Szkół w Oleszycach, 

14) Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie,  

15) Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie,  

16) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie, 

17) Dom Dziecka w Nowej Grobli. 

18) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Oleszycach (od 01.09.2020 r.) 

19) Technikum nr 1 w Oleszycach (od 01.09.2020 r.) 

20) Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleszycach (od 01.09.2020 r.) 

21) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół w Oleszycach (od 01.09.2020 do 

31.12.2020 r.) 

Z dniem 01.09.2020 r. Rada Powiatu w Lubaczowie utworzyła cztery nowe jednostki 

organizacyjne: Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Oleszycach, Technikum nr 1 w Oleszycach, 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół w Oleszycach, Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Oleszycach. Utworzenie jednostek miało na celu dostosowanie struktury 

organizacyjnej Zespołu Szkół w Oleszycach do potrzeb przekazania z dniem 01.01.2021 r. szkoły 

Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegóły dotyczące podjętych działań związanych 

z przekazaniem szkoły zostały przedstawione w rozdziale 4.1 niniejszego Raportu.  
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3. Finanse powiatu 

Budżet Powiatu Lubaczowskiego na 2020 rok został uchwalony podczas sesji Rady Powiatu 

w Lubaczowie w dniu 30 grudnia 2019 roku (uchwała nr XVI/139/2019) posiadając pozytywną 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. 

Zmiany budżetu w trakcie jego realizacji były dokonywane na podstawie decyzji Ministra 

Finansów, Wojewody Podkarpackiego, Urzędu Marszałkowskiego, porozumień, umów, w tym 

z gminami w ramach współpracy oraz z uwagi na własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych 

analiz, jak również wniosków jednostek budżetowych Powiatu Lubaczowskiego. 

Budżet Powiatu Lubaczowskiego to systematyczny wzrost dochodów i wydatków 

w stosunku do lat ubiegłych, a szczegółowe informacje z wykonania budżetu przedstawione zostały 

Radzie Powiatu w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok, dostępnym w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. 

Na przestrzeni ostatnich lat następuje podwyższenie dochodów budżetowych, a związane 

jest to szczególnie ze wzrostem następujących dochodów bieżących: 

 udziału Powiatu w podatku dochodowych od osób fizycznych; 

 udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych; 

 opłat administracyjnych; 

 wpływów z dotacji; 

 wpływów z subwencji ogólnej i oświatowej. 

Natomiast wzrost dochodów majątkowych wynika z wyższego finansowania inwestycji 

środkami otrzymanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększonym udziałem gmin 

w finansowaniu inicjatyw samorządowych w realizacji zadań drogowych. 

 

Kondycję finansową Powiatu Lubaczowskiego można przedstawić za pomocą 

następujących wskaźników ekonomicznych: 

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej 

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej to różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi 

o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych , a wydatkami bieżącymi budżetu a jej wynik przedstawia 

się następująco: 

Dochody bieżące – 82 295 584,90 zł 
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+ Przychody  -  2 596 104,64zł 

- Wydatki bieżące -  77 175 003,47 zł 

Nadwyżka operacyjna roku budżetowego  - 7 716 686,07 zł. 

Poziom nadwyżki operacyjnej to jeden z najistotniejszych wskaźników przedstawiający 

sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego, gdyż informuje ona, czy dana jednostka jest 

w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. 

Wzrost nadwyżki budżetowej jest możliwy z jednej strony poprzez wzrost dochodów 

bieżących, natomiast z drugiej strony poprzez racjonalną gospodarkę w zakresie wydatków 

bieżących. Taki poziom nadwyżki operacyjnej w Powiecie Lubaczowskim za rok 2020 pozwolił na 

spłatę rat od zaciągniętych kredytów. 

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem  

Nadwyżka operacyjna roku budżetowego  - 7 716 686,07 zł, 

Dochody ogółem  - 96 780 309,51 zł. 

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem  - 7,97 % . 

Im wyższy poziom tego wskaźnika tym większe możliwości inwestowania jednostki 

budżetowej, jak również finansowania wydatków bieżących. 

Taki poziom udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem,  świadczy o średnim 

potencjale inwestycyjnym Powiatu Lubaczowskiego.  

Wskaźnik realizacji wydatków majątkowych do dochodów ogółem  

Wydatki majątkowe  - 6 447 399,69 zł, 

Dochody ogółem  - 96 780 309,51 zł. 

Wskaźnik relacji wydatków majątkowych do dochodów ogółem – 6,66 % . 

Wskaźnik ten informuje, jaką część dochodów samorząd przeznaczył na finansowanie 

inwestycji. W przypadku Powiatu Lubaczowskiego jest on średni. 
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Wskaźnik relacji kwoty długu jednostki samorządowej do dochodów ogółem 

Dług Powiatu Lubaczowskiego na dzień 31.12.2020 r.  - 22 230 559,40 zł, 

Dochody ogółem -  96 780 309,51 zł. 

Wskaźnik relacji kwoty długu jednostki samorządowej do dochodów ogółem - 22,97 % 

Spłatę zobowiązań według tytułów dłużnych w roku 2020 r. pokryto zrealizowanymi 

dochodami bieżącymi. W 2020 r. Powiat Lubaczowski nie zaciągnął nowych kredytów.  

Wskaźnik określający relacje zadłużenia faktycznego do maksymalnego wyliczonego na 

podstawie artykułu 243 ustawy o finansach publicznych 

Od stycznia 2014 roku dla Powiatu Lubaczowskiego, tak jak dla wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego, zgodnie z algorytmem określonym w artykule 243 ustawy o finansach 

publicznych, istnieje obowiązek obliczania wskaźnika indywidualnego  dla danego samorządu. 

Oznacza on, że w danym roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami 

obsługi długu do dochodów ogółem Powiatu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej 

obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody 

ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. 

Indywidualny wskaźnik określający zobowiązania Powiatu Lubaczowskiego z tytułu kwoty 

długu za 2020 r. wynosi 4,31 %,  natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań Powiatu 

Lubaczowskiego z tytułu kwoty długu wynosi 8,84 %. 
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4. Realizacja zadań powiatu wraz z informacją o realizacji projektów,  

programów i strategii dotyczących tych zadań.  

 

  Edukacja publiczna 

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadanie: 

 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, 

 Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie,  

 Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie,  

 Zespół Szkół w Oleszycach, 

 Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie.  

 Technikum nr 1 w Oleszycach, 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Oleszycach, 

 Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleszycach  

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół w Oleszycach  

 

 

 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. 

Jednym z najważniejszych zadań Wydziału realizowanych w 2020 r. było koordynowanie 

działań mających na celu przekazanie Zespołu Szkół w Oleszycach do prowadzenia przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działania te początek swój miały jeszcze w 2019 roku, kiedy to podjęte 

zostały 30 grudnia 2019 r. uchwały nr XVI/148/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oleszycach oraz nr XVI/149/2019 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny 

nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. 

Kontynuacją tego procesu było podpisanie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

porozumienia w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie przekazania Zespołu Szkół w Oleszycach. 

Kolejne kroki podejmowane w 2020 r. miały na celu dostosowanie struktury organizacyjnej 

Zespołu Szkół w Oleszycach do potrzeb przekazania. Jako że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Wsi prowadzi klasy tylko o profilu rolniczym podjęto szereg uchwał mających na celu rozdzielenie 

kierunków kształcenia rolniczych od nierolniczych. Utworzone zostały 2 nowe szkoły tj. 

Technikum nr 1 w Oleszycach i Branżowa Szkoły I Stopnia nr 1 w Oleszycach prowadzone 

przez Powiat Lubaczowski i to właśnie do tych szkół zostało przeniesione kształcenie w kierunkach 

nierolniczych. Koniecznym było również wyłączenie z Zespołu Szkół w Oleszycach 

i zlikwidowanie jednostek, których ministerstwo nie prowadzi (tj. Liceum Ogólnokształcącego, 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej, Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego, Centrum Kształcenia Zawodowego). 

Dopełnieniem działań związanych wdrożeniem zmian organizacyjnych było przekazanie 

majątku, będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół w Oleszycach z Powiatu na Skarb Państwa. 

Końcowym efektem tych działań było przekazanie w dniu 1 stycznia 2021 r. Zespołu 

Szkół w Oleszycach do prowadzenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Istotną kwestią dotyczącą przekazania Zespołu Szkół w Oleszycach był podpisany w dniu 

20 listopada 2020 r. akt notarialny dotyczącego przekazania nieruchomości niezbędnych do 

realizacji kształcenia w przejmowanych szkołach na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

na podstawie tego aktu przekazanych zostało szkole 33,48 ha gruntów w Oleszycach wraz 

z zabudowaniami. Również dzięki współpracy Powiatu z KOWR jeszcze w 2019 r. wyznaczone 

zostały grunty z zasobu nieruchomości rolnych skarbu państwa o powierzchni 13,83 ha 

przeznaczone na wyposażenie ZS. W 2021 r., po przekazaniu Zespołu do Ministerstwa opisane 

działki zostały formalnie przekazane szkole rolniczej. 

W celu rozwijania możliwości prowadzenia rolniczego kształcenia zawodowego na 

najwyższym poziomie Szkoła kontynuuje działania w zakresie dalszego powiększania posiadanego 

areału gruntów. W 2021 r. Krajowy Ośrodek Doradztwa Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie 

– przekazał szkole w trwały zarząd  dodatkowe 13,80 ha. 

Podkreślenia wymaga fakt, że reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania 

majątkiem na terenie Powiatu jest Starosta Lubaczowski i żadne ruchy w tej materii bez wiedzy 

samorządu powiatowego nie mogą się odbyć. 

Odpowiednie wyposażenie szkoły rolniczej w grunty zapewni możliwości jej rozwoju 

w przyszłości. 

Potwierdzeniem tego są zaplanowane w 2020 r. środki na inwestycję utworzenia Centrum 

Rolnictwa Precyzyjnego. Zaplanowane w budżecie państwa środki inwestycyjne, które opiewają na 

kwotę ponad 6 mln. zł zostaną uruchomione w latach 2022-2024 z przeznaczeniem na rozbudowę 

i modernizację warsztatów szkolnych dla prowadzenia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół 

w Oleszycach. Plan modernizacji zakłada rozbudowę jednokondygnacyjnego budynku garażowo-
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warsztatowego o wymiarach 11 x 30 m przeznaczonego na: pomieszczenia warsztatowe i pracownie 

kształcenia zawodowego z pełnym zapleczem sanitarnym, magazynowym i szatniami. Planowane 

są tam m.in. pracownie obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, spawalnia oraz dobudowanie do 

remontowanego budynku 5 pomieszczeń przeznaczonych na realizację zajęć praktycznej nauki 

zawodu z zakresu obsługi, diagnostyki i naprawy pojazdów rolniczych, w tym pracowni agrotroniki 

oraz wykonanie, przy modernizowanych warsztatach, placu manewrowego do nauki jazdy. 

Planowane jest również doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do prawidłowej 

realizacji procesu edukacyjnego przedmiotów zawodowych dla zawodów, w których kształcenie 

rozpoczyna się od 2021 r. technik weterynarii oraz w mechanik-operator pojazdów i maszyn 

rolniczych (w BSIS). M.in. na 2021 r. zaplanowany jest zakup nowego ciągnika z osprzętem. 

 

 
Zdjęcie 4.1-1 Podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi 
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W roku 2020 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych realizował zadania związane 

z następującymi politykami, programami i strategiami: 

1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Celem programu było m. in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów 

przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu 

przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie 

rozwoju czytelnictwa a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych 

poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności 

lektur szkolnych. Program realizowany był w latach 2016–2020. 

W roku 2020 r. zadanie realizowanie było w Szkole Podstawowej nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. 

Całkowita koszt realizacji zadania 3 100,00 zł 

Wnioskowana kwota dofinansowania (80 % wartości zadania) 2 480,00 zł 

Kwota otrzymanego dofinansowania 2 480,00 zł 

Wkład własny organu prowadzącego (20 % wartości zadania) 620,00 zł 

  

2) Program „Aktywna tablica” 

Celem programu było udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. na zakup laptopów wraz ze 

sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub 

nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, jak również na 

zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych tj. tablice interaktywne, projektora lub projektora ultra 

krótkoogniskowego, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku lub 

interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. Program 

realizowany jest w latach 2020-2024 i dotyczy zarówno szkół podstawowych, które nie 

wnioskowały o środki w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019 jak i do szkół 

ponadpodstawowych. Szkoły tylko jeden raz mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania z 

programu Aktywna tablica w ramach jednej edycji. 

Poniższa tabela przedstawia podział środków na poszczególne szkoły, które wnioskowały o środki 

w ramach programu w 2020 r.  
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Nazwa szkoły Kwota 

otrzymanego 

dofinansowan

ia w zł 

Wkład 

własny 

w zł 

Całkowita 

koszt 

realizacji 

zadania 

w zł 

Rodzaj 

zakupionego 

sprzętu 

Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Tadeusza Kościuszki 

w Lubaczowie 

14 000,00 3 500,00 17 500,00 Interaktywny 

monitor dotykowy 

o przekątnej ekranu 

co najmniej 55 cali  

(2 szt.) 

Branżowa Szkoła I 

Stopnia w 

Młodzieżowym 

Ośrodku 

Wychowawczym 

w Zespole Placówek 

im. Jana Pawła II 

w Lubaczowie  

14 000,00 3 500,00 17 500,00 Interaktywny 

monitor dotykowy 

o przekątnej ekranu 

co najmniej 55 cali 

(2 szt.) 

Technikum w Zespole 

Szkół im. gen. Józefa 

Kustronia 

w Lubaczowie 

13 294,40 3 323,60 16 618,00 Laptop DELL 

VOSTRO 5401 

(3 szt.), 

Słuchawki 

GENESISW Radon 

610 (3 szt.), 

Kamera internetowa 

Tracer WEB007 (26 

szt.) 

Technikum nr 1 

w Oleszycach 

14 000,00 3 500,00 17 500,00 interaktywny 

monitor dotykowy 

65 cali (2 szt.) 

Łączna wysokość 

środków na realizację 

zadania w 2020 r. 

55 294,40 13 823,60 69 118,00 - 

 

 
3) Program „Za życiem” 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami 

rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz 

wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży 

(w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. 

Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie 

efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie 

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych 

w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również 
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wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb 

mieszkaniowych. Program realizowany jest w latach 2017-2021. 

Placówkami realizującymi zadania w ramach tego programu są: 

- Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie (przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursie 

lub internacie dla uczennicy w ciąży w formie odrębnego, jednoosobowego pokoju w którym 

zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia 

dziecka), 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie (zapewnienie realizacji zadań wiodącego 

ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie 

placówki pełniącej funkcje tego ośrodka. 

Całkowita kwota wsparcia przewidywana na realizację zadania w latach 

2017-2021 

259 220,00 zł 

Kwota otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2020 54 201,47 zł 

Kwota otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2019 43 174,42 zł 

Kwota otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2018 45 482,76 zł 

Kwota otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2017 20 733,51 zł 

 
4)  Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania oświatowe: 

a) dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 

 Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia szkół podstawowych 

oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej 

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, a jej 

kwota uzależniona od liczby uczniów. 

Kwota otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2020 16 647,30 zł 

Kwota otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2019 14 847,49 zł 

Kwota otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2018 21 409,72 zł 

 

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego 

 Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 

6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może 
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być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych 

zadań. 

Dotacja przeznaczona jest na oddział przedszkolny w Zespole Placówek im. Jana Pawła II 

w Lubaczowie. 

Kwota otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2020 21 519,00 zł 

Kwota otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2019 16 836,00 zł 

Kwota otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2018 15 070,00 zł 

 

5) Dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu przydatnego w kształceniu na 

odległość (500 zł) 

Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty przysługiwało w roku 2020 

jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu 

zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć.  

Poniższa tabela obrazuje podział środków z dotacji 500 zł dla nauczycieli poszczególnych szkół 

i placówek oświatowych  

Nazwa szkoły/placówki, do której przekazano środki 

z przeznaczeniem na wypłatę dofinansowania dla 

dyrektora i nauczycieli 

Liczba osób 

wnioskujących 

o środki 

Wysokość 

środków 

Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie 101 50 073,59 zł 

Zespół Szkół im. Józefa Kustronia w Lubaczowie 79 39 246,08 zł 

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 

w Lubaczowie, 

44 21 467,48 zł 

Zespół Szkół w Oleszycach 34 16 744,90 zł 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Oleszycach 1 500,00 zł 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie 12 5 899,00 zł 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 

w Oleszycach (w formie dotacji dla szkoły niepublicznej) 

7 3 494,36 zł 

Razem 278 137 425,41 zł 

Całkowita kwota dofinansowania dla powiatu 298 149 000,00 zł 

Pozostała kwota po wypłacie dofinansowania (wydana została na zakup 

pomocy dydaktycznych przekazanych do szkół tj.: komputery, urządzenia 

wielofunkcyjne, drukarka, tablet, ruter, głośniki mobilne, pamięć przenośna, 

słuchawki z mikrofonem, rozdzielacz USB, klawiatura z myszą, pendrive). 

11 574,59 zł 
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6) Dofinansowanie w ramach programu „Zdalna szkoła” 

 W ramach programu „Zdalna szkoła” jednostki samorządu terytorialnego mogły otrzymać 

dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego w procesie zdalnego kształcenia, m.in. laptopów, 

tabletów, oprogramowania czy mobilnego dostępu do internetu. Wszystko po to, by najbardziej 

potrzebującym uczniom i nauczycielom ułatwić zdalne nauczanie. Wysokość środków, o które 

mogły wnioskować JST była uzależniona od liczby uczniów w danym samorządzie. Powiat 

Lubaczowski uzyskał dofinansowanie w wysokości 79 999,92 zł. W ramach projektu zakupiono: 

Laptopy marki Acer (każdy z torbą, myszą i zestawem słuchawkowy) 37 kpl. 

Tablet multimedialny HUAWEI 1 szt. 

Całkowita kwota dofinansowania dla powiatu 79 999,92 zł 

 

Rozdział sprzętu na poszczególne szkoły 

Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie 3 kpl.  

+ 1 szt. tablet  

Zespół Szkół im. Józefa Kustronia w Lubaczowie 20 kpl. 

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie 5 kpl. 

Zespół Szkół w Oleszycach,  Technikum nr 1 w Oleszycach 9 kpl. 
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7) Dodatkowe środki otrzymane z rezerwy 0,4 % części oświatowej subwencji ogólnej na 

rok 2020: 

a) Wniosek w ramach kryterium VIc 

 Dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki 

w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego 

rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły 

kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach 

rozpoczynających kształcenie w roku 2020. 

 Wniosek złożony został w związku z utworzeniem nowego kierunku kształcenia 

w Technikum w Zespole Szkół w Oleszycach. Środki przeznaczone zostały na pracownie 

mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. 

Kwota otrzymanego wsparcia finansowego w 2020 r.: 15 000,00 zł 

 

8) Składki zdrowotne 

Zadaniem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych jest comiesięczne wnioskowanie 

o przyznanie środków oraz przedkładanie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego informacji 

o wysokości poniesionych wydatków w zakresie środków przeznaczonych na składki na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego. Środki te wydatkowane są na ubezpieczenia zdrowotne dla dzieci i uczniów jednostek 

podległych Powiatowi tj.: Dom Dziecka w Nowej Grobli, Dom Pomocy Społecznej w Wielkich 

Oczach oraz Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. 

 

Całkowita kwota środków otrzymanych przez Powiat 

z przeznaczeniem na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego 

w roku 2020 

20 701,80 zł 

Kwota wsparcia finansowego dla Dom Dziecka w Nowej Grobli 8 649,00 zł 

Kwota wsparcia finansowego dla Dom Pomocy Społecznej w Wielkich 

Oczach 

3 850,20 zł 

Kwota wsparcia finansowego dla Dom Pomocy Społecznej w Lubaczowie 111,60 zł 

Kwota wsparcia finansowego dla Zespołu Placówek im. Jana Pawła II 

w Lubaczowie 

8 091,00 zł 
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9) Subwencja oświatowa 

Subwencja oświatowa stanowi ważne źródło finansowania zadań oświatowych 

w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). W obliczaniu subwencji istotną rolę odgrywają 

ustalane wagi dla określonych grup uczniów, które determinują jej wysokość. Niestety bardzo 

często środki te nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących na edukację i wychowanie, 

w ramach których dominują wydatki na wypłatę wynagrodzeń. Ponadto w JST obserwuje się wzrost 

wydatków na zadania oświatowe, zarówno w przeliczeniu na jedno dziecko uczęszczające do 

placówki oświatowej, jak i na samą placówkę oświatową, dla której organem prowadzącym jest 

samorząd. Wynika to z jednej strony, ze spadającej liczby uczniów, z drugiej zaś ze wzrostu kosztów 

funkcjonowania placówek oświatowych. 

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy poszczególne 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie algorytmu, określanego corocznie 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Powiat Lubaczowski w roku 2020 prowadził następujące jednostki oświatowe, których 

koszty funkcjonowania pokrywane były z subwencji oświatowa tj.: 

1) Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie, 

2) Zespół Szkół im. Józefa Kustronia w Lubaczowie, 

3) Zespół Szkół w Oleszycach, 

4) Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, 

5) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie, 

6) Technikum nr 1 w Oleszycach, 

7) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Oleszycach, 

Rok Kwota subwencji w zł Uwagi 

2020 30 747 974,00 zł  

2019 25 078 203,00 zł W tym dodatkowa subwencja w związku z podwyżką 

wynagrodzeń nauczycieli 554 051,00 zł  

2018 24 484 825,00 zł  

2017 24 489 098,00 zł  

Tabela  Kwota subwencji dla powiatu lubaczowskiego w latach 2017-2020: 

Znaczny wzrost kwoty subwencji oświatowej jaki można zaobserwować w 2020 r. wynika 

głównie z przeprowadzonego podwójnego naboru do szkół ponadpodstawowych (absolwenci 

3 klas gimnazjum i 8 klas szkoły podstawowej) na rok szkolny 2019/2020.  
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 Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie 

 

1. Realizacja polityk, programów i strategii 

W Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie od 2019 r. realizowany 

jest projekt pn. „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz 

z budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Wzrost jakości kształcenia 

ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” z dnia 28 sierpnia 2019 r., nr RPPK 09.02.00-18-

0086/17 Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. W 2020 roku wydatkowano z Liceum 

Ogólnokształcącego w Lubaczowie łącznie 92 650,15 zł; z czego zakupiono m.in.: 

 2 telewizory, 

 3 projektory, 

 5 tablic interaktywnych, 

 przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z obsługi tablic interaktywnych z certyfikatem, 

„TIK w pracy nauczyciela VCC” 

 opłacono czesne za studia podyplomowe: „Doradztwo zawodowe” – dla 2 nauczycieli,  

 otrzymano 2 pracownie mobilne – każda na 10 stanowisk – 10 laptopów, 1 tablica 

interaktywna z projektorem i systemem mocowania, 1 mobilna szafka na laptopy w każdej 

 

 

W 2020 roku szkoła złożyła wniosek o 

dofinansowanie w ramach rządowego programu 

„Aktywna tablica”, którego celem jest 
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umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych 

oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczyciel poprzez zmianę sposobu myślenia 

o możliwościach wykorzystania nowych technologii. W ramach programu szkoła zakupiła dwa 

interaktywne monitory dotykowe wraz z oprogramowaniem. 

 

 

W 2020 roku szkoła starała się brać udział w programach edukacyjnych i formach 

współpracy ze środowiskiem, mimo ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa i zdalnym 

nauczaniem: 

 współpraca z Akademią Wiedzy Obywatelskiej 

 udział w warsztatach on-line „O prawdzie w języku” z prof. Jerzym Bralczykiem na Wyższej 

Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 

 udział w konkursie „Bleu Blanc Rouge”, 

 udział w programie czytaj.pl, 

 udział w obradach on-line w ramach programu Euroscola, 

 udział w warsztatach teatralnych i konkursie poezji religijnej, organizowanych przez teatr 

im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w ramach programu „Teatr w sieci”, 

 kontynuacja współpracy z PWSZ w Tarnowie w zakresie nauczania i promocji języka 

francuskiego i włoskiego, 

 udział w akcji „Drzewo roku”, 

 udział w konkursie „Pokaż co czytasz”, 

 udział w konkursie „Dłonie są krajobrazem serca”, 
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 udział w konkursie „Laboratorium filmowe”, 

 udział w konkursie „Zapiski z czasów epidemii” organizowanym przez PCK w Lubaczowie, 

 współpraca z Miejska Biblioteką Publiczną (lekcja historii o Żołnierzach Wyklętych, 

„Młodzi dla młodych”). 

 

Ważnym przedsięwzięciem było przyłączenie się szkoły do Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej, dającej szkole dostęp do szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego Internetu. W ramach 

OSE szkoła pozyskała 25 tabletów z rysikiem, klawiaturą zewnętrzną oraz mobilną transmisja 

danych, przeznaczonych dla uczniów i usprawniających naukę w czasie pandemii. 

 

2. Podsumowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 

w Lubaczowie 

Plan dochodów Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie w roku 2020 wynosił 54 760,00 

zł – wykonano 55 001,79 zł. Natomiast plan wydatków 5 378 788,00 zł – wykonano 

5 085 646,08 zł. 

 

Tabela 4.1-1 Ilość nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w LO Lubaczów 

w przeliczeniu na pełne etaty, z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego 

 

SZKOŁA/ 

PLACÓWKA 

PRACOWICY 

NIEPEDAGOGICZNI 
ADMINISTRACJA OBSŁUGA 

LICZBA W TYM ETATU LICZBA 
W TYM 

ETATU 
LICZBA 

W TYM 

ETATU 

LO Lubaczów 11 11 5 5 6 6 

Tabela 4.1-2 Liczba etatów niepedagogicznych w LO Lubaczów z wyszczególnieniem stanowisk 

administracji  i obsługi 

  

SZKOŁA/ 

PLACÓWKA 

ZATRUDNIENI KONTRAKTOW

I 

MIANOWAN

I 

DYPLOMOWAN

I 

OGÓŁEM 

LO 

Lubaczów 

W PEŁNYM WYMIARZE 1 2 36 39 

W 

NIEPEŁNYM 

WYMIERZE 

LICZBA 1 1 1 1 7 7 9 9 

W TYM 

ETATU 
0,55 0,84 3,3 4,69 

RAZEM ETATY 1,55 2,84 39,3 43,69 
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W minionym roku szkolnym w szkole uczyło się 558 uczniów w 22 oddziałach. Średnia 

liczba uczniów w oddziałach – 25,4. 

Liczba uczniów przypadających na etat nauczycielski ok. 11,39 ucznia. 

 

Doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020: 

 
LICZBA 

NAUCZYCIELI 

PROCENT WŚRÓD 

NAUCZYCIELI 

OGÓŁEM 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali awans 

zawodowy 
1 2% 

Liczba nauczycieli, którzy mają prawo do 

nauczania dwóch lub więcej przedmiotów 
18 36% 

Liczba nauczycieli, którzy brali udział w różnych 

formach doskonalących 
39 79% 

 

Wyniki egzaminów zewnętrznych (matura, egzamin potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe) w poszczególnych typach szkół według zestawienia: 

* Bez uczniów z lat ubiegłych 

 

Pomoc materialna uczniom (stypendia, zapomogi itp.) 

 Stypendia w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo 

ogólne – rok szkolny 2019/20210 – 6 uczniów otrzymało stypendia w kwocie 4.000 zł 

 Stypendia przyznane przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji i Fundację Banku 

Spółdzielczego – 3 uczniów otrzymało stypendia w kwocie 1.500 zł dla każdego z nich. 

SZKOŁA 

Ilość uczniów 

klas 

maturalnych 

wg stanu na 

dzień 

30 września 

2019r. 

ILOŚĆ ABSOLWENTÓW 

KTÓRZY PRZYSTĄPILI 

DO EGZAMINU 

MATURALNEGO 

*EGZAMIN ZDAŁO  

Wg stanu na dzień 3 lipca 

2020 

*EGZAMIN 

ZDAŁO W % 

(łącznie z 

egzaminem 

poprawkowym) 

Wg stanu na dzień  

11 września 2020r. 

EGZAMINU 

NIE ZDAŁO 

Wg stanu na 

dzień  

11 września 

2020 r. 

EGZAMINU 

NIE ZDAŁO 

W % 

ogółem Absolwenci 

tegoroczni 

*absolwenci 

którzy 

przystąpili do 

egzaminu 

maturalnego 

*ogółem 
*z prawem 

do poprawki 

LO 

Lubaczów 

148 147 146 112 22 126 (87,5%) 20 13,7 
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Wyniki naboru na rok szkolny 2019/2020 oraz porównanie danych liczbowych według 

zestawienia: 

 

 

Kierunki kształcenia / profile w roku szkolnym 2020/2021. 

˗ matematyczno-fizyczny 

˗ ekonomiczny 

˗ biologiczno-chemiczny 

˗ biomedyczny 

˗ humanistyczno-językowy 

  

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 

Kościuszki w Lubaczowie 

stan na 

31.03.2020 r. 

stan na  

10.09.2020 r. 

Liczba uczniów w szkole 558 540 

Liczba uczniów w internacie, 17 13 

Liczba klas  22 21 

Liczba grup wychowawczych w internacie - - 

Tygodniowa liczba godzin w szkole - 

ogółem tym tygodniowa liczba godzin 

ponadwymiarowych 

942,18 

132,97 

978,16 

125,21 
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 Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie 

 

1. Podsumowanie działalności szkoły 

Uczniowie szkoły: 

Od stycznia 2020 do 31 sierpnia 2020 liczba oddziałów wyniosła 38, w tym: 

 liceum ogólnokształcące– 4, 

 technikum – 27, 

 branżowa szkoły I-go stopnia – 7. 

Ogólna liczba uczniów – 1052. 

Liczba grup wychowawczych w internacie: 2 (42 osoby) 

Tygodniowa ilość godzin w szkole:  1.873,29 

Indywidualne nauczanie:   5 osób 

Zajęcia rewalidacyjne:   7 grup po 2 godz./tyg. 

 

Od 1 września 2020 do 31 grudnia 2020 liczba oddziałów wyniosła 37, w tym: 

 liceum ogólnokształcące– 3 , 

 technikum – 25, 

 branżowa szkoły I-go stopnia – 9. 

Ogólna liczba uczniów – 1019. 

Liczba grup wychowawczych w internacie 2 (48 osób) 

Tygodniowa ilość godzin w szkole:  1.873,29 

Indywidualne nauczanie:   3 osoby 

Zajęcia rewalidacyjne:   10 grup po 2 godz./tyg. 

 

Na rok szkolny 2020/2021 dokonano naboru do 7 oddziałów klas pierwszych (182 uczniów): 

 Technikum Ekonomiczne – 1 oddział, 

 Technikum Informatyczne – 1oddział, 

 Technikum Budowlane – 1/2 oddziału, 
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 Technikum Logistyczne – 1 oddział, 

 Technikum Geodezyjne – 1/2 oddziału, 

 Technikum Mechaniczne – 1 oddział, 

 Branżowa Szkoła I Stopnia -wielozawodowa-2oddziały. 

 

Nauczyciele i pracownicy 

 

 
SZKOŁA/ 

PLACÓWKA 

PRACOWICY NIEPEDAGOGICZNI 

LICZBA 
W TYM 

ETATU 

ADMINISTRACJA OBSŁUGA 

LICZBA 
W TYM 

ETATU 
LICZBA W TYM ETATU 

ZS 

Lubaczów 
34 30,05 12 9,95 22 20,1 

Tabela 4.1-4  Pracownicy administracyjni i obsługa w Zespole  Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie  

 

 

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 

 

TYP SZKOŁY 

Ilość uczniów klas 

maturalnych wg stanu na 

dzień 30 września 2019  

ILOŚĆ ABSOLWENTÓW 

KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO 

EGZAMINU 

MATURALNEGO 

Egzamin zdało 
EGZAMINU 

NIE ZDAŁO 

W % Ogółem % 

LO 19 19 15 78,9 21,1 

Technikum 135 130 95 73,1 26,9 

OGÓŁEM 154 149 110 73,9 26,1 

Tabela 4.1-5   Wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół w Zespole Szkół im. gen. Józefa 

Kustronia w Lubaczowie w roku szkolnym 2019/2020 

 

  

SZKOŁA/ 

PLACÓWKA 
ZATRUDNIENI 

BEZ 

STOPNIA 

AWANSU 

STAŻYŚCI KONTRAKTOWI 
MAINOWAN

I 

DYPLOMO 

WANI 

OGÓŁEM 

ZS 

Lubaczów 

W PEŁNYM 

WYMIARZE 
0 7 4 9 53 73 

W 

NIEPEŁNYM 

WYMIERZE 

LICZBA 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

6 

 

15 

W TYM 

ETATU 
0,53 1,47 2,17 1,61 3,92 9,70 

RAZEM ETATY 0,53 8,47 6,17 10,61 56,92 82,70 

Tabela 4.1-3  Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w Zespole  Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie 
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NAZWA SZKOŁY ZAWÓD 

ILOŚĆ 

ABSOLWENTÓ

W W ROKU 

SZKOLONYM 

2019/2020 

ILOŚĆ 

ABSOLWENTÓW 

KTÓRZY 

PRZYSTĄPILI 

DO EGZAMINU 

ZAWODOWEGO 

ZDAWAŁO ETAP PISEMNY 

I PRAKTYCZNY 

UZYSKAŁO 

DYPLOM 

UZYSKAŁO 

W % 

NIE 

UZYSK

AŁO 

DYPLO

MU % 

Technikum technik ekonomista 25 25 22 88,0 12,0 

Technikum technik informatyk 44 44 41 93,1 6,9 

Technikum technik budownictwa 27 27 11 40,7 59,3 

Technikum technik mechanik 16 16 14 87,5 12,5 

Technikum technik logistyk 22 22 19 86,3 13,7 

Branż. Szk. I Stop. sprzedawca 5 5 4 80,0 20,0 

OGÓŁEM 109 109 99 90,8 9,2 

Tabela 4.1-6  Wyniki egzaminu zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie w roku 

szkolnym 2019/2020 w klasach kończących szkołę  
 

Pomoc materialna dla uczniów 

1) Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali uczniowie, którzy uzyskali najwyższą 

średnią ocen w danym typie szkoły lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej 

jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki,  

a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre – 2 osoby. 

2) Stypendium dla uczniów gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących w ramach projektu 

pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2019/2020 – 2 osoby. 

3) Stypendia św. Mikołaja - szkoła samodzielnie pozyskuje pieniądze a do zebranych środków 

finansowych Fundacja Św. Mikołaja dopłaca 50% ich wartości. Stypendia wypłacane są 

zdolnym uczniom, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów 

i umiejętności. W tym roku przyznano je aż 20 uczniom (19 uczniów – 2 000 zł i 1 uczennica 

3 100 zł) na łączną kwotę 41 100 zł tym samym dysponując pokaźną kwotą na przyszły rok 

szkolny 2021/2022 (14 716,50zł). Szkoła otrzymała tytuł „Solidarna Szkoła” za zajęcie 

1 miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. 

4) Stypendium Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji – 1 osoba (jest ono przyznawane na okres 

10 miesięcy i wynosi 150 zł miesięcznie na ucznia). 

5) Stypendia za wyniki w nauce i sportowe – 157 osób.  
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2. Projekty realizowane w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie w 2020 r. 

 

LP.  TYTUŁ PROJEKTU OPIS REALIZACJI PROJEKTU WARTOŚĆ 

PROJEKTU  

1. „ Od kreatywności 

do innowacyjności-

zawody przyszłości” 

Okres realizacji: 

01.07.2019-

30.09.2022 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego 

na lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa IX 

Jakość edukacji 

i kompetencji 

w regionie, Działanie 

9.4 Poprawa jakości 

kształcenia 

zawodowego. 

Projekt realizowany w Partnerstwie: Powiat 

Lubaczowski/Zespół Szkół w Lubaczowie oraz 

Fabryką Maszyn Lubaczów sp. zo.o. jest 

zwiększenie szans zatrudnienia dla 60 uczniów w 

zawodzie technik mechanik-operator obrabiarek 

sterowanych numerycznie- oraz Szkoły Branżowej 

I Stopnia- operator obrabiarek skrawających- 

Dostosowanie programu i warunków kształcenia 

zawodowego oraz nawiązanie ścisłej współpracy 

z pracodawcą i realizację staży dla uczniów i staży 

5 nauczycieli przygotowanie uczniów do 

zapotrzebowania na rynku pracy poprzez 

dopasowanie oferty edukacyjnej ZS. Doposażenie 

warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt 

(współrzędnościowa maszyna pomiarowa) oraz 

wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje 

poprzez udział w kursach i szkoleniach(kurs 

spawacza 311, MAG135, TIG141,kurs operatora 

suwnicy, kurs na operatorów wózków widłowych, 

szkolenie z zakresu współrzędnościowej techniki 

pomiarowej). 

1 266 126, 24 

zł 

2. „Mobilni teraz-

kreatywni w 

przyszłości” Okres 

realizacji: 

01.10.2019-

30.09.2022 w ramach 

programu 

ERASMUS+ 

Mobilność 

Edukacyjna. 

Głównym celem projektu jest podniesienie 

kwalifikacji zawodowych uczestników dla 

zapewnienia konkurencyjności na europejskim 

rynku pracy poprzez nabycie nowych kompetencji 

zawodowych ,społecznych i językowych. 

Możliwość odbywania przez uczniów praktyk/staży 

w nowoczesnych firmach, stosujących technologie 

i rozwiązania. Założeniem szkoły jest rozwijanie 

i doskonalenie kierunków technicznych jak 

i zawodowych, gdyż na obecnym rynku pracy jest 

zapotrzebowanie na pracowników branż 

zawodowych. Projekt zakłada dwa wyjazdy w 2020 

roku uczniów na 3 tygodniowe staże w Walencji 

poprzedzone odpowiednim przygotowaniem 

językowym i  kulturowym, pedagogicznym, oraz 

szkoleniem z autoprezentacji. Celem jest 

zwiększenie mobilności zagranicznych 40 uczniów 

Zespołu Szkół w Lubaczowie w takich zawodach 

jak: technik mechanik, technik logistyk, technik 

ekonomista, technik informatyk, technik 

budownictwa. 

 

398 528,64 

zł 
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3. „Wzrost jakości 

kształcenia ogólnego 

w szkołach powiatu 

lubaczowskiego” 
realizowany w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na 

lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa IX 

Jakość edukacji  

i kompetencji w 

regionie, Działanie 9.2 

Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego 

w okresie od 

03.09.2019 do 

30.06.2022 roku. 

8) Nadrzędnym celem projektu jest 

podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 

ogólnego szkół Powiatu Lubaczowskiego dzięki:  

‒ nabyciu kwalifikacji przez nauczycieli 

objętych wsparciem,  

‒  podniesieniu kompetencji uczniów 

poszczególnych typów szkół w zakresie TIK, 

nauk matematyczno-przyrodniczych, 

języków obcych, kreatywności, 

innowacyjności i pracy zespołowej,  

‒ doposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne 

i narzędzia (w tym TIK) niezbędne do pełnej 

realizacji programów nauczania (pracownia 

fizyczna, geograficzna, chemiczna, 

biologiczna). 

1 655 968 zł 

w tym 

wydatki ZS 

645 038,00 

zł 

4. Firma uczniowska  

E- grosik 

Firma powstała w ramach projektu” 

Przedsiębiorczy uczeń kluczem do sukcesu” w 

ramach programu BANK AMBITNEJ 

MŁODZIEŻY” dofinansowany przez Fundację 

Banku Zachodniego WBK SA im. Stefa Bryły. ” 

Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2018 ale 

projekt w dalszym ciągu jest kontynuowany. 

I trzeba powiedzieć bardzo istotną rzecz, że cały 

wypracowany dochód uczniowie przekazują na 

program stypendialny funkcjonujący w naszej 

szkole. 

10 000 zł 

 

Informacja o stanie mienia na dzień 31-12-2020 r. 

Lp. Grupa rodzajowa środków trwałych 

Wartość 

brutto Umorzenia Wartość netto 

1 Grunty 650.228,72  0,00  650.228,72  

2 budynki i lokale 18.603.869,45 4.974.689,38 13.629.180,07 

3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.241.327,58 266.767,60 974.559,98 

4 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00 

5 Maszyny i urządzenia i aparaty 

ogólnego stosowania 
593.864,20 557.877,62 35.986,58 
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6 

Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne 
0,00 0,00 0,00 

7 Urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00 

8 Środki transportu 208.522,03 208.522,03 0,00 

9 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości 

i wyposażenie 
0,00 0,00 0,00 

10 Księgozbiory 232.366,96 232.366,96 0,00 

11 Pozostałe środki trwałe 3.109.251,18 3.109.251,18 0,00 

12 Wartości niematerialne i prawne 93.923,22 93.923,22 0,00 

13 Muzealia 0,00 0,00 0,00 

 OGÓŁEM 24.733.353,34 9.443.397,99 15.289.955,35 

 

Plan wydatków Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie w roku 2020 wynosił 

10 220 562,20 zł – wykonano 9 676 738.54 zł.  

 

Dodatkowe informacje: 

1. Projekt EPAS - Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego – w ramach tego projektu 

działa Młodzieżowy Klub Parlamentu Europejskiego. 

2. Projekt „Otwarta firma” – w ramach tego projektu uczniowie współpracują z pracodawcami 

z województwa podkarpackiego. 

3. Akcja Krwiodawstwa - współpraca z Centrum Krwiodawstwa w Tomaszowie Lubelskim 

i Rzeszowie. 

4. Współpraca z BIO SYSTEM - zbiórka baterii. 

5. Współpraca z Hospicjum w Rzeszowie - zbiórka rzeczy z okazji Mikołajek, zbiórka 

nakrętek. 

6. Klasy o profilu humanistycznym przygotowują i prowadzą na żywo audycje ,,Młodzi 

o młodych ,dla młodych” w Katolickim Radiu Zamość. Prowadzą audycje radiowe 

w szkolnym radiowęźle, piszą również artykuły do lokalnych gazet: „Kurier Lubaczowski”, 

„Teraz”.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 17A724AC-E63A-4F63-B5AB-A4727E0BF04C. Uchwalony Strona 42



41 

 Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie 

 

1. Realizacja polityk, programów i strategii   

W Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w 2020 r. realizowano następujące 

programy współfinansowane ze środków zewnętrznych: 

1) projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego” realizowany w celu zapewnienia warunków technicznych 

umożliwiających uczestnictwo w kształceniu zdalnym dla potrzebujących uczniów 

i nauczycieli szkół z terenu Powiatu Lubaczowskiego.  

W ramach projektu został użyczony sprzęt komputerowy zakupiony przez Powiat 

Lubaczowski z przeznaczeniem na cele Statutowe Zespołu w kwocie 7.195,43 zł 

(termin realizacji projektu: od 30.06.2020 r. do 30.12.2023 r.); 

2) projekt „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Lubaczowskiego” 

realizowany w celu podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia ogólnego w Zespole 

Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie (woj. podkarpackie) obejmujący wzrost 

kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, 

kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia 

do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz kształcenie, 

doskonalenie kadry wraz z zakupem pomocy dydaktycznych – kwota zewnętrznego 

dofinansowania dla placówki 201 096,27 zł. (czas realizacji projektu: od 03.09.2019 do 

30.06.2022). Kwota wydatkowana do dnia 31.12.2020 r. - 11 489 zł szkolenia. 

3) projekt „Aktywna Tablica” realizowany w celu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Środki pozyskane z dofinansowania zostały wykorzystane na zakup nowoczesnego sprzętu 

oraz programów i zasobów edukacyjnych, takich jak tablice interaktywne i narzędzia do 

terapii – kwota zewnętrznego finansowania: 14 000 zł wkład własny wyniósł 3 500 zł (czas 

trwania projektu: X 2020 – XII 2020). 

 

  Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie był partnerem zadania realizowanego 

przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie: 

„Razem tworzymy kreatywny świat” w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 

z Narodowego Centrum Kultury. 
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Celem tej współpracy było: 

- przeprowadzenie pięciu warsztatów o różnej tematyce, 

- wzbogacenie oferty wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

- umożliwienie rozwijania i doskonalenia uzdolnień i talentów, 

- możliwość twórczego spędzania czasu wolnego, poniesienia umiejętności manualnych, 

- wpływanie na integrację uczniów, 

- przybliżenie dzieciom tradycji i historii naszej miejscowości, 

- wpływanie na podniesienie jakości pracy Placówki. 

Projekt realizowany był od 06.07.2020 r. do 15.10.2020 r. 

 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, Zespół Placówek im. Jana Pawła 

II w Lubaczowie współdziałał w 2020 r. z następującymi podmiotami: 

 

˗ Stowarzyszenie Twórców Ludowych Ziemi Lubaczowskiej 

Wychowankowie Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie przez cały rok brali udział 

w organizowanych zajęciach warsztatowych z ciekawymi twórcami, którzy przybliżali tradycję 

i historię naszej miejscowości. Zdobyte podczas zajęć umiejętności pozwoliły dzieciom i młodzieży 

na tworzenie różnych przedmiotów użytkowych, ozdobnych oraz inspirowały do wykonywania 

oryginalnych dekoracji, które prezentowane były na kiermaszach świątecznych (Kiermasz 

Bożonarodzeniowy i Wielkanocny) organizowanych na rynku lubaczowskim. 

 

˗ Polska Fundacja dla Afryki 

Odpowiadając na apel Fundacji w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie 

została przeprowadzona zbiórka środków finansowych, a uzyskany dochód został przekazany na 

budowę porodówki na Madagaskarze (aby kobiety mogły rodzić w ludzkich warunkach i mogły 

liczyć na potrzebną im opiekę medyczną). 

 

˗ Stowarzyszenie Dzieła Misyjne Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej 

W placówce wiosną 2020 roku przeprowadzona została akcja charytatywna: „Makulatura na 

studnie”. Z pieniędzy uzyskanych w zbiórce zostanie wybudowana studnia głębinowa. 

 

˗ Duszpasterstwo Niepełnosprawnych Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej 
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Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego brali udział w relacji 

z Diecezjalnego Zjazdu Osób z Niepełnosprawnością organizowanego z okazji przypadającej 

rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Zamościu. 

 

˗ Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

Placówka w dniach 16 - 24 października 2020 r. była organizatorem zbiórki publicznej 

przeprowadzonej w ramach „Programu stypendialnego Fundacji” mającego na celu wyrównanie 

szans edukacyjnych młodzieży pochodzącej z różnych środowisk oraz jest żywym pomnikiem 

stawianym naszemu Patronowi – Świętemu Janowi Pawłowi II. 

 

˗ Fundacja im. Św. Jana Pawła II 

Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie przeprowadził akcję charytatywną, która 

była odpowiedzią na apel Fundacji im. Św. Jana Pawła II dotyczący wsparcia dla Domu 

Miłosierdzia im. św. Zygmunta Gorazdowskiego we Lwowie - Brzuchowicach na Ukrainie. 

Wszystkie zebrane środki połączone z życzeniami świątecznymi oraz niespodziankami dla 

wszystkich mieszkańców Domu, zostały dostarczone w grudniu 2020 r. 

 

˗ Fundacja Małych Stópek 

W odpowiedzi na apel Fundacji Małych Stópek, która przyczyniła się do uratowania życia 

kilkudziesięciu dzieci, a następnie zapewniła im wsparcie materialne przez pierwszy rok życia, 

Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie przeprowadził grudniową akcję „Paczuszka dla 

Maluszka”. Zebrane artykuły higieniczne: pieluszki jednorazowe, chusteczki nawilżane, kosmetyki 

do pielęgnacji niemowląt, zostały dostarczone do fundacji i wykorzystane na świąteczne prezenty 

dla dzieci. 

 

˗ Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” prowadzącym 

Warsztaty Terapii Zajęciowej im. Św. Józefa w Oleszycach zaowocowała wspólnie zbieranymi 

nakrętkami pozyskując w ten sposób fundusze na działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością.  
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˗ Fundacja „Miej serce”  

Społeczność Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie poprzez współpracę 

z organizacją i pomoc najbardziej bezbronnym, chorym dzieciom i ich rodzinom, realizuje zadania 

statutowe Fundacji. 

 

˗ Fundacja „Szlachetny Gest” 

Fundacja swoim podopiecznym niesie pomoc duchową i materialną. Wspiera zarówno 

najmłodszych, jak również ich rodziny. W placówce zbierane były fundusze na specjalistyczne 

operacje, zabiegi, leczenie, rehabilitację oraz leki. 

 

˗ Stowarzyszenie Lubaczowskie Serce dla Zwierząt 

W ramach Szkolnego Koła Wolontariatu uczniowie zaangażowani byli w zbiórkę karmy dla 

zwierząt będących podopiecznymi stowarzyszenia. 

 

 

2.  Podsumowanie działalności Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie 

 

Finanse zespołu  

Budżet Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie na 2020 r. zakładał dochody 

w kwocie 191 425,00 zł oraz wydatki w kwocie 12 714 853,00 zł.  

Ostateczne kwota zrealizowanych dochodów wynosiła 266 374,08 zł, a wydatków – 

13 458 389,32 zł.  

 

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2020 r.: 

Lp. Grupa rodzajowa środków trwałych Wartość brutto Umorzenia 
Wartość 

netto 

1.  Grunty 299 335,32 0,00 299 335,32 

2.  Budynki i lokale 5 278 955,20 2 316 084,03 2 962 871,17 

3.  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 465 188,37 103 688,37 361 500,00 

4.  Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00 

5.  
Maszyny i urządzenia i aparaty 

ogólnego stosowania 
15 542,79 9 842,79 5 700,00 

6.  
Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne 
56 261,72 47 535,22 8 726,50 

7.  Urządzenia techniczne 39 276,40 37 720,45 1 555,95 

8.  Środki transportu 289 239,50 283 655,30 5 584,20 
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9.  
Narzędzia, przyrządy, ruchomości 

i wyposażenie 
77 287,31 53 053,31 24 234,00 

10.  Księgozbiory 120 466,88 120 466,88 0,00 

11.  Pozostałe środki trwałe 1 836 502,15 1 836 502,15 0,00 

12.  Wartości niematerialne i prawne 20 009,69 20 009,69 0,00 

13.  Muzealia 0,00 0,00 0,00 

 OGÓŁEM 8 498 065,33 4 828 558,19 3 669 507,14 

 

 

Działalność inwestycyjna 

1) Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie otrzymał wsparcie finansowe z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania 

„Dostosowanie pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego 

w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II do wymogów standaryzacji” 

w kwocie 200.000 zł. Prace inwestycyjne objęte dofinansowaniem ukończone zostały w grudniu 

2020 r. 

2) Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie uzyskał dofinansowanie z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki w ramach „Programu 

wyrównywania różnic między regionami II” w celu przeprowadzenia standaryzacji 

w pomieszczeniach – „Dostosowanie łazienki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Lubaczowie” wykonanego w terminie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 10.302 zł 

 

Edukacja  

W Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w 2020 r. funkcjonował: Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. 

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzą: 

 Szkoła Podstawowa Nr 3 z oddziałami przedszkolnymi, 

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

 Internat. 

We wrześniu 2020 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło: 

 23 dzieci w oddziałach przedszkolnych, 

 47 uczennic i uczniów w szkole podstawowej, 

 34 uczennic i uczniów w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, 

 15 uczestników zajęć w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych, 

 48 dzieci we wczesnym wspomaganiu rozwoju, 
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 21 wychowanków internatu.  

W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzą: 

 Szkoła Podstawowa Nr 4, 

 Branżowa Szkoła I Stopnia, 

 Internat. 

We wrześniu 2020 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło: 

 9 uczniów w szkole podstawowej,  

 32 uczniów w szkole branżowej, 

 47 wychowanków internatu.  

 

Wyniki egzaminów przeprowadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym: 

 

1) Egzamin ósmoklasisty po szkole podstawowej w MOW: 

Przedmiot kl VIII a (uczniowie 

niedostosowani społecznie 

w normie intelektualnej) 

kl VIII b (uczniowie 

niedostosowani 

społecznie w normie 

intelektualnej) 

kl. VIII b 1 uczeń 

niedostosowany 

społecznie 

i niepełnosprawny 

intelektualnie 

w stopniu lekkim) 

średnia 

punktów 
średnia % 

średnia 

punktów 
średnia % 

średnia 

punktów 

średnia 

% 

Język polski 11,28 22,7% 9,5 19% 9 18% 

Matematyka 9,38 31,25% 4,63 15,38% 15 50% 

Język angielski 12,75 21% 10,8 18% 17 28% 

 

2) Egzamin kwalifikacyjny po szkole branżowej w MOW. 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz w klasie 

II w roku szkolnym 2019/2020. Kwalifikacja – TG.07 Sporządzanie potraw i napojów. 

Egzamin składał się z części pisemnej i praktycznej. Do obu części egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpiło – 3 uczniów z 4 zadeklarowanych z czego 

świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie kucharz otrzymało 2 uczniów, co stanowi 50% 

zdających spośród wszystkich którzy przystąpili do egzaminu.  
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Zatrudnienie 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym średnio zatrudnionych w 2020 roku 

było 75,5 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 

 0 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego, 

 1 nauczyciel stażysta, 

 9 nauczycieli kontraktowych, 

 13 nauczycieli mianowanych, 

 52,5 nauczycieli dyplomowanych. 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym średnio zatrudnionych w 2020 roku 

było 39,3 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym:  

 3 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego, 

 0,72 nauczycieli stażystów,  

 4 nauczycieli kontraktowych,  

 4 nauczycieli mianowanych,  

 27,61 nauczycieli dyplomowanych.  

 

Doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli w roku 2020: 

 Liczba 

nauczycieli 

Procent wśród 

nauczycieli ogółem 

liczba nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy 3 2,5 % 

liczba nauczycieli, którzy mają do nauczania 

dwóch lub więcej przedmiotów 
23 19,5 % 

liczba nauczycieli, którzy brali udział w kursach 

doskonalących 
92 79,7 % 

W roku 2020 na emeryturę odeszło z Karty Nauczyciela – 2 nauczycieli z 2 i 3 miesięczną 

odprawą. Pięciu nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia. 

Pracownicy administracji i obsługi Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, 

średnio zatrudnionych w 2020 roku: 

Szkoła/ 

placówka 

Pracownicy niepedagogiczni Administracja Obsługa  

liczba w tym etatu liczba w tym etatu liczba w tym etatu 

MOW 12 10 5 3 7 7,0 

SOSW 44 25,5 7 7 37 22,5 

Ogółem 56 35,5 12 10 44 29,5 
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 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubaczowie  

 

Program „Za życiem” 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” jest realizowany od grudnia 

2017 r. obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej 

i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest 

również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój 

wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. 

W ramach realizacji programu zostały zrealizowane następujące zadania: 

˗ Utrzymywany jest odrębny, jednoosobowy pokój dla uczennicy w ciąży w internacie 

w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie, w którym stworzono komfortowe 

warunki pobytu dla uczennicy do czasu urodzenia dziecka.  

˗ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie pełni rolę wiodącego ośrodka 

realizującego zadania ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. 

 

W ramach funkcjonowania ośrodka realizowane były następujące działania: 

˗ prowadzona była specjalistyczna informacja dotycząca problemów rozwojowych dzieci oraz 

możliwości udzielenia pomocy dziecku i rodzinie, 

˗ w ramach współpracy między placówkami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie zbierane 

były aktualne informacje o ofercie pomocowej,  

˗ monitorowane były działania związane z udzielaniem pomocy dziecku oraz rodzinie, 

˗ prowadzona była współpraca z przedszkolami i placówkami oświatowymi mająca na celu 

wyłanianie dzieci, u których występują nieprawidłowości rozwojowe mogące zakłócić 

rozwój dziecka. 

 

W ramach realizacji zadań wynikających z ww. programu zrealizowane zostały następujące 

działania: 

˗ systematycznie prowadzono specjalistyczne usługi dla dzieci przez specjalistów 

zatrudnionych w programie, 

˗ zostały zorganizowane i zrealizowane zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, 

którymi objętych zostało 18 dzieci oraz 15 dzieci, których rozwój przebiega nieharmonijnie 
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i są zagrożone niepełnosprawnością. W sumie ze specjalistycznego wsparcia skorzystało 

33 dzieci. 

 

Dzieci objęte specjalistycznymi 

zajęciami w programie „Za życiem” 

Liczba dzieci 

do 3 roku życia 

Liczba dzieci 

powyżej 3 roku życia 

Razem 

Dzieci posiadające opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju 

2 16 18 

Dzieci zagrożone niepełnosprawnością - 15 15 

Razem: 2 31 33 

Razem wszystkich dzieci: 33 
 

˗ udzielano rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dzieci 

przez poszczególnych specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeuty, 

terapeuty integracji sensorycznej), które miały charakter diagnozy, konsultacji, porad, 

instruktaży itp. Specjaliści wskazywali rodzicom instytucje udzielające specjalistycznej 

pomocy dzieciom przekazując informacje o zakresie działalności, możliwościach 

uzyskanego tam wsparcia oraz aktualizowali informacje dotyczące poszczególnych 

jednostek skierowanych na pomoc dzieciom i rodzinie funkcjonujących na terenie powiatu 

oraz w województwie. 

 

W podsumowywanym okresie prowadzone były także akcje informacyjne, m.in. 

upowszechniające wiedzę o dostępności oferowanej przez ośrodek pomocy. 

Wysokość wykorzystanej dotacji w ramach realizacji programu „ Za życiem” w 2020 r. 

wyniosła 53 901,47 zł. 

 

Inne działania realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

1) Konkurs Logopedyczny -  ósma edycja. 

Do konkursu złożono łącznie 27 prac plastycznych i literackich. Z tego 9 prac było 

z przedziału wiekowego uczniów klas I-III, natomiast reszta należała do uczniów klas  

IV-VIII. W konkursie wzięły udział następujące szkoły: 

 Szkoła Podstawowa w Łukawcu 

 Szkoła Podstawowa w Zalesiu 

 Szkoła Podstawowa w Oleszycach 
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 Szkoła Podstawowa Nr1 w Lubaczowie 

 Szkoła Podstawowa w Młodowie 

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju spowodowaną wirusem COVID-19, nagrody 

zostały rozesłane do szkół i zostały przekazane uczniom na koniec roku szkolnego.  

2) Odbył się również Powiatowy Turniej Wiedzy Psychologicznej organizowany 

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaczowie we współpracy ze Starostwem 

Powiatowym w Lubaczowie. Jego celem jest zachęcanie młodzieży do rozwijania zainteresowań 

psychologią, pedagogiką i innymi naukami społecznymi, ale przede wszystkim do refleksji nad 

sobą, człowiekiem, jego możliwościami i relacjami. W bieżącym roku szkolnym literaturę turnieju 

stanowiła książka „Paradoks czasu” autorstwa Philipa Zimbardo, Johna Boyd’a. 

Tegoroczna organizacja turnieju, z uwagi na pandemię COVID-19, nie mogła odbyć się 

w dotychczasowej formule. Ponieważ młodzież była zainteresowana literaturą psychologiczną 

podjęto decyzję o jego organizacji w formie online. Do udziału w IX edycji turnieju zgłosili się 

uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu lubaczowskiego:  

 Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach 

 Zespół Szkół w Lubaczowie  

 Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie  

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu  

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaczowie  

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie  

22 uczniów wzięło udział w turnieju online korzystając z platformy testportal.pl. 

 

3) Poradnia systematycznie współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Lubaczowie poprzez; diagnozę kandydatów do pełnienia funkcji rodzica zastępczego, 

opracowanie pisemnej opinii w sprawie pełnienia funkcji rodzica zastępczego. Systematycznie 

prowadzone są badania podopiecznych na potrzeby PCPR, konsultacje podczas oceny rodzin 

realizujących pieczę zastępczą oraz objęcie pomocą, wywiady z kandydatami na rodziców 

zastępczych, ocena logopedyczna dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 

koordynowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej rodzinom zastępczym funkcjonującym na 

terenie Powiatu Lubaczowskiego.  
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4) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubaczowie w okresie pandemii w kraju 

wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz gminnymi i miejskimi 

Ośrodkami Pomocy Społecznej uruchomiła dyżury w celu zapewnienia pomocy psychologicznej 

osobom przebywającym na kwarantannie.  

5) Działania diagnostyczne (stan na 31.12.2020) dzieci i młodzieży:   

diagnoza psychologiczna - 358, pedagogiczna - 377, logopedyczna - 216, związana z wyborem 

kierunku kształcenia – 3, razem diagnoz – 954.  

W roku 2020 odbyło się 35 posiedzeń zespołu orzekającego, wydano ogółem 168 orzeczeń oraz 

21 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wydane opinie w sprawach: 

odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego – 11 opinii, dostosowania 

wymagań edukacyjnych – 43, objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej – 108, o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

– 42, inne opinie o przebadanych – 79, razem 283 opinii. 

 

Informacje finansowe  

Plan wydatków Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaczowie w roku 2020 

wynosił 1 373 073,00 zł – wykonano 1 314 776,37zł. Dochody zrealizowane w 2020 r. wyniosły 

33 705,31 zł. 

 

 2019 2020 

wartość brutto wartość brutto umorzenia wartość netto 

Księgozbiory 9 469,78 10 345,63 10 345,63 0,00 

Pozostałe środki trwałe 328 130,85 397 927,45 397 927,45 0,00 

Wartości niem. i prawne 29 089,99 33 951,80 33 951,80 0,00 

Razem mienie: 366 690,62 442 224,88 442 224,88 0,00 

Tabela 4.1-7 Stan mienia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaczowie 
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 Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Oleszycach 

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Oleszycach funkcjonuje od dnia 1 września 2020 r. 

w oparciu o Uchwałę NR XIX/168/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020 r. 

Szkoła realizowała podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa obowiązujące w roku 

szkolnym 2019/2020: 

1) Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym 

uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, 

innowacyjności i kreatywności uczniów.  

2) Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia 

osób dorosłych. 

3) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych. 

4) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

5) Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 

i respektowanie norm społecznych. 

 

Podsumowanie działalności Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Oleszycach 

1) Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Oleszycach 

Od 1 września 2020 r. naukę w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Oleszycach realizowało 

20 uczniów w zawodzie: operator maszyn leśnych. Liczba oddziałów: 2. W szkole odbywała się 

nauka języka obcego języka niemieckiego. 

2) Programy stypendialne wspierające rozwój uczniów 

a) Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

b) Udział w projekcie Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół 

zawodowych  
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3) Nauczyciele i pracownicy: 

W szkole zatrudnionych było 19 nauczycieli (w niepełnym etacie 18), w tym 2 bez stopnia 

awansu, 2 nauczycieli kontraktowych, 1 nauczyciel mianowany i 14 nauczycieli dyplomowanych. 

Ogólna liczba pracowników i obsługi wynosi 4. 

4) Plan finansowy 

Plan dochodów Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Oleszycach od 01.09.2020 r. wynosił 

67137,00 zł - wykonano 64 074,21 zł. Natomiast plan wydatków 64074,21 zł wykonano 

64 074,21 zł. 

 

Działania mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły 

1. Kursy organizowane dla uczniów: operator wózków widłowych. 

2. Ogólnopolskie akcje: Sprzatanie Świata, Święto drzewa, Akcja ogólnopolska #sadziMY 

2020, EKOfestiwal – Razem dla Ziemi i Ludzi 

3. Przedsięwzięcia szkolne: Konkurs „Pochwal się talentem”, konkursu „Wiem wszystko 

o mojej miejscowości”, „Kolędowanie łączy pokolenia…”, Razem na Święta, I ty możesz 

zostać fotografem”, Szkolny IX Rajd Rowerowy im. Marii Balickiej, Tak Pomagam!, 

,,Wiersze, proza i piosenki o Powstaniu Warszawskim”, „Matematyka i Pieniądze 2020” 

„Produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”, Konkurs Wiedzy o Janie 

Pawle II. 

 

 

 Technikum nr 1 w Oleszycach 

 

Technikum nr 1 w Oleszycach funkcjonuje od dnia 1 września 2020 r. w oparciu o Uchwałę 

NR XIX/167/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020 r.  

Szkoła realizowała podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa obowiązujące w roku 

szkolnym 2019/2020: 

1) Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym 

uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, 

innowacyjności i kreatywności uczniów.  
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2) Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia 

osób dorosłych. 

3) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych. 

4) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

5) Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 

i respektowanie norm społecznych. 

 

Podsumowanie działalności Technikum nr 1 w Oleszycach 

1) Uczniowie Technikum nr 1 w Oleszycach 

Od 1 września 2020 r. naukę w Technikum nr 1 w Oleszycach realizowało 63 uczniów 

w zawodzie: technik leśnik i technik hotelarstwa. Liczba oddziałów - 4, w tym jeden 

integracyjny. W internacie sprawowano opiekę dla 1 grupy wychowawczej. W szkole odbywała się 

nauka języka obcego- języka angielskiego, a dodatkowo języka obcego - języka niemieckiego. 

2) Programy stypendialne wspierające rozwój uczniów: 

a) Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, 

b) Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 

c) Udział w projekcie Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół 

zawodowych. 

3) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 

Zdawalność egzaminów maturalnych wynosiła z języka polskiego 50%, z języka 

angielskiego 60%, z matematyki70% . 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpiło 29 uczniów technikum 

z poszczególnych kwalifikacji. Zdawalność w zawodzie technik hotelarstwa wynosi 100% 

natomiast w zawodzie technik leśnik wynosi 75%. 
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Lp Klasa Zawód Nazwa i nr kwalifikacji Liczba 

uczniów, 

którzy 

przystąpili do 

egzaminu 

Zdawalność 

egzaminu % 

Etap 

pisemny 

Etap 

prakty

czny 

1. III 

TH 

technik 

hotelarstwa 

TG.12- Planowanie i 

realizacja usług w recepcji 

8 100% 88,9% 

2. IV 

TH 

technik 

hotelarstwa 

TG.13- Obsługa gości w 

obiekcie świadczącym 

usługi hotelarskie 

13 100% 100% 

3. IV TL technik 

leśnik 

RL.14- Użytkowanie 

zasobów leśnych 

8 75% 75% 

Tabela 4.1-8 1) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych uczniów Technikum nr 1 w Oleszycach 

4) Nauczyciele i pracownicy 

W szkole zatrudnionych było 33 nauczycieli (w niepełnym etacie 33), w tym 2 bez stopnia 

awansu, 3 nauczycieli kontraktowych, 3 nauczycieli mianowanych i 25 nauczycieli 

dyplomowanych. Ogólna liczba pracowników i obsługi wynosi 4. 

 

5) Plan finansowy 

Plan dochodów Technikum nr 1 w Oleszycach od 01.09.2020 r. wynosił 230713,00 zł - 

wykonano 202 912,48 zł. Natomiast plan wydatków 202912,48 zł wykonano 202 912,48 zł. 

 

Działania mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły 

1) Kursy organizowane dla uczniów: kurs baristyczny I stopnia, kurs kelnerski, operator 

wózków widłowych. 

2) Ogólnopolskie akcje: Sprzatanie Świata, Święto drzewa, Akcja ogólnopolska #sadziMY 

2020, EKOfestiwal – Razem dla Ziemi i Ludzi 

3) Przedsięwzięcia szkolne: Konkurs „Pochwal się talentem”, konkursu „Wiem wszystko 

o mojej miejscowości”, „Kolędowanie łączy pokolenia…”, Razem na Święta, I ty możesz 

zostać fotografem”, Szkolny IX Rajd Rowerowy im. Marii Balickiej, Tak Pomagam!, 

,,Wiersze, proza i piosenki o Powstaniu Warszawskim”, „Matematyka i Pieniądze 2020” 

„Produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”, Konkurs Wiedzy o Janie 

Pawle II.  
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 Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Oleszycach 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Oleszycach funkcjonuje od dnia 

1 września 2020 r. w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/199/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 

30 lipca 2020 r. 

Szkoła realizowała podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa obowiązujące w roku 

szkolnym 2019/2020: 

1) Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym 

uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, 

innowacyjności i kreatywności uczniów. 

2) Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia 

osób dorosłych. 

3) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych. 

4) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

5) Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 

i respektowanie norm społecznych. 

 

Podsumowanie działalności Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleszycach: 

1) Słuchacze Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleszycach. 

Od 1 września w CKZ funkcjonował jeden oddział (trzeci semestr) słuchaczy w zawodzie 

rolnik, kwalifikacja RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej. W oddziale kształciło się 41 słuchaczy 

w zawodzie rolnik. W dniu 28 listopada 2020 r. kurs ukończyło 41 słuchaczy. 

2) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych słuchaczy CKZ. 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie rolnik przystąpiło 35 absolwentów 

CKZ. Egzamin odbył się w sesji styczeń-luty 2021. Wyniku egzaminu przedstawiono w tabeli. 
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Kwalifikacja Liczba 

słuchaczy, 

którzy 

ukończyli 

kurs 

Liczba 

słuchaczy, 

którzy 

przystąpili 

do części 

pisemnej 

egzaminu 

Liczba 

słuchaczy, 

którzy zdali 

część pisemną 

egzaminu 

Liczba 

słuchaczy, 

którzy 

przystąpili 

do części 

praktycznej 

egzaminu 

Liczba 

słuchaczy, 

którzy zdali 

część 

praktyczną 

egzaminu 

Liczba 

uzyskanych 

świadectw 

RL.03 

Prowadzenie 

produkcji 

rolniczej 

41 35 

tj. 85% 

słuchaczy 

35 

tj. 100% 

przystępujących 

33 

tj. 80% 

słuchaczy 

33 

tj. 100% 

przystępujących 

33 

tabela 4.1.8-4 - Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sesja styczeń/luty 2021 słuchaczy 

CKZ w Oleszycach.  

 

3) Pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleszycach. 

W CKZ w Oleszycach, wg stanu na 1 września 2020 r. zatrudnionych było 6 nauczycieli 

oraz główny księgowy, wszyscy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wszyscy zatrudnieni 

nauczyciele posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego. 

4) Plan finansowy Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleszycach. 

Plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleszycach na rok 2020 wynosił 0 zł, 

wykonanie 3 zł. Plan wydatków na rok 2020 wynosił 31 200 zł, wykonanie – 29 425,56 zł, w tym 

4 114,06 zł zobowiązań za 2020 r. zapłaconych w 2021. 
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 Zespół szkół w Oleszycach 

W Zespole Szkół w Oleszycach realizowano polityki, programy i strategie służące 

wdrażaniu podstawy programowej oraz pogłębianiu kompetencji zawodowych uczniów i słuchaczy.  

1. Realizacja projektów unijnych i programów wspomagających rozwój edukacji we współpracy 

z partnerami krajowymi i zagranicznymi 

 

Lp. Nazwa projektu Wartość 

projektu 

Środki 

unijne/ 

krajowe  

Stan projektu  

1)  Projekt z programu Erasmus +  

Europejskie doświadczenia uczniów  

Zespołu Szkół  w Oleszycach – 

zrealizowano 3 tygodniowe staże 

zawodowe uczniów u hiszpańskich  

pracodawców. Zakończono 

realizację projektu, przygotowano 

raport końcowy i dokonano 

końcowego rozliczenia projektu 

75 tys. euro. środki 

unijne 

Projekt 

zrealizowany 

2)  Projekt z programu Erasmus + 

Kompetencje zawodowe 

w europejskim wymiarze, 

zakładający udział w zagranicznych 

stażach zawodowych 54 uczniów 

naszej szkoły, kwota  

128 tys. 

euro 

środki 

unijne 

Projekt przyjęty 

3)  Rezerwa dla szkół. Kryteria podziału 

0,4 proc. rezerwy subwencji 

oświatowej na doposażenie pracowni 

kształcących w nowym zawodzie 

technik mechanizacji rolnictwa 

i agrotroniki 

Uzyskane 

środki 

15 000,00 zł 

środki 

krajowe 

Projekt 

zrealizowany 
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4)  Udział w projekcie Wsparcie 

stypendialne dla uczniów zdolnych – 

szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 

2020/2021”– skierowany jest do 

uczniów i uczennic uzdolnionych 

w zakresie przedmiotów 

zawodowych, kształcących się 

w ponadpodstawowych szkołach 

prowadzących kształcenie 

zawodowe, bez względu na miejsce 

zamieszkania oraz znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji materialnej. 

Wsparcie stypendialne w wynosi 

4 000 zł/rok na jednego ucznia. 

4 000,00  zł 

na jednego 

ucznia 

środki 

krajowe 

Projekt 

zrealizowany 

5)  Aktywna  tablica – wniosek złożony 

przez dyrektora Zespołu Szkół 

w Oleszycach 

17,500 zł środki 

krajowe 

Projekt 

zrealizowany 

6)  Zdalna Szkoła +  – wniosek złożony 

przez dyrektora Zespołu Szkół 

w Oleszycach  

19 700 zł środki 

krajowe 

Projekt 

zrealizowany 

 

 
Zdjęcie 4.1-2 Kompetencje zawodowe w europejskim wymiarze 
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7) Realizacja ogólnopolskiego pilotażowego projektu pn. Praktyczna nauka zawodu 

z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej, realizowanego we 

współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie oraz lokalnymi 

pracodawcami, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Projekt 

„Lekcja: Enter!” realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST – w projekcie 

uczestniczyło 2 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych oraz 

5 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. 

Celem projektu jest pokazanie nauczycielom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, 

wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej 

oraz nabycie umiejętności tworzenia własnych i wykorzystania istniejących zasobów cyfrowych. 

8) Projekt DO(CEŃ) WODĘ  w ramach konkursu wydawnictwa Nowa Era – Projektanci 

edukacji – uzyskano dofinansowanie w wysokości 1000 zł na realizację zaplanowanych działań 

proekologicznych. Projekt realizowany będzie do końca kwietnia 2021 roku przez uczniów szkoły 

we współpracy z podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleszycach. Uczniowie wykonają 

przyszkolną instalacje, zatrzymującą wody opadowe (deszczówkę), spływającą z rynny. Przy 

budynku szkoły zostanie zainstalowany zbiornik na deszczówkę o pojemności 500 litrów. 

Uczniowie, szczególnie kierunków rolniczych, będą wykorzystywać zebraną deszczówkę 

do podlewania roślin na rabatach przy szkole, a pracownicy do podlewania roślin doniczkowych 

w budynku. 

9) Zrealizowano projekt  Od edukacji do kariery: uczeń na rynku pracy. 

10) Zrealizowano projekt Kulinarna podróż do przeszłości organizowany przez 

wydawnictwo Nowa Era 

11) Szkolny Klub Sportowy – program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej 

aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Program jest 

finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

12) Udział w projekcie „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III 

runda”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.15 Kształcenie i szkolenie 

zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. 
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13) Realizowany jest projekt Zero Waste, który zakłada wspólne z uczniami z ośmiu krajów 

propagowanie działań mających na celu zwiększenie świadomości nt. recyklingu, zanieczyszczenia 

środowiska, problemu ocieplenia klimatu. 

 

2. Działania wzmacniające aktywność uczniów szczególnie uzdolnionych i ich efektywność 

a) realizacja warsztatów: 

 Warsztaty dla młodzieży kierunków gastronomicznych z firmą Develay, 

 Kurs obsługi programu graficznego AUTOCAD, 

 realizacja kół zainteresowań: 

 Koło artystyczno-dekoracyjne, 

 Koło fotograficzne, 

 Dyskusyjny Klub Edukacyjny 

 zajęcia sportowe: 

 Szkolny Klub Sportowy – piłka siatkowa chłopców i dziewcząt, 

 Zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

 Tenis stołowy 

 organizacja konkursów: 

 Looking for talents – organizacja konkursu recytatorskiego, 

 Pochwal się talentem, 

 Konkurs „Domek z piernika”, 

 Konkurs „Rodzinny domek z piernika”, 

 Najładniejszy stół walentynkowy. 

 

3. Współpraca z organizacjami, instytucjami, uczelniami na rzecz podnoszenia jakości 

edukacji w szkole i jej efekty 

Lp. Forma współpracy Jednostka, z którą 

szkoła współpracuje 

1. Realizacja ogólnopolskiego pilotażowego  projektu pn. 

Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży  

uczniowskich  w  branży rolno-hodowlanej, 

Narodowy Instytut 

Kultury i Dziedzictwa 

Wsi 

2. Wspieranie merytoryczne nauczycieli w zakresie realizacji 

treści podstawy programowej kształcenia branżowego, 

zgodnych z aktualnym poziomem wiedzy specjalistycznej. 

Krajowe Centrum 

Edukacji Rolniczej 

w Brwinowie 
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3. Popularyzacja wśród uczniów wiedzy i techniki rolniczej oraz 

ogrodniczej. Umożliwienie uczniom odbywania zajęć 

praktycznych oraz praktyk zawodowych w jednostkach 

organizacyjnych Ośrodka. 

Podkarpacki Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego 

Boguchwała 

4. Tworzenie infrastruktury kształcenia zawodowego – 

przekazanie w trwały zarząd 13,30 ha gruntów 

z przeznaczeniem na realizację praktycznej nauki zawodu. 

Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa 

5.. Organizacja nieodpłatnych zajęć, wykładów, pokazów, 

ćwiczeń dla klas patronackich. 

Warsztaty praktyczne dla uczniów ZS i studentów PWSTE. 

Uczestnictwo pracowników i uczniów w wydarzeniach 

organizowanych przez ZS i PWST. 

Współpraca uczniów z kołami naukowymi PWSTE. 

Państwowa Wyższa 

Szkoła Techniczno-

Ekonomiczna 

im. Bronisława 

Markiewicza 

w Jarosławiu 

6. Transfer wiedzy i innowacji w zakresie praktyki rolniczej Instytut 

Technologiczno-

Przyrodniczy 

w Falentach 

7. Popularyzowanie wiedzy rolniczej wśród nauczycieli 

i uczniów przez pracowników Instytutu. 

Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji 

zawodowych poprzez udostępnienie biblioteki naukowej 

Instytutu oraz księgarni internetowej. 

Możliwość odbywania praktyk zawodowych młodzieży 

szkolnej w jednostkach organizacyjnych Instytutu. 

Instytut Uprawy 

Nawożenia 

i Gleboznawstwa 

Państwowy Instytut 

Badawczy w 

Puławach 

8. Poszerzanie kompetencji kluczowych młodzieży, w tym 

zawodowych i cyfrowych. Przekazanie Zespołowi Szkół 

w Oleszycach komputerów, które usprawnią pracę uczniów 

i nauczycieli w realizacji zdalnych form kształcenia, jak 

również przyczynią się do modyfikacji  procesu 

dydaktycznego w kierunku  elearningowym.  

Agencja 

Restrukturyzacji 

i Modernizacji 

Rolnictwa 
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9. Poszerzanie kompetencji kluczowych młodzieży, w tym 

zawodowych i cyfrowych. Przekazanie Zespołowi Szkół 

w Oleszycach komputerów, które usprawnią pracę uczniów 

i nauczycieli w realizacji zdalnych form kształcenia, jak 

również przyczynią się do modyfikacji  procesu 

dydaktycznego w kierunku  elearningowym. 

Miasto i Gmina 

Oleszyce 

10. Kontynuacja projektu Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe 

oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji 

realizowany z grantu Politechniki Wrocławskiej 

Politechnika 

Wrocławska 

11.  Realizacja praktycznej nauki zawodu Pracodawcy – 

podpisanie 

porozumień 

z pracodawcami 

 

 

4. Organizacja oraz współorganizacja imprez promujących szkołę w środowisku lokalnym 

Imprezy promujące szkołę Partnerzy Data 

Narodowe Czytanie „Balladyny” Miejsko Gminny 

Ośrodek Kultury oraz 

Miejsko -Gminna 

Biblioteka w Oleszycach 

05.09.2020 r.  

Udział w ogólnopolskiej akcji #sadziMy Nadleśnictwo Oleszyce 08.09.2020 r. 

Sprzątanie świata 2020, pod hasłem:  „Plastik? 

Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.” 

Miasto i Gmina Oleszyce 18.09.2020 r. 

Ogólnopolska zbiórka żywności Tak Pomagam CARITAS Polska 25-

26.09.2020 r. 

,,EKOfestiwal – Razem dla Ziemi i Ludzi”, 

promowanie szkoły w środowisku lokalnym 

poprzez organizowanie dla dzieci i młodzieży 

quizów o tematyce ekologicznej, a także 

uczestniczenie w turnieju  „Zadbajmy 

o powietrze”. 

Powiat Lubaczowski 

Fundacja Arka 

Klub Gaja 

PGL- Lasy Państwowe 

Powiat Lubaczowski 

02.10.2020 r. 
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Looking for talents – XI edycja konkursu 

recytatorskiego pod hasłem „Samotność 

przestrzeni”, która poświęcona była poezji 

E. Dickinson. Konkurs skierowany do uczniów 

szkół podstawowych i średnich powiatu 

lubaczowskiego. 

Powiatowe Centrum 

Kultury 

17.12.2020 r. 

Artykuły w czasopismach „Głos Oleszyc” „Głos Oleszyc” II półrocze 

2020 r. 

Materiały promocyjne  „Gazeta Lubaczowska” XII 2020 r. 

Plakaty, ulotki promocyjne.  Szkoły podstawowe I 2021r. 

 

 

5. Prace na rzecz poprawy stanu infrastruktury szkolnej – planowane inwestycje 
 

Podpisanie porozumienia w dniu 13 lutego 2020 r. o prowadzeniu Zespołu Szkół 

w Oleszycach przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, umożliwiło planowanie działań na rzecz 

poprawy infrastruktury szkolnej. 

Obecnie szkoła gospodaruje na powierzchni 60 ha, w tym opiekuje się sadem ekologicznym, 

umożliwiającym edukację zawodową, jak również dietetyczną i ekologiczną młodzieży. 

Przekazane w trwały zarząd nieruchomość są przeznaczone na realizację zadań statutowych 

Zespołu Szkół w Oleszycach, w szczególności do celów dydaktycznych, w tym kształcenia 

zawodowego w Technikum w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa 

i agrotroniki, w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie rolnik, mechanik-operator pojazdów 

i maszyn rolniczych, w Branżowej Szkole II stopnia w zawodach technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik rolnik oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego oferującego kursy 

kwalifikacyjne dla dorosłych. 

Doposażenie bazy szkoły umożliwi realizację innowacyjnych działań szkoły, typu, 

ekosadownictwo w zawodzie rolnik – prowadzenie sadu ekologicznego 19,17 ha sadu 

ekologicznego, zielarstwo  w zawodzie kucharz – uprawa ziół, w tym lawendy i nagietka, dietetyka 

– w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, prowadzenie poletek poglądowych 

i doświadczalnych w ramach współpracy z uczelniami i instytutami.  
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 Promocja i ochrona zdrowia  

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadanie: 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, 

 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. 

 

Opiekę medyczną dla mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego zapewnia Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie mieszczący się przy ul. Mickiewicza 168. 

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Lubaczowie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie stanu zdrowia społeczeństwa oraz promocja zdrowia. Od 1 października 

2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej należy do sieci Szpitali I stopnia  

i w 2020 roku udzielał świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach z leczenia szpitalnego: 

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

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

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

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

˗ rehabilitacja – 25 łóżek, 

˗ rehabilitacja neurologiczna – 18 łóżek, 

˗ anestezjologia i intensywna terapia – 5 łóżek, 

˗ chirurgia urazowo-ortopedyczna – 35 łóżek, 

˗ neonatologia – 13 łóżeczek i 2 inkubatory, 

˗ szpitalny oddział ratunkowy – 12 łóżek. 

W 2020 roku łączna liczba łóżek na oddziałach szpitalnych wyniosła 229. 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy lubaczowskiego szpitala posiada 42 łóżka. 

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 2020 roku działały następujące poradnie 

przyszpitalne: 

˗ poradnia położniczo – ginekologiczna, 

˗ poradnia chirurgii ogólnej, 

˗ poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej, 

˗ poradnia rehabilitacyjna. 
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Inne komórki organizacyjne SP ZOZ w Lubaczowie funkcjonujące w 2020 r. na rzecz 

pacjenta to: 

˗ nocna i świąteczna opieka zdrowotna, 

˗ blok operacyjny, 

˗ apteka szpitalna, 

˗ medyczne laboratorium diagnostyczne, 

˗ pracownie diagnostyczne: endoskopii, USG, RTG, tomografii komputerowej, diagnostyki 

holterowskiej, 

˗ serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi,  

˗ dział fizjoterapii, 

˗ centralna sterylizatornia, 

˗ transport sanitarny, 

˗ prosektorium. 

W roku 2020 na oddziałach szpitalnych hospitalizowano łącznie 6 664 pacjentów. Liczba 

porad udzielanych w czterech poradniach specjalistycznych w ciągu ubiegłego roku wynosiła 

13 610. W porównaniu z rokiem 2019 znacząco zmniejszyła się liczba pacjentów hospitalizowanych 

oraz liczba porad w poradniach specjalistycznych. Powodem była pandemia koronawirusa. 

W poniższych tabelach przedstawiono dane dotyczące liczby pacjentów objętych leczeniem 

szpitalnym oraz opieką specjalistyczną w podziale na poszczególne oddziały szpitalne i poradnie 

w roku 2020 oraz 2019: 

ODDZIAŁ Liczba leczonych 

2019 r. 2020 r. 

Wewnętrzny 1 997 1 606 

Chirurgii ogólnej 1 125 802 

Chirurgii urazowo – ortopedycznej 1 913 1 892 

Ginekologiczno – położniczy 1 514 1 077 

Pediatryczny 755 437 

Anestezjologii i intensywnej terapii 59 62 

Rehabilitacji ogólnej 432 283 
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Rehabilitacji neurologicznej 273 138 

Neonatologiczny 413 367 

OGÓŁEM 8481 6 664 

 

PORADNIA Liczba pacjentów 

2019 r 2020 r. 

Rehabilitacyjna 239 70 

Ginekologiczno – położnicza 2 481 2 502 

Chirurgiczna 9 695 6 389 

Chirurgii urazowo – ortopedycznej 5 510 4 649 

PORADY OGÓŁEM: 17 925 13 610 

 

Ponadto w roku 2020 wykonano : 

2 368 operacji, w tym 218 zabiegów z zakresu endoprotezoplastyki biodra i kolana 

(w 2019 r. 2 929 operacji). 

2 033 badania tomografii komputerowej (w 2019 r. 2 762 badania). 

W szpitalnym oddziale ratunkowym udzielono porad 7 521 pacjentom (w 2019 r. 10 992 

pacjentów). 

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym objęto zaś opieką 69 pacjentów (w 2019 r. 

80 pacjentów). 

W roku 2020 w lubaczowskim szpitalu kontynuowano, w ramach działalności Oddziału 

Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, wykonywanie zabiegów neurochirurgicznych na rdzeniu 

kręgowym z grupy rozliczeniowej A22   03.99 – odbarczenie kanału kręgowego w odcinku 

szyjnym/lędźwiowym drogą laminektomii. Wykonano łącznie 63 takie operacje. 

W 2020 r. wykonano 32 połowicze endoprotezy kolan.   
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Informacja w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych przez SP ZOZ w Lubaczowie 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w ramach realizacji planu 

inwestycyjnego w 2020 r.  zrealizował następujący zakres zadań: 

1) Dostosowanie obiektów szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 

na kwotę 89 936,21 zł. 

W ramach kontynuacji tego działania z roku poprzedniego dokonano alokacji 19 sztuk drzwi 

przeciwpożarowych i dymoszczelnych poprzez ich demontaż, regulację oraz montaż w miejscu ich 

docelowego zastosowania. 

Dodatkowo opracowano projekt budowlany na podział budynków SP ZOZ w Lubaczowie 

na strefy pożarowe i dymowe wraz z systemem sterowania zamknięciami przeciwpożarowymi. 

Realizacja projektu polegała na montażu 3 szt. bram kurtynowych oraz zabezpieczeniu 

otworów okiennych poprzez wstawienie ognioodpornych elementów. 

Realizacja powyższej inwestycji wynika z aktualnych przepisów prawnych i jest 

realizowana na miarę możliwości finansowych szpitala.  

 

Zdjęcie 4.2-1 Okno wykonane z luksferów na potrzeby systemu przeciwpożarowego 
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2) Zakup ambulansu dla potrzeb transportu medycznego na kwotę 169 000,00 zł. 

3) Zakup komory chłodniczej do przechowywania zwłok na kwotę 43 050,00 zł. 

4) Realizacja projektów z Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 221 012,82 zł. 

W ramach tych projektów dokonano zakupu stołu operacyjnego z wyposażeniem oraz 

3 szt. kardiomonitorów. 

 

Zdjęcie 4.2-2 Stół operacyjny zakupiony w ramach projektu z Funduszu Sprawiedliwości 

5) Częściowa likwidacja oraz remont budynku starej pralni na kwotę 120 000,01 zł. 

W ramach tego zadania dokonano częściowej rozbiórki budynku tzw. starej pralni, grożącej 

zawaleniem, wymieniono całe pokrycie dachowe oraz wykonano docieplenie i elewację na części 

budynku 

.   
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 Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityka 

prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych  

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadania: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie,  

 Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, 

 Dom Dziecka w Nowej Grobli. 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie jako jednostka organizacyjna 

powiatu, realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także z rozporządzeń 

wykonawczych – mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie 

sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin.  

1. Pomoc społeczna 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

Powiat zobowiązany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej do wykonywania zadań pomocy społecznej oraz do stwarzania podstawowych 

warunków umożliwiających godną egzystencję jego mieszkańcom. 

Realizacja zadań wynikających z ustawy to nie tylko wsparcie finansowe i socjalne dla 

pełnoletnich osób opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 

czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze, to również szeroka współpraca z domami pomocy 

społecznej i ośrodkami wsparcia – środowiskowym domem samopomocy oraz warsztatem terapii 

zajęciowej w zakresie wydawania decyzji o umieszczeniu, odpłatności, konsultacji, zbierania 

danych czy sprawozdawczości. Łącznie w 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Lubaczowie wydano 281 decyzji w tym zakresie.  
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W zakresie realizacji zapisów ustawy o pomocy społecznej – art. 19 pkt 14 oraz art. 19 pkt 

15 dot. szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu  

oraz doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej z terenu powiatu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w 2020 r. zorganizowało 

w dniu 12.03.2020 r. szkolenie warsztatowe dla osób świadczących specjalistyczne usługi 

opiekuńcze. W szkoleniu wzięło udział 30 osób.  

Środki ochrony osobistej dla jednostek w Powiecie Lubaczowskim w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19: 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa COVID-19, w 2020 r. przekazywał do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Lubaczowie środki ochrony osobistej dla jednostek funkcjonujących na terenie w Powiatu 

Lubaczowskiego. Środki zostały rozdzielone pomiędzy następujące placówki: Dom Pomocy 

Społecznej w Lubaczowie, Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, Dom Pomocy 

Społecznej w Wielkich Oczach, Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej, Dom Dziecka 

w Nowej Grobli,  MGOPS w Cieszanowie, GOPS w Horyńcu Zdroju, GOPS w Lubaczowie, MOPS 

w Lubaczowie, MGOPS w Narolu, MGOPS w Oleszycach, GOPS w Starym Dzikowie, GOPS 

w Wielkich Oczach, SPZOZ w Lubaczowie– Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Niepubliczny Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy „Ostoja” w Podemszczyźnie, Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Lecznicy 

w Nowym Siole, Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Niemstowie, 

SPZOZ w Lubaczowie, Dzienny Dom „Senior +” w Chotylubiu, Dzienny Dom „Senior +” 

w Jędrzejówce, WTZ w Oleszycach, ŚDS w Lubaczowie, ŚDS w Lipsku, ŚDS w Cieszanowie, ŚDS 

w Horyńcu-Zdroju. 

W 9 dostawach, zostały przekazane następujące środki: płyny odkażające, płyny do 

dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, przyłbice, fartuchy flizelinowe, rękawiczki 

jednorazowe, maseczki ochronne, maski chirurgiczne/włókninowe/medyczne, fartuchy 

niejałowe/flizelinowe, kombinezony ochronne, czepki ochronne, gogle ochronne, półmaski klasy 

FFP3, półmaski klasy FFP2, fartuchy chirurgiczne barierowe, fartuchy jednorazowe, testy 

antygenowe, pulsoksymetry napalcowe.  

Z kolei w dniach 06.04.2020 r. i 22.04.2020 r. Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekazał: 

środki dezynfekujące, rękawiczki oraz maseczki dla placówek pomocy społecznej, tj.: Domu 

Pomocy Społecznej w Lubaczowie, Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, Domu 

Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach, Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej, Domu 
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Dziecka w Nowej Grobli oraz dla placówek ochrony zdrowia, tj.: SPZOZ w Lubaczowie – Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego, Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Ostoja” 

w Podemszczyźnie, Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Nowym Siole, 

Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Niemstowie, SPZOZ w Lubaczowie.  

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Lubaczowie funkcjonuje od 2008 roku 

po przekształceniu Punktu Interwencji Kryzysowej w Lubaczowie. Ośrodek działa  w ramach 

struktur PCPR w Lubaczowie i swoim zasięgiem obejmuje obszar Powiatu Lubaczowskiego.  

Głównym celem Ośrodka jest eliminacja zjawiska przemocy występującego w rodzinie, tj. 

znęcania się psychicznego, fizycznego oraz seksualnego wobec kobiet i dzieci na terenie Powiatu 

Lubaczowskiego. Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Lubaczowie realizuje Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, przyjęty Uchwałą Nr XII/86/2016 

z dnia 28 stycznia 2016 

Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie poprzez jednoczesne obniżenie częstotliwości występowania zjawiska 

przemocy domowej. Cele szczegółowe: 

˗ zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy  

w rodzinie oraz wrażliwości mieszkańców wobec przemocy w rodzinie na terenie powiatu, 

˗ podnoszenie oraz doskonalenie umiejętności kadry pomocy społecznej i innych 

współpracujących z nimi podmiotów w obszarze przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, 

˗ zapewnienie wieloaspektowej pomocy dla osób doznających przemocy domowej, 

˗ zwiększenie skuteczności oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców 

przemocy w rodzinie, 

˗ profilaktyka oraz działania prewencyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy 

 w rodzinie, 

˗ współpraca z instytucjami i innymi podmiotami na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, spowodowaną 

rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,  w 2020 

r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej działał w ograniczony sposób. W zakresie udzielenia pomocy  
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w postaci interwencji kryzysowej osobom wymagającym wsparcia, tj. doznających przemocy 

w rodzinie oraz będących w nagłym kryzysie, jak również poddanym kwarantannie w celu 

przywrócenia równowagi psychicznej – poradnictwo specjalistyczne udzielane było w formie 

telefonicznej, podobnie, jak poradnictwo prawne i socjalne, w wyjątkowych sytuacjach 

stacjonarnie.  

W okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. udzielono wsparcia 16 osobom 

będących w kryzysie, w tym 5 ofiarom przemocy domowej. Powyższe osoby otrzymały pomoc 

w zakresie: 

˗ porady socjalne – 2 osoby, 

˗ porady prawne – 5 osób, 

˗ porady psychologiczne – 9 osób. 

W dniu 17 września 2020 r. tut. Ośrodek rozpoczął realizację autorskiego zmodyfikowanego 

programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „Zacznij wszystko od 

nowa…”. Wpływ na późniejszą realizację w/w programu miała sytuacja epidemiologiczna panującą 

w kraju w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 i związane z nią 

ograniczenia. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych większą uwagę w planowaniu 

poszczególnych sesji zwracano na przestrzeganie obostrzeń oraz stosowanie się do zasady DDM 

(dezynfekcja, dystans, maseczka). 

W każdy czwartek miesiąca odbywały się spotkania konsultacyjne, motywacyjne  

i korekcyjno-edukacyjne dla pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc wobec partnerek.  

Do w/w programu zostało zgłoszonych 22 mężczyzn z terenu Powiatu Lubaczowskiego.  

Z dniem 1 listopada 2020 r w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną 

związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-

2, uwzględniając jednocześnie bezpieczeństwo uczestników spotkań, jak i prowadzącej,  

tut. Ośrodek przerwał usługi w zakresie prowadzenia zajęć w ramach programu korekcyjno-

edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „Zacznij wszystko od nowa…”. 

Sytuacja epidemiologiczna wywołana wirusem SARS-CoV-2 spowodowała, 

iż  Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Lubaczowie w ramach projektu „Liderzy korporacji” realizowany przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Rzeszowie otrzymał bezpłatnie 1 ozonator powietrza oraz 2 bezdotykowe 

dozowniki na płyn dezynfekcyjny wraz z płynem do dezynfekcji rąk. 
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3. Realizowane zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

Na podstawie art. 35a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Centrum realizowało zadania 

zlecone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związane  

z rehabilitacją społeczną, do której należy: 

˗ likwidacja barier architektonicznych – zrealizowano 23 umowy na łączną kwotę  

145 174,00 zł. Dofinansowaniem przede wszystkim objęte były prace remontowo-

budowlane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, związane  

z przystosowaniem łazienki lub wykonaniem podjazdu dla osób mających problemy  

w poruszaniu się, 

˗ likwidacja barier w komunikowaniu się – zrealizowano 4 umowy na łączną kwotę  

8 455,00 zł. W ramach likwidacji barier w komunikowaniu dofinansowano: 3 mówiki  

i  1 komunikator, 

˗ likwidacja barier technicznych – zrealizowano 6 umów na łączną kwotę 11 371,00 zł. 

W ramach likwidacji barier technicznych dofinansowano: 1 podnośnik transportowo-

kąpielowy, 1 łóżko rehabilitacyjne, 1 krzesło toaletowe, 1 bidet, 1 podgrzewacz wody, 

1 drzwi łazienkowe i 1 kabiną prysznicową z brodzikiem, 

˗ dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze – zweryfikowanych pozytywnie zostało 504 wniosków na kwotę 

314 677,00 zł, 68 osób niepełnosprawnych nie otrzymało dofinansowania z powodu 

wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania. 

Dofinansowania dotyczyły zakupu m.in. aparatów słuchowych dla osób dorosłych, dzieci 

i młodzieży, systemów wspomagających słyszenie, pieluchomajtek, materacy 

przeciwodleżynowych, pionizatorów, krtani elektrycznej, cewników, worków na mocz, 

wkładów anatomicznych, obuwia ortopedycznego, protezy przedramienia, wózków 

inwalidzkich, lejów w protezie podudzia, aparatów do leczenia bezdechu, epiprotezy oka, 

ortezy, zbiorników na insulinę, 

˗ dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – z przyznanego dofinansowania, 

skorzystało 13 dorosłych osób niepełnosprawnych w tym 4 osoby niepełnosprawne  

z opiekunami oraz 7 dzieci, młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami. Łączna kwota 

wypłacona na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON wynosiła 

40 812,00 zł. W 2020 r. o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym, wnioski złożyło 71 osób niepełnosprawnych (47 wniosków – osoby 
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dorosłe, 24 wnioski – dzieci i młodzieży niepełnosprawna). W związku z zaistniałą sytuacją 

epidemiologiczną panującą w kraju spowodowaną rozprzestrzenianiem się choroby 

zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, oraz wobec faktu, iż Ośrodki 

Rehabilitacyjne nie udzielały świadczeń z zakresu rehabilitacji w świetle obowiązujących 

obostrzeń na przełomie października i listopada 2020 r. nie zrealizowano przyznanego 

dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 3 dorosłym osobom 

niepełnosprawnym oraz 2 dzieci. W 2020 roku, z uwagi na panującą pandemię – 34 osoby 

dorosłe oraz 17 dzieci wraz z opiekunami zrezygnowały z przyznanego dofinansowania 

 

4. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku  żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

18 maja 2020 r. Powiat Lubaczowski zawarł umowę z Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji Modułu III programu  

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku  żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Bezpośrednim realizatorem tego programu 

było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.  

W ramach tego programu udzielana była pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym, 

które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od 

dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co 

najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce 

rehabilitacyjnej. 

W Module III złożono łącznie 235 wniosków, z czego 219 przeszło pozytywną weryfikację 

formalną. Wysokość wypłaconych środków finansowych wyniosła 311 000,00 zł.  
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5. Program ,, AKTYWNY SAMORZĄD” 

W ramach pilotażowego programu ,,AKTYWNY SAMORZĄD” realizowano dwa moduły. 

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji osób niepełnosprawnych. 

Ogółem w roku 2020 wpłynęło 58 wniosków, na łączną kwotę 277 549,19 zł. Zweryfikowano 

pozytywnie 49 wniosków i podpisano 49 umów na kwotę 195 588,50 zł. 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

˗ Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu  

(dla osób z dysfunkcją ruchu) – 2 wnioski – 15 950, 00 zł, 

˗ Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu  

(z dysfunkcją narządu słuchu) – 1 wniosek – 2 625,00 zł, 

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym: 

 Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  

oraz oprogramowania – 4 wnioski – 26 041,00 zł, 

 Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  

oraz oprogramowania (dla osób z dysfunkcją narządu wzroku - stopień umiarkowany) – 

1 wniosek  –  6 000,00 zł, 

 Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu) – 6 wniosków – 19 928,00 zł, 

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

 Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 1 wniosek – 

10 000,00 zł, 

 Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 4 wnioski – 7 396,00 zł, 

 Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – 1 wniosek – 

20 000,00 zł, 

 Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 3 wnioski – 19 900,00 zł,  

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej – 2 wnioski – 3 430,00 zł, ; 
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Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 24 wnioski –  

64 318,50 zł. 

Ogółem w 2020 r. zrealizowano wszystkie 49 wniosków na łączną kwotę 195 588,50 zł. 

6. „Program wyrównywania różnic między regionami III” 

Powiat Lubaczowski w 2020 roku przystąpił również do realizacji programu pn. ,,Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu było Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.  

W 2020 r. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji 

w/w programu - obszar D (likwidacja barier transportowych) i obszar F (tworzenie warsztatów 

terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii 

zajęciowej) złożyły trzy jednostki, tj. Gmina Lubaczów (zakup mikrobusu do przewozu 

uczestników DPS w Krowicy Lasowej), Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola 

Boromeusza na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Intelektualnie oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Wielkich Oczach (zakup 

mikrobusu do przewozu uczestników DPS w Wielkich Oczach) i Stowarzyszenie na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych ,,Razem” w Lubaczowie,  obszar D (zakup autobusu do przewozu 

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleszycach) i obszar F (remont pomieszczeń 

WTZ w Oleszycach,  przeciwdziałający degradacji infrastruktury), na łączną kwotę 575 951,00 zł. 

Wnioski zweryfikowano pozytywnie i ostatecznie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki przyznał dofinansowanie dla w/w projektów w kwocie 

571 951,00 zł. 

7. Warsztat Terapii Zajęciowej  

W Powiecie Lubaczowskim funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej im. św. Józefa, 

prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Razem’’. Siedziba 

Warsztatu mieści się w Oleszycach przy ul. Zielonej 1. Na potrzeby Warsztatu wydzielono parter 

w budynku Internatu Zespołu Szkół w Oleszycach. Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleszycach 

rozpoczął działalność dnia 29 grudnia 2014 r.  

Podstawą finansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej im. św. Józefa  

w Oleszycach jest  umowa nr WTZ/1/2014 wraz z późniejszymi aneksami, określająca warunki i 

wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej im. św. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 17A724AC-E63A-4F63-B5AB-A4727E0BF04C. Uchwalony Strona 79



78 

Józefa w Oleszycach zawarta w dniu 21 listopada 2014 roku pomiędzy Powiatem Lubaczowskim,   

a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Razem” oraz  umowa nr 1/2019 w sprawie 

dofinansowania przez Powiat Lubaczowski kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej im. Św. Józefa w Oleszycach prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych ,,Razem” zawarta w dniu  30 stycznia 2020 roku pomiędzy Powiatem 

Lubaczowskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Razem” wraz z aneksami 

do w/w umowy.  

W 2020 roku przekazano dofinansowanie na działalność Warsztatu w wysokości   

1 366 400,00 zł, w tym ze środków: 

 PFRON:  1 229 760,00 zł,  

 Powiatu:  136 640,00 zł. 

Z terapii zajęciowej w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej korzysta  60 osób 

posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. WTZ w Oleszycach jest  

placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Terapia 

odbywa się w grupach, w pracowniach terapeutycznych, tj.: ekologiczno-renowacyjnej, usługowo 

– pamiątkarskiej, ceramiki użytkowej, galanterii papieru, obróbki drewna, przygotowania do pracy, 

tkacko-krawieckiej, krawieckiej, porządkowo-gospodarczej, kulinarnej i pracowni technik różnych. 

Program pracy uczestników oraz ich przynależność do grup zadaniowych zależy od stopnia ich 

indywidualnych kompetencji i możliwości zarówno w sferze edukacyjnej, jak i komunikacyjnej. 

Program realizowany był w poszczególnych pracowniach według indywidualnych potrzeb. 

Dodatkowo prowadzona była terapia psychologiczna, muzykoterapia oraz rehabilitacja ruchowa. 

Działania Warsztatu służą przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w życie 

społeczne oraz podjęcia pracy zawodowej odpowiadającej ich możliwościom intelektualnym oraz 

predyspozycjom.   
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8. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych  

Wypożyczalnia ma na celu ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnych do sprzętu 

rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, a tym samym do ograniczenia skutków 

niepełnosprawności na terenie Powiatu Lubaczowskiego oraz do szybszej aktywizacji zawodowej 

i społecznej osób, które utraciły sprawność organizmu. Działalność wypożyczalni przyczynia się 

także do lepszej racjonalizacji wydatkowania środków PFRON będących w dyspozycji starosty, 

poprzez zmniejszenie liczby dofinansowań do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń 

pomocniczych.  

Od 01.07.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie rozpoczęło 

realizację projektu pn.: ,,Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  

i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest „Zwiększenie dostępu do bezpłatnego sprzętu rehabilitacyjnego, 

wspomagającego i pielęgnacyjnego dla 670 niesamodzielnych mieszkańców Powiatu 

Lubaczowskiego oraz  poprawa funkcjonowania w życiu codziennym 509 uczestników 

projektu  w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. ” 

Całkowita wartość projektu: 538 362,88 zł, w tym: 

 dofinansowanie UE: 457 608,44 zł; 

 dofinansowanie z budżetu państwa: 50 639,08 zł; 

 wkład własny (wynagrodzenie osoby dokonującej wypożyczeń sprzętu - 8 miesięcy)  

30 115,36 zł. 

W ramach działalności wypożyczalni w 2020 r. z jej usług skorzystało 287 osób 

niesamodzielnych; zawarto 434 umów użyczenia sprzętu. 

Do 31.12.2020 r. na stanie wypożyczalni znajdowało się 1 231 szt. sprzętu o wartości 

początkowej 1 040 478,98 zł, są to między innymi: balkoniki, podpórki, kule łokciowe, pachowe, 

łóżka rehabilitacyjne, rowerki rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, inhalatory, podnośnik 

gąsienicowy schodołaz, itp.   
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9. Rodzinna piecza zastępcza 

Pojęcie pieczy zastępczej związane jest z działaniami na rzecz wspierania rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Działania 

podejmowane w ramach tego systemu powinny zapewnić rodzinie taką pomoc, aby w jej efekcie 

wyeliminowane zostało zagrożenie zabrania dziecka z rodziny lub zapewniony był jak najszybszy 

do niej powrót dziecka umieszczonego poza rodziną. 

Podstawową przyczyną umieszczania dzieci w różnych formach opieki zastępczej jest brak 

realnej pomocy rodzinie zmarginalizowanej lub rodzinie w kryzysie. Wśród instytucji sprawujących 

pieczę zastępczą nad dzieckiem szczególne miejsce powinny zajmować rodzinne formy pieczy 

zastępczej. Mają one ogromną przewagę nad formami instytucjonalnymi, nie tylko ze względów 

ekonomicznych, ale przede wszystkim ze względu na dobro dziecka.  

Rodzinna piecza zastępcza jest często szansą dla dzieci na drugi dom, jeżeli nie mają 

możliwości mieszkania w domu biologicznym. Jest to przejściowa – okresowa forma opieki nad 

dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub 

czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Dziecko 

umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do 

rodziny albo do czasu umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej. 

W Powiecie Lubaczowskim instytucją odpowiedzialną za organizację rodzin zastępczych 

jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rodzina zastępcza zobowiązana jest do współdziałania 

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Z kolei specjalnie powołany 

Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej udziela wsparcia w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nią 

problemów, gromadzi informacje o istotnych sprawach dotyczących dziecka. Koordynatorzy 

rodzinnej pieczy zastępczej monitorują stan zdrowia dzieci, postępy w nauce, trudności 

wychowawcze oraz ewentualne trudności w sprawowaniu opieki nad powierzonymi dziećmi. 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej realizuje swoje zadania przy współpracy z Poranią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, instytucjami pomocy społecznej. Zintegrowane 

działania wszystkich jednostek, w tym podległych starostwu pozwalają na sprawne i szybkie 

rozwiązywanie bieżących problemów z którymi zmagają się rodzice zastępczy. 
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Zawodowe 

 

Spokrewnione 

 

Niezawodowe 

 

Razem 

 

Stan 

na dzień 

31.12.2020 r. 

Liczba rodzin 

zastępczych 

1 22 15 38 

Liczba dzieci  

w nich 

przebywających 

3 30 17 50 

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

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy  

niż do osiągnięcia przez nie pełnoletności, a w określonych ustawowo przypadkach –  

nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. 

Rodzina zastępcza objęta jest pomocą koordynatora. Koordynatorzy swoją pracę wykonują 

zarówno na miejscu (urzędzie), jak i w terenie. W 2020 r. ze względu na panującą pandemię 

COVID-19 bezpośredni kontakt koordynatorów był bardzo utrudniony. Przez długi okres był to 

intensywny kontakt telefoniczny. W siedzibie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej miały 

miejsce sporadyczne spotkania z rodzinami zastępczymi i ich podopiecznymi, konsultacje 

specjalistyczne – psycholog, radca prawny – on-line. Częstotliwość podejmowanych działań 

i kontaktów uzależniona była od zaistniałej sytuacji losowej w rodzinach zastępczych objętych 

wsparciem koordynatora. W związku z zadaniowym czasem pracy, koordynatorzy nie rzadko swoją 

pracę wykonują poza godzinami pracy urzędu.  

W 2020 r. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie przy wsparciu Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie realizowało projekt pn. „Wparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,  

PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 

opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem było 

zapobiegnie i organicznie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy 

zastępczej.  Wsparciem objęto wychowanków pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej, jak 

i rodzinnej. Rodziny zastępcze i placówka opiekuńczo-wychowawcza otrzymały według 

zapotrzebowania sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi, sprzęt 

audiowizualny, oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażenie miejsca 

kwarantanny, a także środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne.  
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W ramach realizowanego projektu 36 rodzin zastępczych skorzystało ze wsparcia  

w postaci środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych. Ponadto 29 wychowanków  

z rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowej otrzymało laptopy  

z odpowiednim oprogramowaniem, ubezpieczeniem i drukarkami.   

Dom Dziecka w Nowej Grobli w ramach w/w projektu otrzymał 3 laptopy wraz  

z urządzeniami wielofunkcyjnymi i oprogramowaniem dla dzieci z niepełnosprawnością, a także 

3 telewizory. Prócz tego placówka opiekuńczo-wychowawcza uzyskała wsparcie w postaci 

środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, a także otrzymała zestaw mebli do 

wyposażenia miejsca na kwarantannę/izolację. 

W związku z panującą stresogenną sytuacją pandemiczną w kraju, Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej udostępniał wszystkim rodzinom zastępczym strony on-line, numery telefonów, 

czy nazwę użytkowania SKYPE, pod którymi możliwe było uzyskanie bezpłatnych porad 

psychologicznych dla rodziców zastępczych i ich podopiecznych.  

Jedna z informacji o wsparciu psychologicznym pochodziła z Podkarpackiego Urzędu 

Wojewódzkiego – Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej. Pomocy w tym trudnym czasie 

udzielali psychologowie i psychoterapeuci z Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego Self  

i Fundacji PRO-FIL. Profesjonaliści zaoferowali wsparcie dla dzieci, młodzieży i rodziców 

zastępczych, wychodząc naprzeciw problemom lęków, depresji, jakie mogą dosięgać nieletnich 

podczas długotrwałej izolacji. Wyrażali gotowość rozmów o tym, jak dbać o dobre relacje w czasie 

kwarantanny, porady dotyczące zdalnej nauki, a także jak bronić się przed manipulacją, fake 

newsami i innymi mechanizmami napędzającymi panikę społeczną. 

Możliwość uzyskania telefonicznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oferował 

również ROPS Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie. 

Kolejną Fundacją oferującą bezpłatne wsparcie psychologiczne online była ADRA Polska. 

Fundacja ADRA uruchomiła grupy wparcia online wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom 

społecznym, w tym lęku wywołanego pandemią wirusa COVID-19. 

PCPR Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej pod koniec minionego roku skorzystał 

również z oferty proponowanej przez Stowarzyszenie Polska 2050: Korepetycje dla dzieci z rodzin 

zastępczych. Do powyższej akcji zostało zgłoszonych 7 chętnych podopiecznych z rodzin 

zastępczych. Pięciu z nich uczy się w klasach kończących szkołę podstawową, natomiast dwóch, to 

uczniowie szkół średnich. Ze względu na zgłoszenie ich na przełomie semestrów, pomoc ma być 

kontynuowana w roku 2021. Pomoc polega na nieodpłatnie udzielanych korepetycjach on-line przez 

wolontariuszy Stowarzyszenia.  
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10. Źródła finansowania pieczy zastępczej: 

1) Środki z budżetu samorządu powiatowego – zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom 

pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Z kolei art. 191 ust. 1 statuuje zasadę, iż powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: 

˗ wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo 

rodzinnym domu dziecka; 

˗ średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym; 

˗ wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. 

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowe wsparcie jednostek samorządu 

terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu pieczy zastępczej. PCPR, jako Organizator 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Lubaczowskim przystępował do następujących 

programów w ramach, których pozyskiwano środki finansowe służące wspieraniu jednostek 

samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej: 

˗ rządowy program „Rodzina 500+” w zakresie art. 80 ust. 1a i 113a ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zawartego w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci, tj. wypłata dodatku wychowawczego. W 2020 r. wypłacono 

dodatek wychowawczy (500+) na 48 dzieci z rodzin zastępczych  

w kwocie 240 774,50 zł i na 10 dzieci z Domu Dziecka w Nowej Grobli w kwocie 

59 500,00 zł.   

Dotacja finansowa pochodziła z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację dodatków 

wychowawczych (wraz z kosztami obsługi). 

˗ rządowy Program ,,Dobry start’’. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

„Dobry start” zostało przyjętych i pozytywnie rozpatrzonych  

52 wniosków złożonych przez rodziców zastępczych, osoby usamodzielniane  

i dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej. Łącznie na dzieci, które przebywały 

w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Lubaczowskiego, osoby usamodzielniane 

i dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2020 r. wypłacono 

świadczenie dobry start w kwocie łącznej 15 600,00 zł i 520,00 zł - koszty obsługi.  
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Dotacja finansowa pochodziła z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację 

świadczenia dobry start (wraz z kosztami obsługi). 

3) Środki z budżetów samorządów gminnych – zgodnie z art. 191 ust. 9 i ust. 10 ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

a) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka 

gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po 

raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie 

dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, w wysokości: 

˗ 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w pierwszym roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej; 

˗ 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w drugim roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej; 

˗ 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

b) W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio średnie miesięczne wydatki 

w wysokości: 

˗ 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

˗ 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

˗ 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Łącznie za rok 2020 środki z budżetów samorządów gminnych wyniosły  

390 067,00 zł (w roku 2019 r. było to 354 831,00 zł). 
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11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, w dniu 12 lutego 2020 r.,  

we współpracy z ks. Dziekanem Dekanatu Lubaczowskiego Andrzejem Stopyrą  oraz pod 

patronatem Starosty Lubaczowskiego Zenona Swatka  zorganizowano obchody Światowego Dnia 

Chorego. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia, w kwocie 1 200,00 zł pozyskano od 

prywatnych sponsorów.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, przy współpracy Stowarzyszenia na 

rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Razem” pozyskało także środki finansowe z Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej  w Rzeszowie w kwocie 12 960,00 zł  na realizację  zadania pn. 

„Zrozumieć się nawzajem - szkoleniowo-psychoedukacyjne spotkanie dla rodziców 

zastępczych i ich dzieci”, w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu ,,Wojewódzkiego 

Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej”.  

Z uwagi, jednak na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz wycofanie się z udziału   

w projekcie partnera – PCPR w Jarosławiu, PCPR w Lubaczowie musiał zrezygnować  

z otrzymanego dofinansowania.  
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 Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie jest domem dziennego pobytu dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną, przewlekle psychicznie chorych i dla osób wykazujących inne 

przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. ŚDS jest jednostką budżetową, wykonującą 

zadanie z zakresu pomocy społecznej zlecone przez administrację rządową. W całości jest 

finansowany przez Wojewodę.  

Podstawowym zadaniem domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób 

uczestniczących w zajęciach, niezbędnych im do samodzielnego życia. Opieką i staraniami 

objęte są praktycznie wszystkie dziedziny życia podopiecznych: od dbania o higienę osobistą, 

poprzez naukę czynności należących do samoobsługi, poprzez sprawy medyczne, urzędowe, 

związane z wiarą i Kościołem, po zapewnienie ciekawie spędzonego czasu dzięki licznym 

wyjazdom integracyjnym, wycieczkom krajoznawczym i rekreacyjnym. Ponadto podopieczni 

objęci są opieką pedagoga i psychologa. Praca terapeutyczna prowadzona jest poprzez różne 

treningi dostosowane do indywidualnych możliwości uczestników, co zapewnia im rozwój 

i wykorzystanie potencjalnych możliwości.  

W roku 2020 w zajęciach uczestniczyły 33 osoby. Jedna odeszła do ZAZ w Oleszycach, 

skierowano 3 nowe osoby. Od początku roku do 12 marca 2020 r. działalność  przebiegała w sposób 

normalny- podopieczni w pełni korzystali z oferty jednostki. Dnia 12 marca decyzją Wojewody 

Podkarpackiej działalność ŚDS w Lubaczowie została zwieszona. Od tego momentu kontakt 

z podopiecznymi i ich rodzinami odbywał się telefonicznie. Pracownicy jednostki dostarczali 

również materiały do terapii oraz szyte przez nich maseczki. Przed powrotem do pracy, który 

nastąpił 1 czerwca 2020 r. opracowane zostały procedury, by podopieczni i pracownicy mogli 

bezpiecznie przebywać w ośrodku. Uczestnicy, by zwiększyć dystans fizyczny, zostali podzieleni 

na dwie grupy, które przyjeżdżały do ŚDS co drugi dzień. Od października grupy jeżdżą co drugi 

tydzień. Z racji pandemii, w trosce o zdrowie podopiecznych i ich bliskich, treningi zostały 

ograniczone i dostosowane do nowej sytuacji- zrezygnowano z imprez i wyjazdów integracyjnych, 

oraz wycieczek dwudniowych.  

Okres zawieszenia działalności wpłynął na wszystkich podopiecznych. U jednych poprawił 

zachowanie (podopieczni tęsknią do ŚDS, terapeutów i kolegów, ponadto  małe grupy sprzyjają 

dobremu zachowaniu podopiecznych), u innych spowodował regres. Część rodziców i opiekunów 

w okresach największych zachorowań, zostawiała w domach swoich podopiecznych. Pracownicy 

ŚDS starali się opieką i zainteresowaniem otoczyć także te osoby.  
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Ograniczona działalność spowodowała oszczędności finansowe. Zaoszczędzone środki 

zostały przeznaczone na gruntowny remont łazienki damskiej oraz pokoju kierownika. 

Pomieszczenia te nie były odnawiane od początki funkcjonowania Ośrodka.  

 

 Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej 

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej  jest samorządową jednostką budżetową 

finansowaną z budżetu Powiatu Lubaczowskiego. W 2020 r. Dom zabezpieczał całodobową opiekę 

oraz niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne a także religijne 230 mieszkańcom, 

z których 93 mieszkańców to tzw. mieszkańcy na starych zasadach przyjęci do domu przed 2004  

rokiem, a 123 to mieszkańcy na nowych zasadach. 

Specyfika  jednostki polega na tym, że mieszkańcami są osoby o bardzo szerokim spektrum 

zaburzeń – od upośledzeń i ułomności fizycznych poprzez genetycznie uwarunkowane wrodzone 

zaburzenia funkcjonowania, aż do ciężkich schorzeń psychiatrycznych, od osób wydolnych 

ruchowo i chodzących, przez poruszających się na wózkach do chorych leżących i wymagających 

pełnej opieki w zakresie czynności pielęgnacyjnych, zaopatrzenia potrzeb egzystencjonalnych 

w postaci karmienia, przebierania, prowadzenia rehabilitacji przyłóżkowej, zajęć terapeutycznych 

itp.    

Lp  Rok 2020 

(stan na 31.12.2020 r.) 

1. Stan mieszkańców na koniec roku 216 

2. Ilość zgonów w okresie roku 27 

3. Ilość rezygnacji z pobytu w DPS  - 

4. Ilość przyjęć do DPS w okresie roku 15 

5. Mieszkańcy DPS ubezwłasnowolnieni 85 

6. Mieszkańcy nieubezwłasnowolnieni 131 

Tabela 4.3-2 Zestawienie ruchu mieszkańców DPS Ruda Różaniecka (stan na 31.12.2020 r. ). 
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1.  Zakres usług Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej   

Szczegółowy zakres usług świadczonych przez domy pomocy społecznej określono 

w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964) z poźn. zm. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie 

Różanieckiej jest zobowiązany do świadczenia usług na poziomie obowiązującego standardu 

zapewniając usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. 

2. Pozostałe usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej  

Usługi rehabilitacyjne dla ludności w zakresie fizykoterapii: prądy galwaniczne,  jonoforeza, 

prądy diodynamiczne, prądy intenferencyjne, inhalacje, sollux, laser, pole   magnetyczne itp. 

Sprzedaż posiłków społeczności lokalnej  średnio dla 6 osób w kwocie brutto  36.328,94 zł. 

Dochód z tytułu kosztów przygotowania posiłków w   2020 r. – 26.267,43 zł.  

3.  Darowizny  

W okresie sprawozdawczym Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej pozyskał 

dary rzeczowe o łącznej wartości 43 862,00 zł.   

Lp. Nazwa i adres ofiarodawcy  Wartość darowizny  

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie,  

ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów 

17 190,00 zł 

2.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie,  

ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów 

11 610,00 zł 

3. Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów 

Terytorialnych, ul. Poniatowskiego 6, 35-959 Rzeszów 

4 830,00 zł 

4. Adamed Pharma S.A z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana 

Adamkiewicza 6A, 05-151 Czosnów 

3 500,00 zł 

5. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna,  

ul. Wierzbowa 16, 35-95 Rzeszów 

2 250,00 zł 

6. Osoba prywatna 1 948,00 zł 

7. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1,  

37-600 Lubaczów 

1 550,00 zł 

8. „LEMAT” ul. Łukowska 27 lok. 21, 04-133 Warszawa 750 zł 

9. ORBICO Sp. z o.o. , ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa 130 zł 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 17A724AC-E63A-4F63-B5AB-A4727E0BF04C. Uchwalony Strona 90



89 

10. ORTHO – PLUS Adrian Sawicki, ul. Sikorskiego 1,  

19-100 Mońki 

104 zł 

         Razem  wartość       43 862,00 zł 

Tabela 4.3-3 Wykaz ofiarodawców Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej. 

 

4. Sytuacja epidemiczna w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej 

Od miesiąca marca 2020 r. Dom ze względu na pojawienie się niebezpieczeństwa zarażenia 

się wirusem Sars-Cov2 wprowadził ponadstandardowe środki ostrożności mające na celu ochronę 

pensjonariuszy, jak i pracowników przed niebezpieczeństwem zarażenia się wirusem. Z początkiem 

ogłoszenia pandemii na rynku pojawiły się problemy z zakupem środków ochrony indywidualnej 

i maseczek ochronnych. Z tej przyczyny Dom zakupił atestowane materiały z którego pracownicy 

szwalni szyli maseczki jednorazowe i kombinezony ochronne. Uszyto ponad 2 100 szt. maseczek 

ochronnych i 150 szt. kombinezonów ochronnych, które na bieżąco były wykorzystywane przez 

personel i mieszkańców Domu.  

 Wszystkie te działania i utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu znacząco 

uszczupliły zasoby finansowe jednostki. Z tego powodu DPS podjął starania zmierzające do 

pozyskania środków finansowych z zewnętrznych źródeł. Jednostka otrzymała wsparcie z Unii 

Europejskiej poprzez projekt „Lepsze jutro” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. W ramach projektu i złożonego 

wniosku o powierzenie grantu pod tytułem  „Realizacja projektu Lepsze jutro w DPS w Rudzie 

Różanieckiej” jednostka otrzymała środki finansowe w kwocie 784 864,95 zł.  przeznaczone na 

wydatki bieżące i majątkowe. 

 Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił  

dodatkowy nabór wniosków w ramach w/w projektu. W efekcie podjętych starań Dom dodatkowo 

pozyskał grant w kwocie: 121 048,00 zł. W/w środki zostały przeznaczone na zakup środków 

ochrony indywidualnej dla pracowników, personelu medycznego, pensjonariuszy i ich opiekunów, 

płynów do szybkiej dezynfekcji, kombinezonów  ochronnych itp. 

Ponadto Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej złożył wniosek o przyznanie 

grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków 

do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji 
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dla personelu. Po korzystnym rozpatrzeniu wniosku otrzymano grant w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego o wartości - 61 743,73 zł.  

Ogółem Dom w 2020 r. poniósł wydatki na przeciwdziałanie COVID – 19 w wysokości 

1 341 050,00 zł w tym:   

˗ zakup materiałów i usług w kwocie – 901 428,00 zł,  

˗ pozostałe wydatki bieżące – 415 022,00 zł,  

˗ wydatki inwestycyjne 24 600,00 zł.  

Nakłady finansowe poniesione przez Dom to kwota – 98 441,00 zł,  z dotacji Wojewody 

z przeznaczeniem na przygotowanie  i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń 

spowodowanych wirusem SARS- CoV2  wydatkowano 274 953,00 zł. Pozostała kwota to wydatki 

z projektów unijnych j.w.   

5. Prace remontowo- gospodarcze wykonane w 2020 r.   

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykonano we własnym zakresie szereg prac 

remontowo- budowlanych i konserwacyjnych, których koszt zamknął się w kwocie: 64.639,51 zł. 

( w roku 2019 -  38.085,38 zł. ).   

Celem poprawy warunków bytowych mieszkańców wykonano remont pomieszczeń 

łazienkowych w budynku pałacowym oddziału I. Wyremontowana łazienka ułatwiła utrzymanie 

higieny zamieszkałym osobom w budynku. Pracownikom Domu remont usprawnił pracę z osobami 

niezdolnymi do samodzielnej egzystencji w utrzymaniu higieny osobistej z wykorzystaniem 

odpowiedniego sprzętu i  urządzeń ( podnośniki wannowe, siedziska wannowe ). 

6. Inwestycje 

Wydatki inwestycyjne roku 2020 to wydatki przeznaczone na realizację zadania pod nazwą 

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z projektem do 50 kWp na budynku 

gospodarczym Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej”. Koszt wykonania inwestycji 

to kwota 135.756,00 zł.   

Na finansowanie inwestycji przeznaczono środki własne (zwrócone dochody z tytułu 

odpłatności za pobyt i utrzymanie mieszkańców DPS). 
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7. Zatrudnienie 

Lp. 

 

 Rok 2020 

( stan na 31.12.2020r.) 

1. Stan zatrudnienia  141 

2. Stan zatrudnienia przeliczając na etaty kalkulacyjne 138,20 

3. Średnie zatrudnienie bez uwzględnienia urlopów 

wychowawczych i bezpłatnych 

137,20 

Tabela 4.3-4 Stan zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej w 2020 r. 

 

8. Dochody 

Lp. Tytuły dochodów 
 

Rok 2020 

1. Odpłatność za pobyt i utrzymanie mieszkańców  

w tym : 

6.350.393,25 

 Opłaty wniesione na „starych zasadach” 1 229 894,65 

 Opłaty wniesione na „nowych zasadach” 1 559 342,05  

 Opłaty wniesione przez rodzinę 3 417,99 

 Opłaty wniesione przez gminę 3 557 738,56 

2. Wpływy z pozostałych usług w tym : 341 249,12 

 Utarg z kiosku- kawiarni 

         w tym zysk : 

314 716,69 

43 923,74 

 Koszty przygotowania posiłków 25 267,43 

 Usługi fizjoterapeutyczne 899,00 

 Usługi pozostałe 366,00 

3. Wynajem mieszkania siostrom zakonnym 11 938,56 

4. Odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty należności 3 433,67 

5. Wpływy z różnych dochodów w tym: 26 051,06 

 Zwrot kosztów pogrzebu mieszkańców 21 450,00 

 Wynagrodzenie z tyt. terminowej zap. podatku 

dochodowego i składek ZUS 

1 678,56 

 Pozostałe wpływy 2 922,50 

6. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych   5 082,79 

7. Zwrot kosztów postępowania sądowego 600,00 

8. Wpływy ze sprzedaży majątku  250,00 

            Ogółem 6 738 987,45 

Tabela 4.3-5 Dochody Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej w 2020 r. 
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9. Wydatki i koszty 

Na realizację wydatków bieżących w 2020 r. DPS przeznaczył 10.401.128,48 zł  (w 2019 

r.: 9.321.072,33 zł).  Wydatki inwestycyjne  w 2020 r. wyniosły 135.756,00 zł. (w 2019 r.: 

110.240,13 zł). 

Największą pozycję w wykonaniu wydatków bieżących w 2020 r. stanowią wynagrodzenia 

i pochodne w kwocie 7.624.830,37 zł – 73,31 % wydatków bieżących. Inne wydatki związane 

z bieżącym funkcjonowaniem jednostki to przede wszystkim zakup środków żywności, leków 

i materiałów medycznych w łącznej kwocie 958.213,24 zł, które stanowią 9,21 % wydatków 

bieżących za 2020 r. W żywieniu wykonano 81.461 (planowane 80.000 ) osobodni, przy średniej 

stawce żywieniowej 9,73 zł. (planowana stawka dzienna 10,00 zł.).Przeciętny koszt zakupu leków 

i materiałów medycznych w  okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przypadający na jednego 

mieszkańca wyniósł  808,00 zł. 

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyliczony zgodnie z art. 6 pkt 15 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1507  

z późniejszymi zmianami) w okresie objętym sprawozdaniem wynosi- 4.085,27 zł.  

Na realizację wydatków bieżących otrzymano 10.536.884,48 zł z czego 3.801.484,00 zł. 

stanowi dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących, 6.735.400,48 zł  zwrot 

dochodów wykonanych przez jednostkę w 2020 r.  

10. Wnioski  

 Posiadane środki finansowe na które składały się dotacje z budżetu Wojewody, dochody 

wykonane przez jednostkę, granty uzyskane z programów Unii Europejskiej i darowizny od 

dobroczyńców pozwoliły w 2020 r. na funkcjonowanie Domu na dobrym poziomie.  Przede 

wszystkim należy wskazać na ogromne zaangażowanie personelu Domu,    a także działanie władz 

publicznych oraz pomoc ze strony podmiotów prywatnych.  

Na prawidłowe wykonywanie podstawowej działalności Domu tj. świadczenia usług bytowych, 

opiekuńczych i wspomagających wpływa stan epidemii rozprzestrzeniania się wirusa  

SARS-Cov-2, który w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia wydatków związanych 

z zabezpieczeniem jednostki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem. Dyrekcja Domu 

starała się racjonalnie gospodarować posiadanymi środkami finansowymi oraz tak wydatkować 

środki, by zagwarantować mieszkańcom zaspokojenie ich podstawowych życiowych potrzeb.   
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 Dom Dziecka w Nowej Grobli. 

 

Dom Dziecka w Nowej Grobli jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego, 

realizującą zadania Powiatu, w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej, działa  

w formie  jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością placówki opiekuńczo – wychowawczej 

sprawuje Zarząd Powiatu w Lubaczowie. Kontrolę nad przestrzeganiem standardów opieki 

i wychowania sprawuje Wojewoda Podkarpacki, poprzez Wydział  Polityki Społecznej Urzędu 

Wojewódzkiego w Rzeszowie.   

Dom Dziecka w Nowej Grobli jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu 

socjalizacyjnego, koedukacyjną, dla dzieci powyżej 10.r.ż. do pełnoletniości, a w przypadku dalszej 

nauki do 25. roku życia.. Placówka w minionym roku, realizując zgodnie z art. 95 ust.3 ustawy 

z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, proces 

deinstytucjonalizacji, zmniejszyła regulaminową liczbę wychowanków z  30 do 14 

wychowanków. 15 września 2020 r. Starosta Lubaczowski, Pan Zenon Swatek skierował wniosek 

do Wojewody Podkarpackiego, o zmianę decyzji administracyjnej w zakresie zmiany 

regulaminowej liczby miejsc. 

W dniu 10.11.2020 r., zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego 

Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadził kontrolę doraźną w trybie uproszczonym, w sposób zdalny, 

z  uwagi  na sytuację pandemiczną. Zakres kontroli obejmował ocenę standardu opieki i warunków 

lokalowych w placówce. Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o informacje przekazane przez 

dyrektora Domu Dziecka, udostępnioną dokumentację, w tym fotograficzną przestrzeni placówki. 

W wyniku przeprowadzonych czynności, działalność  Domu Dziecka w Nowej Grobli  

w  zakresie objętym kontrolą, oceniono pozytywnie, bez uchybień. 

Decyzją z dnia 24 listopada 2020 r., Wojewoda Podkarpacki zezwolił Powiatowi 

Lubaczowskiemu z dniem 1 grudnia 2020 r., na prowadzenie placówki opiekuńczo – 

wychowawczej typu socjalizacyjnego w zakresie regulaminowej liczby 14 miejsc uznając, 

że placówka spełnia warunki w zakresie zapewnienia standardów opiekuńczo -wychowawczych.  

Decyzję wydano na czas nieokreślony. 

Przed złożeniem wniosku do Wojewody Podkarpackiego, koniecznym stało się spełnienie 

warunków dotyczących standardów lokalowych.  
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Dzięki pozyskaniu sponsorów udało się przeprowadzić remont. Wymienione zostały drzwi 

wraz z ościeżnicami w parterowej części budynku. Stare drzwi były uszkodzone, występowały 

w różnych odcieniach, różnego typu, wymieniono na piękne o fakturze drewna, w jasnej barwie. 

Ze ścian usunięto lamperie i odmalowano je łatwo zmywalną farbą ceramiczną, o kolorze stalowego 

nieba. Korytarz ozdobiono regałami z książkami, fotelami, lampą stojącą z ciekawym abażurem. 

Na podłogach znalazły się nowoczesne chodniki, ocieplające wnętrze. Przestrzeń jaką udało nam 

się stworzyć nie przypomina już ponurego szkolnego korytarza. Znaczna część pokoi 

wychowanków została odmalowana. Wymieniane są systematycznie stare meble, na nowe, 

odpowiadające gustom i oczekiwaniom dzieci. Ze względu na zmniejszenie regulaminowej liczby 

wychowanków, mając na uwadze rzeczywiste potrzeby i ekonomiczne wykorzystanie budynku, 

na potrzeby Domu Dziecka użytkuje się aktualnie część parterową budynku oraz pomieszczenia 

Szkoły Podstawowej, której działalność zakończyła się 30.08.2020 r. 

Realizując zadania Powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej personel placówki 

kieruje się zasadą, iż każde dziecko było, jest i będzie wartością niezaprzeczalną. Taka jest bowiem 

wartość człowieka. Każde dziecko ma prawo do opieki i wychowania we własnej naturalnej 

rodzinie, która nawet jeśli ma trudności, pokonuje je wspólnymi siłami, między innymi po to, aby 

tę niezaprzeczalną wartość chronić. Jednak nie zawsze się to udaje. Często rodzina stanowi źródło 

zagrożeń, wskutek występujących w niej negatywnych wzorów zachowań, nie wypełnia 

prawidłowo przypisanych jej funkcji i zadań, zwłaszcza opiekuńczo wychowawczych. Gdy dziecko 

jest tak bardzo zagrożone i nie ma już dla niego innej nadziei, decyzją Sądu trafia do placówki 

opiekuńczo – wychowawczej, która podejmuje opiekę starając się spełniać swoje zadania najlepiej 

jak potrafi. 

Kierując się wskazaniami ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej Dom 

realizuje między innymi : 

˗ zadania opiekuńcze -  obejmujące zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i opieki, stworzenie 

warunków umożliwiających zaspokojenie wszystkich potrzeb, w tym również specjalnych 

potrzeb edukacyjnych; 

˗ zadania wychowawcze  -  które zmierzają do jak najpełniejszego, wszechstronnego rozwoju 

osobowości, obejmują kształtowanie pożądanych postaw prospołecznych, rozwijanie 

zainteresowań poprzez właściwą organizację czasu wolnego, kształtowanie umiejętności 

życiowych warunkujących usamodzielnienie się i osiągnięcie zdolności  do wartościowego 

i satysfakcjonującego życia osobistego i społecznego w dorosłości; 
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˗ zadania profilaktyczne -  polegające na promowaniu i zachęcaniu do zdrowego stylu życia, 

stwarzania wychowankom możliwości pozytywnego działania, rozwijanie umiejętności 

psychologicznych i społecznych, zapobieganiu powstawania zaburzeń zachowania, 

przeciwdziałanie pogłębianiu się istniejących już zaburzeń itp.; 

˗ zadania kompensacyjne – które dotyczą wyrównania niedoborów opieki i wychowania 

w domu rodzinnym, eliminowania deficytów emocjonalnych itp.; 

˗ zadania korekcyjne i reedukacyjne – które realizowane są wobec wychowanków, u których 

stwierdzone zostały deficyty rozwojowe lub specyficzne trudności w nauce. Jako 

specyficzne należy również traktować zadania terapeutyczne, rewalidacyjne czy 

resocjalizacyjne, które dotyczą dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami, z czym wiąże się 

konieczność wzmożenia opieki medycznej czy psychologicznej. Jeśli ujawniają się 

specjalne potrzeby, dokładamy wszelkich starań, aby były zaspokojone z troską. 

Wychowanie dzieci i młodzieży od początku  pobytu w Domu Dziecka, ukierunkowane jest 

na  usamodzielnienie, co należy  rozumieć, jako proces  przygotowania   do niezależnego 

uczestnictwa w  życiu społeczeństwa i właściwe kierowanie rozwojem wychowanka, od przybycia 

do placówki do momentu osiągnięcia pełnoletniości.  

Podsumowując próbę dość ogólnego przedstawienia realizacji przez, Dom Dziecka 

 w Nowej Grobli, zadań Powiatu z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej warto przywołać 

słowa Janusza Korczaka: 

Jeśli rodzina nie umie lub nie chce ująć steru wychowania w swe ręce, dusza dziecka 

oddana jest na łaskę losu (Korczak J., Dzieła(…). Tom 4, Warszawa 1998, s. 11), które stanowią 

dla nas swoiste przesłanie, aby los dziecka szczęśliwie odmienić.      
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  Transport zbiorowy i drogi publiczne  

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadania: 

 Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego 

Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie. 

 

 Utrzymanie dróg powiatowych 

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie zarządza drogami powiatowymi o łącznej 

długości 388,641 km w tym:  

1) drogi w granicach administracyjnych miast 28,100 km 

 nawierzchnia bitumiczna     25,100 

 nawierzchnia bet. (kostka)  1,100  

 nawierzchnia tłuczniowa      1,900  

2) drogi poza granicami administracyjnymi miast 360,541 km 

 nawierzchnia bitumiczna  342,900 

 nawierzchnia betonowa      0,600  

 nawierzchnia tłuczniowa      6,541  

 gruntowa      10,500  

3) chodniki 

 w granicach administracyjnych miast   34785 m2    

 poza granicami administracyjnymi miast  62772 m2 

 

Długość dróg /w km/ w granicach administracyjnych poszczególnych gmin Powiatu 

Lubaczowskiego: 

 Miasto Lubaczów:   12,904  

 Miasto i Gmina Cieszanów:  44,496 

 Miasto i Gmina Narol:   79.493 

 Miasto i Gmina Oleszyce:  42,546 
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 Gmina Lubaczów:   72,672 

 Gmina Horyniec –Zdrój:   44,333 

 Gmina Stary Dzików:   39,402 

 Gmina Wielkie Oczy:   52,795 

 

Ponadto PZD od 20grudnia 2019 r. zarządza przejętym odcinkiem drogi wojewódzkiej  

nr 866 po wykonaniu obwodnicy m. Lubaczowa. Długość przejętej drogi na terenie miasta 

Lubaczów i gminy Lubaczów wynosi 2,629 km.  

 

W administracji PZD znajduje się 20 obiektów mostowych w tym: 

 13 o konstrukcji żelbetowej   

 7 o konstrukcji drewnianej  

 

Zakres działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie obejmował wykonywanie 

obowiązków wynikających z art. 20 Ustawy o drogach  publicznych   (tj. Dz.U. 2020 poz.470 

z poźn. zmianami) w tym: 

 

1) bieżące utrzymanie dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz ich ochrona przed 

degradacją  w okresie letnim i zimowym wykonywane przez pracowników służby 

drogowej: 

a) utrzymanie oznakowania pionowego - wymiana i uzupełnianie istniejącego oznakowania 

pionowego /wymiana uszkodzonych znaków oraz słupków do znaków drogowych, 

b) zabezpieczenie miejsc występowania awarii i ich usuwanie – odmulanie rowów oraz 

przepustów drogowych, 

c) konserwację przepustów, czyszczenie kanalizacji deszczowych, 

d) utrzymywanie czystości chodników, zatok komunikacyjnych, przejść dla pieszych, 

e) utrzymywanie zieleni w pasie w drogowym:  

 dwukrotne mechaniczne koszenie traw i chwastów na poboczach i skarpach na dł. 600 

km własnym ciągnikiem z kosiarką na wysięgniku, 

 dwukrotne ręczne obkaszanie barier, wysepek, otoczenia mostów (skarp, stożków, 

przestrzeni podmostowych), 

 wycinka zakrzaczeń w pasach drogowych, 
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 wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego wraz   z wykonywaniem 

nasadzeń zastępczych wynikających z uzyskanych decyzji administracyjnych na wycinkę 

drzew. 

 

2) bieżące utrzymanie dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz ich ochrona przed 

degradacją w okresie letnim wykonane przez wykonawców  zewnętrznych: 

a) malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, przejazdy kolejowe, 

segregacyjne) na pow. 982,38 m2, 

b) dwukrotne mechaniczne koszenie traw i chwastów na poboczach i skarpach na dł. 609,87 

km. 

 

3) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych: 

a) wykonany przez pracowników służby drogowej PZD poprzez wbudowanie masy  

asfaltowej: 

 „na gorąco”  w ilości 75,9 ton, 

 „na zimno” w ilości 4,7 ton, 

b) wykonany przez Wykonawcę zewnętrznego przy użyciu „remonterów” poprzez 

wbudowanie grysów bazaltowych  i emulsji w ilości 200 ton. 

 

4) prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z przyjętym „Planem zimowego 

utrzymania dróg” przy użyciu:  

a) sprzętu zewnętrznego: 

 9 pługopiaskarek w sezonie 2019/2020 (pługi średnie jednostronne), 

 7 pługopiaskarek w sezonie 2020/2021 (pługi średnie jednostronne), 

b) sprzętu własnego:  

 1 pługopiaskarka (pług średni jednostronny), 

 ciągnik  dwunap. John Deere - 1 szt. (pług jednostronny średni  lub dwustronny  

        ciężki, ładowarka), 

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

 ciągnik URSUS C-360  - 1 szt. (pług jednostronny lekki, piaskarka 

do chodników). 
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Koszt zimowego utrzymania (usługi zewnętrzne, zakup materiałów – piasek, sól drogowa, 

remonty maszyn i zakup części) wyniósł w 2020 roku 195 204,77 zł (w 2019 r. -353.643,25 zł). 

Długość dróg /km/ 

W/g ewidencji 
Objętych zimowym 

utrzymaniem 

Miejsc /odcinków/ 

objętych do 

posypywania 

/zwalczania śliskości/ 

Nie objętych 

zimowym 

utrzymaniem 

drogi 

powiatowe: 

388,641 

372,081 129,013 16,560 

przejęte drogi 

wojewódzkie: 

2,629 

2,629 2,629 0,0 

Razem: 374,710 131,642 16,560 
Tabela 4.4-1 Zestawienie dróg objętych zimowym utrzymaniem 

                 

5) Administrując i koordynując wykonywanie innych robót Dyrektor Powiatowego Zarząd Dróg 

w Lubaczowie wydał: 

 113 decyzji administracyjnych (na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń  

obcych, budowy zjazdów do posesji), 

 140 decyzji lokalizacyjnych w pasie drogowym innych urządzeń niezwiązanych z drogą, 

 129 postanowień administracyjnych. 

    

Ponadto w zakresie drogownictwa w 2020 roku w Wydziale Architektury, Budownictwa, 

Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie zatwierdzono 

85 projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu, w tym 65 na drogach powiatowych oraz 20 na 

drogach gminnych. Wydano także 5 zezwoleń/opinii  na  wykorzystanie dróg w sposób szczególny 

tj. w celu odbycia uroczystości religijnych lub imprez o charakterze sportowym. 
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 Informacja o stanie realizacji drogowych zadań inwestycyjnych powiatu 

w 2020 roku 

 

1. W roku 2020 Powiat Lubaczowski zrealizował niżej wymienione inwestycje drogowe:  

1) „Przebudowa drogi powiatowej w Lubaczowie nr 1686R (ul. Słowackiego) w km 0+070 – 

0+786”. Zadanie zrealizowane zostało w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.  

Termin realizacji: 2019-2020 

Koszt realizacji zadania: 3.910.274,49  zł. 

Wydatki poniesione w 2019 roku: 1.939.762,00 zł. 

Wydatki poniesione w 2020 roku: 1.970.512,49 zł. 

Finansowanie realizacji zadania: 

 Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych  – 1.939.762,00zł. 

 Gmina Miejska Lubaczów – 985.256,24 zł 

 Powiat Lubaczowski – 985.256,25 zł 
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2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1686R ul. Słowackiego w km 0+070 - 0+786  

w Lubaczowie – uzupełnienie podbudowy po przebudowie kanalizacji sanitarnej”.  

Koszt realizacji zadania: 27.636,33 zł. 

Finansowanie realizacji zadania: 

 Gmina Miejska Lubaczów – 13.818,16 zł. 

 Powiat Lubaczowski – 13.818,17 zł. 

 

3) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Narol: nr 1641R Lipsko – Huta Złomy 

w km 1+642 – 2+154 oraz nr 1642R Dębiny – Łukawica w km 0+000 – 0+622”.  

Koszt realizacji zadania: 399.812,66 zł. 

Finansowanie realizacji zadania: 

 Gmina Narol – 199.906,33 zł. 

 Powiat Lubaczowski – 199.906,33 zł.  

 

4) „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia 

w km 0+000 – 0+370”.  

Koszt realizacji zadania: 9.135,00 zł. 

Finansowanie realizacji zadania: 

 Gmina Lubaczów – 4.567,50 zł. 

 Powiat Lubaczowski –  4.567,50 zł.  

 

5) „Wykonanie utwardzenia w ciągu  drogi powiatowej nr 1664R Lubaczów – Tymce  

w miejscowości Załuże w km 3+665 str. P”.  

Koszt realizacji zadania: 10.770,37 zł. 

Finansowanie realizacji zadania: 

 Gmina Lubaczów – 5.385,18 zł. 

 Powiat Lubaczowski –  5.385,19 zł. 
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2. W trakcie realizacji są nw. inwestycje drogowe, których realizacje rozpoczęły się  

w 2020 roku: 

1) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: nr 1683R ul. Nowa w km 0+000 – 

0+330 oraz nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000 – 0+564”. Zadanie realizowane jest 

w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.  

Termin realizacji wg umowy z wykonawcą: 30.11.2021 r. 

Planowany koszt realizacji zadania wynosi: 3.376.889,55  zł. 

Planowane finansowanie realizacji zadania: 

 Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych  – 1.882.685,00 zł. 

 Powiat Lubaczowski – 627.561,96 zł 

 Gmina Miejska Lubaczów – 866.642,59 zł. (w tym 239.080,63 zł. koszty niekwalifikowane 

związane z przebudową kanalizacji sanitarnej ul. Konopnickiej w Lubaczowie – Etap I) 

Wydatki poniesione w 2020 roku: 1.036.469,58 zł. 

Finansowanie realizacji zadania w 2020 r.:  

 Gmina Miejska Lubaczów – 627.561,96  zł. 

 Powiat Lubaczowski – 408.907,62 zł. 
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2) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: nr 1684R ul. Konopnickiej  

w km 0+591 – 0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 – 0+506 oraz nr 1685R ul. Krasińskiego 

w km 0+000 – 0+259”. Zadanie realizowane jest w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.  

Termin realizacji wg umowy z wykonawcą: 23.09.2021 r. 

Planowany koszt realizacji zadania wynosi: 2.995.580,01  zł. 

Planowane finansowanie realizacji zadania: 

 Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych  – 1.572.790,00 zł. 

 Powiat Lubaczowski – 627.938,73 zł. zł 

 Gmina Miejska Lubaczów – 794.851,28 zł. (w tym 166.912,56 zł. koszty niekwalifikowane 

związane z przebudową kanalizacji sanitarnej ul. Konopnickiej w Lubaczowie – Etap II  

i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Baziaka – Kopernika  

w Lubaczowie) 

Wydatki poniesione w 2020 roku: 781.132,83 zł. 

Finansowanie realizacji zadania w 2020 r.:  

 Gmina Miejska Lubaczów – 627.938,72 zł. 

 Powiat Lubaczowski – 153.194,11 zł. 
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3) „Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu drogi powiatowej nr 1698R Kobylnica Ruska 

– Budzyń – Korczowa w miejscowości Budzyń w km 5+587”. Zadanie realizowane jest 

w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.  

Termin realizacji wg umowy z wykonawcą: 27.08.2021 r. 

Planowany koszt realizacji zadania wynosi: 3.022.429,37 zł. 

Planowane finansowanie realizacji zadania: 

 Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.813.457,00 zł. 

 Gmina Wielkie Oczy – 300.000,00 zł 

 Gmina Radymno – 50.000,00 zł. 

 Nadleśnictwa: Lubaczów, Jarosław, Narol, Oleszyce – 200.000,00 zł. 

 Powiat Lubaczowski – 658.972,37 zł 
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4) „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 920, 921/1, 921/2, 921/4, 921/11, 921/28 – ul. 

Różana w Oleszycach” 

Termin realizacji wg umowy z wykonawcą: 30.03.2021 r. 

Planowany koszt realizacji zadania wynosi: 192.452,12  zł. 

Zadanie w całości zostanie sfinansowane ze środków Powiatu Lubaczowskiego. 

Wydatki poniesione w 2020 roku: 117.634,60 zł. 

 

 

3. Projekty zakwalifikowane do dofinansowania w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

na rok 2021 (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych) 

1)  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików – PGR Stary Dzików w km 0+000 

– 2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej” 

Szacunkowa wartość zadania: 3.427.045,18 zł. 

Planowane dofinansowanie z RFRD: 2.741.636,14 zł. 

Planowany termin realizacji: czerwiec 2021 – maj 2022 r.  
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2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1657R Cieszanów - Nowe Brusno w km 0+000 – 1+800 

wraz z infrastrukturą techniczną” 

Szacunkowa wartość zadania: 4.139.258,00 zł. 

Planowane dofinansowanie z RFRD: 3.311.406,40 

Planowany termin realizacji: czerwiec 2021 – listopad 2022 r. 

 

4. Projekt zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 dla jednostek samorządu terytorialnego 

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1649R Granica Województwa – Moszczanica – 

Cewków w km 0+000 – 7+257”. 

Szacunkowa wartość zadania: 5.000.000,00 zł. 

Planowane dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 5.000.000,00 zł. 

Planowany termin realizacji: 2021-2022 

 

 

PODSUMOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE ROK 2020 

 

 

  

ROK 2020 

ZREALIZOWANY ZAKRES 

RZECZOWY 

EFEKTY 

RZECZOWE  
WARTOŚĆ 

Przebudowy i remonty dróg powiatowych (w 

tym chodniki) 
4,624 km 4.353.103,86 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

*Wyjaśnienie: W 2020 roku Powiat Lubaczowski otrzymał z Funduszu Dróg 

Samorządowych dofinansowanie w wysokości 5.268.932,00 zł na realizację zadań drogowo – 

mostowych opisanych szczegółowo na str. 99-101 niniejszego Raportu. Zadania te są w trakcie 

realizacji i ww. środki zostaną wydatkowane w roku 2021, wobec powyższego nie zostały one 

ujęte w tabelach „Podsumowanie rzeczowe i finansowe Rok 2020” oraz „Źródła finansowania”. 

W ww. tabelach nie zostały również ujęte środki  

w wysokości  5.500.000,00 zł. pozyskane w 2020 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 

ponieważ zostaną one wydatkowane w latach 2021-2022.  

 

 

.  

ROK 2020 

WYDATKI OGÓŁEM  4.353.103,86 zł 

w tym:  

Środki pozyskane z UE 0,00 zł 

Środki pozyskane z budżetu państwa* 0,00 zł 

Środki pozyskane z budżetów samorządów 

gminnych 
2.464.434,09 zł 

Środki Powiatu Lubaczowskiego 1.888.669,77 zł 
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 Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadania: 

 Muzeum Kresów w Lubaczowie, 

 Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, 

 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie. 

 

 Muzeum Kresów w Lubaczowie 

Najważniejszym z zadań statutowych Muzeum Kresów w Lubaczowie, jako samorządowej 

instytucji kultury Powiatu Lubaczowskiego, było w 2020 r. – wzorem lat poprzednich – 

gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów. Według stanu na 

31 grudnia 2020 r.  Muzeum posiadało w ewidencji 15 898 muzealiów własnych (w sztukach) 

i 3038 depozytów. W okresie sprawozdawczym zbiory wzbogaciły się o 147 muzealiów 

(pozyskano 2 obiekty w drodze zakupów, 142 obiekty w drodze darów i 3 w drodze przekazu).  

Dostępność Muzeum oraz oddziału muzealnego – Zespołu Cerkiewnego w Radrużu, a także 

przygotowana oferta kulturalna w dużym stopniu uzależnione były od obostrzeń sanitarnych 

związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, która wpłynęła także na czasowe zamknięcie 

Muzeum. W trosce o bezpieczeństwo osób zainteresowanych działaniami Muzeum, zrealizowano 

wiele inicjatyw w przestrzeni wirtualnej, dających możliwość zdalnego odwiedzenia placówki, 

a także zdecydowanie zwiększono jej obecność w mediach społecznościowych.  

W 2020 r. Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz z Zespołem Cerkiewnym w Radrużu 

odwiedziło łącznie 9 006 osób, przy czym liczba odbiorców oferty Muzeum – biorąc pod uwagę 

działania w przestrzeni Internetu – była o wiele wyższa.  

W ramach działalności wystawienniczej przygotowano 6 wystaw czasowych, do których 

opracowano drukowane i elektroniczne materiały promocyjne. Były to: 

 W sowieckim „raju”. Losy mieszkańców powiatu lubaczowskiego pod okupacją sowiecką 1939–

1941 (budynek główny Muzeum Kresów w Lubaczowie, 23 lutego 2020 r. – 15 lipca 2020 r.); 

 A ptaki śpiewają. Józef Izydor Dobrowolski (budynek główny Muzeum Kresów w Lubaczowie, 

9 sierpnia 2020 r. – 27 września 2020 r.); 

 Józefa Lewkowicza powrót do korzeni. Drzeworyt płazowski i kamieniarstwo bruśnieńskie 

(budynek muzealny w Zespole Cerkiewnym w Radrużu, 20 września 2020 r. – 28 lutego 2021 r.), 

wystawa przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Pasjonatów Ziemi Lubaczowskiej 
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„Tegit et Protegit”, połączona z wykładem Beaty Skoczeń-Marchewki, starszej kustosz 

w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie; 

 X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2020  (Galeria Oficyna przy 

Muzeum Kresów w Lubaczowie, 11 października 2020 r. – 7 marca 2021 r.), wystawa będąca 

jednym z głównych efektów X jubileuszowego konkursu Triennale Polskiego Rysunku 

Współczesnego, dofinansowanego w wysokości 20 000 zł ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Sztuki Wizualne”; 

 Laureaci Grand Prix dziewięciu edycji Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 

z lat 1993–2017 (budynek główny Muzeum Kresów w Lubaczowie, 11 października 2020 r. – 

14 maja 2021 r.); 

 Rówieśnicy Niepodległej. 100 lat historii Polski z perspektywy najstarszych Polaków” (Rynek 

w Lubaczowie, 3 listopada 2020 r. – 30 listopada 2020 r.), wystawa zewnętrzna, przygotowana 

przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” w ramach WPR Niepodległa ze środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Działalności wystawienniczej towarzyszyły prace o charakterze naukowym 

i wydawniczym, związane  zarówno z przygotowaniem wystaw, jak też opracowań naukowych, 

artykułów, książek, wystąpień w trakcie konferencji, seminariów czy uroczystości państwowych.  

W okresie sprawozdawczym Muzeum podjęło szereg działań edukacyjnych, 

popularyzujących zbiory muzealne oraz historię regionu i Kresów dawnej Rzeczypospolitej. 

Było to łącznie 35 inicjatyw (22 lekcje, 9 warsztatów, 4 konkursy muzealne), skierowanych 

do różnych grup docelowych, a w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej, osób 

indywidualnych oraz rodzin z dziećmi. Tematyka zajęć odnosząca się do wystaw stałych 

i czasowych Muzeum, nawiązywała do programu edukacji regionalnej, dziedzictwa Kresów, 

tematów z zakresu historii sztuki i zagadnień plastycznych. Podstawowy trzon muzealnej edukacji 

stanowiły programy: „Przystanek Kresy”, „Przedszkolak na szlaku muzealnych przygód”, 

„Świąteczne klimaty, „Jesienne impresje”, „Ferie w muzeum”, „Wakacje w muzeum”. 

Przykładowymi tematami lekcji i warsztatów muzealnych były: „Wehikułem czasu do prehistorii”, 

„VIII wieków Lubaczowa”, „O tajemnicach lubaczowskiego herbu”, „Barwy średniowiecza – 

malarstwo”, „Perły baroku – malarstwo”, „Biblia w malarstwie”, „Tylko we Lwowie. O rzeźbach 

rokokowych”, „Władaj słowem jak Żółkiewski” (we współpracy ze Stowarzyszeniem Pospolite 

Ruszenie Szlachty Krakowskiej), „Awangarda europejska. i polowa XX w.”, „Monety. 

Lubaczowskie skarby”, „W sowieckim „raju””). Wśród zorganizowanych konkursów wymienić 
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należy: „Wielkanoc z pisanką”, „Wiosenny konkurs muzealny”, „Jej portret. Mama. i Biennale 

twórczości plastycznej dzieci”, „Wakacje z muzeum”. 

Podobnie jak w poprzednich latach, Muzeum włączyło się w inaugurację Festiwalu 

Dziedzictwa Kresów. 24 lipca 2020 r., przy głównym zaangażowaniu Centrum Kulturalnego 

w Przemyślu i Gminy Lubaczów, w Zespole Cerkiewnym w Radrużu odbył się koncert „Pieśni 

miłości i wiary – sakralne pieśni chrześcijańskie i żydowskie”.  

Mając na względzie obostrzenia sanitarne, edukację prowadzono także pod hasłem 

„Muzeum online”. Złożyły się na nią propozycje warsztatów plastycznych, zabawy edukacyjne: 

zagadki, łamigłówki i kolorowanki, które opracowano w oparciu o zbiory muzealne. Przygotowano 

także propozycje cyklicznych zajęć plastycznych, publikowano artykuły i opracowania zabytków. 

We współpracy z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną włączono się w akcję 

„Podkarpacka Traveltanna” i zorganizowano zwiedzanie online cerkwi św. Paraskewy 

w Radrużu i siedziby głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie.  

We współpracy z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” w dniach 5–6 listopada 2020 r. 

przygotowano dwa spotkania transmitowane na żywo online pod nazwą „Między wielką, a małą 

historią”. Pierwsze z nich dotyczyło książki towarzyszącej wystawie „Rówieśnicy Niepodległej” 

(wymienionej wyżej), drugie, z udziałem m.in. prof. Grzegorza Motyki, prof. Romana Czmełyka 

czy Waldemara Rataja, narracji w muzeach na pograniczach.  

Wśród projektów zewnętrznych mających rangę ponadregionalną i międzynarodową, 

w które zaangażowali się pracownicy Muzeum należy wymienić:  

1) Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, do tworzenia którego Muzeum 

Kresów w Lubaczowie włączyło się, we współpracy z Muzeum-Zamkiem w Łańcucie 

i Arboretum i Zakładem Fizjografii w Bolestraszycach, na zaproszenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – w ramach prac udostępniono 187 obiektów 

ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie, dla których przygotowano odwzorowanie cyfrowe 

oraz opisy popularnonaukowe, udostępnione w Internecie. 

2) Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat, projekt realizowany 

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020, 

we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” 

Obwodu Zakarpackiego, w terminie listopad 2019 r. – kwiecień 2021 r. Celem projektu były 

wspólne, polsko-ukraińskie działania mające na celu promocję i ochronę materialnego 

dziedzictwa regionu Karpat, a w szczególności drewnianej architektury cerkiewnej. Uznano ją 

za niezwykle istotny element krajobrazu kulturowego zarówno na Zakarpaciu (Ukraina), jak 

i w powiecie lubaczowskim (Polska), o ogromnym potencjale dla rozwoju turystyki. Do projektu 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 17A724AC-E63A-4F63-B5AB-A4727E0BF04C. Uchwalony Strona 112



111 

wytypowano po dziesięć obiektów w Polsce i Ukrainie. Trzy z nich, cerkiew 

pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jasinie, cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Użoku oraz 

cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu, w 2013 r. zostały wspólnie wpisane na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. W ramach projektu zaplanowano m.in. dwie edycje warsztatów na temat 

ochrony i konserwacji drewnianej architektury sakralnej oraz integracji spuścizny kulturowej 

z rynkiem turystycznym, wspólne atelier dla fotografów, dzięki którym zostały pozyskane 

wysokiej jakości materiały fotograficzne poszczególnych obiektów, wspólne wystawy fotografii 

w Ukrainie i w Polsce oraz wirtualne wycieczki po wybranych obiektach sakralnych. Wszystkie 

materiały są ogólnie dostępne w Internecie. Łączny koszt projektu: 66 585 Euro, 

dofinasowanie z UE: 59 926,50 Euro. 

3) EduGame. Innowacyjne narzędzia edukacyjne do zarządzania ochroną dziedzictwa – 

grywalizacja w procesie dydaktycznym, projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, we 

współpracy z Politechniką Lubelską, Politechniką w Mediolanie i Muzeum Dom Dantego we 

Florencji (Włochy) oraz Miastem Fundao i Uniwersytetetem Beira Interior (Portugalia), w latach 

2019–2022. Uczestnicy projektu wyszli z założenia, że we współczesnej ochronie materialnego 

dziedzictwa kulturowego największym i najtrudniejszym zadaniem jest właściwe zarządzanie 

obiektami zabytkowymi. Wiąże się to z reguły z szeregiem ograniczeń, nakazów i zakazów co 

do możliwości modernizacji obiektu, które zmuszają właściciela do ponoszenia dodatkowych 

kosztów oraz nie pozwalają na takie korzystanie z zabytku, jak z każdego innego obiektu. Suma 

tych problemów w praktyce prowadzi do różnych sporów pomiędzy organem konserwatorskim, 

a właścicielami i użytkownikami obiektów zabytkowych. Jest to więc szereg złożonych działań, 

realizowanych w warunkach ciągłej kooperacji. Istotnym elementem edukacji osób, które 

podejmują się ochrony zabytków jest przygotowanie ich do współpracy na linii konserwator 

zabytków, projektant oraz administrator lub właściciel zabytku. Studenci muszą zdobyć nie tylko 

specjalistyczne umiejętności i wiedzę merytoryczną z zakresu ochrony dziedzictwa, ale – w tym 

kontekście – także z zakresu zarządzania i komunikacji. Praktyczna znajomość różnych metod 

i strategii kooperacji w takim gronie przygotuje studentów (przyszłych specjalistów) do 

skuteczniejszej ochrony zabytków, a tym samym do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku 

pracy. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modułu dydaktycznego 

„Zarządzanie dziedzictwem kulturowym”, składającego się z programu nauczania, materiałów 

dydaktycznych i edukacyjnej gry fabularnej. Moduł zostanie wykorzystany w kształceniu 

studentów na kierunkach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego na uczelniach 

wyższych biorących udział w projekcie. Projekt przyczyni się do podniesienia świadomości 

znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego, jego wartości społecznej i edukacyjnej oraz 
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jego wkładu w tworzenie miejsc pracy. W ramach projektu powstaną: Moduł dydaktyczny 

„Zarządzanie miejscem dziedzictwa”, interdyscyplinarny podręcznik „Ochrona dziedzictwa, 

zarządzanie i komunikacja”, gra edukacyjna do odgrywania ról „Zarządzanie zabytkiem” oraz 

trzy kooperacyjne gry fabularne: „Zarządzanie Zespołem Cerkiewnym w Radrużu” (Polska), 

„Zarządzanie Domem Dantego we Florencji” (Włochy) i „Zarządzanie Taborda Falcão de Elvas 

manor house w Fundão” (Portulagalia). Gry zostaną wprowadzone także do działań 

edukacyjnych organizowanych w muzeach, zwłaszcza w Muzeum Kresów w Lubaczowie 

i w Muzeum Dom Dantego we Florencji, co przyczyni się do wzrostu świadomości 

zwiedzających i sympatyków muzeów na temat europejskiego dziedzictwa kulturowego, jego 

wartości społecznej i edukacyjnej. Wysokość grantu przyznanego Muzeum Kresów 

w Lubaczowie: 26 291 Euro (100% kosztów projektu). 

W 2020 r. Muzeum podęło się dwóch działań o charakterze inwestycyjnym:  

1) budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap III, w zakresie 

którego wykonano m.in. instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, roboty budowlane 

wewnątrz budynku (podwieszane sufity, ocieplenie ścian, tynki wewnętrzne i wylewki), 

zagospodarowanie terenu poprzez izolację fundamentów, doprowadzenie do budynku instalacji 

wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, a także wykonanie rampy i schodów; łączny koszt 380 000 

zł, w tym 300 000 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

programu „Infrastruktura kultury”, 50 000 zł – dofinansowanie Samorządu Województwa 

Podkarpackiego, 30 000 zł – wkład własny zapewniony przez Powiat Lubaczowski;  

2) prace konserwatorskie przy nagrobkach na dwóch cmentarzach w Zespole Cerkiewnym 

w Radrużu – etap III, w zakresie którego wyremontowano łącznie 22 nagrobki, łączny koszt 

106 000 zł, środki w całości pokryte z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach programu „Ochrona zabytków”.   
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 Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie 

 

Kultura, opieka nad zabytkami i działalność wydawnicza 

Kultura to ważny czynnik integrujący i umacniający lokalną wspólnotę samorządową.  

O wzbogacenie oferty kulturalnej dba Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, 

jednostka powołana i prowadzona przez Powiat Lubaczowski. Instytucja powstała w celu realizacji 

zadań polegających na rozpoznawaniu, promowaniu, rozwijaniu zainteresowań i potrzeb 

kulturalnych mieszkańców Ziemi Lubaczowskiej. Organizuje różnorodne formy działalności 

kulturalnej, inicjuje działania zmierzające do ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego Ziemi Lubaczowskiej, organizuje obchody świąt państwowych, a także rocznice 

lokalnych i ogólnopaństwowych wydarzeń historycznych, współpracuje ze stowarzyszeniami, 

organizacjami pozarządowymi i wszystkimi osobami, które zwrócą się ciekawymi pomysłami. 

Prowadzi działalność prasową i wydawniczą, wspiera działalność twórców sztuki, zespołów 

ludowych i artystycznych oraz kół gospodyń wiejskich, promuje dorobek kulturalny i historyczny 

mieszkańców regionu i osób z nim związanych, dokumentuje i upowszechnia wiedzę na temat 

historii powiatu lubaczowskiego, a także ziem dawnego województwa lwowskiego i Kresów 

Wschodnich II Rzeczypospolitej. 

Każdego roku odbywa się kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, 

powiatowym, wojewódzkim i regionalnym. Przy realizacji wydarzeń Powiatowe Centrum Kultury 

współpracuje z innymi instytucjami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

z organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Lubaczowskiego. Szczególnie cennymi 

inicjatywami są wydarzenia mające na celu ochronę tradycji, zwyczajów i obrzędów ludowych 

charakterystycznych dla naszego regionu. Na zadania z zakresu kultury przeznaczono w 2020 r. 

łączną kwotę 88 180,00 zł. 

Powiatowe Centrum Kultury w 2020 r. współpracowało z instytucjami kultury, placówkami 

szkolnymi, muzealnymi i bibliotekami przy organizacji następujących wydarzeń: 

 

1) Biesiada Teatralna – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, w dniach  

4–19 stycznia 2020 r. Główni organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju 

i Centrum Kulturalne w Przemyślu. Powiatowe Centrum Kultury było współorganizatorem 

wydarzenia, ufundowało I nagrodę - Złotą Misę Borowiny w kategorii indywidualnych 

dokonań twórczych. 
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2) Wernisaż wystawy „Samarytanie z Markowej” w dniu 27 stycznia 2020 r. Organizatorem 

było Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie na podstawie umowy z Muzeum Polaków 

Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, 

a współorganizatorem Miejska Biblioteka Publiczna, w której prezentowana była wystawa 

wraz z prelekcją przygotowaną przez pracownika Muzeum z Markowej. 

3) XVIII Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego” w dniu 

2 lutego 2020 r. Główni organizatorzy:  Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie 

i Centrum Kulturalne w Przemyślu. Powiatowe Centrum Kultury było współorganizatorem 

wydarzenia na podstawie umowy o współorganizację wydarzenia, ufundowało I  i III 

nagrodę. 

4) XXV Konkurs Recytatorski Powiatu Lubaczowskiego pn. „Świat jest teatrem, aktorami 

ludzie…" w dniu 15 maja 2020 r. Główny organizator: Miejski Dom Kultury w Lubaczowie. 

Powiatowe Centrum Kultury było współorganizatorem wydarzenia na podstawie umowy 

o współorganizację konkursu, uczestniczyło w pracach jury i zakupiło nagrody dla 

uczestników. 

5) XII Prezentacje Taneczne „Solo Dance 2020” – eliminacje powiatowe w dniu 29 maja 2020 

r. Główny organizator: Miejski Dom Kultury w Lubaczowie. Powiatowe Centrum Kultury 

było współorganizatorem wydarzenia na podstawie umowy o współorganizację konkursu, 

zakupiło nagrody dla uczestników. 

6) XVI Grand Prix „Recytator Roku 2020” w dniu 15 czerwca 2020 r. Główny organizator: 

Miejski Dom Kultury w Lubaczowie. Powiatowe Centrum Kultury było 

współorganizatorem wydarzenia na podstawie umowy o współorganizację konkursu,  

zakupiło nagrody dla uczestników. 

7) Warsztaty rękodzielnicze dla dzieci w ramach projektu „Razem tworzymy kreatywny 

świat”, w dniach 1 lipca – 15 października 2020 r. Organizatorem warsztatów było 

Powiatowe Centrum Kultury,  współorganizatorem Zespół Placówek w Lubaczowie. 

8) Konkurs „zapiski z czasów epidemii”. Organizatorem było Powiatowe Centrum Kultury 

w Lubaczowie Konkurs miał formę on-line. Wręczenie nagród odbyło się w Starostwie 

Powiatowym w Lubaczowie w dniu 18 września 2020 r. 

9) Konkurs „Wiem wszystko o mojej miejscowości” w dniu 10 grudnia 2020 r. Główny 

organizator:  Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie. Powiatowe Centrum Kultury 

było współorganizatorem wydarzenia na podstawie umowy o współorganizację konkursu, 

zakupiło nagrody dla uczestników. 
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10) XI edycja konkursu „Looking for Talents” w dniu 14 grudnia 2020 r. Główny organizator: 

Zespół Szkół w Oleszycach. Powiatowe Centrum Kultury było współorganizatorem 

wydarzenia na podstawie umowy o współorganizację konkursu. Centrum Kultury brało 

udział w pracach jury i zakupiło nagrody dla uczestników. 

 

Powiatowe Centrum Kultury w 2020 r. współpracowało z organizacjami pozarządowymi 

i parafiami przy organizacji następujących wydarzeń: 

1) XII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych Herody 2020 w dniu 26 stycznia 2020 r. 

Główni organizatorzy: Fundacja „Pamięć i Tożsamość”, Parafia św. Stanisława BM 

w Lubaczowie, Miejski Dom Kultury w Lubaczowie i Powiatowe Centrum Kultury 

w Lubaczowie, które przygotowało plakaty, zaproszenia i dyplomy. Współorganizatorzy: 

Powiat Lubaczowski, Miasto Lubaczów i Gmina Lubaczów, 

2) Powiatowy Harcerski Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” w dniu 7 lutego 2020 r. 

Główny organizator: Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Lubaczów. 

Powiatowe Centrum Kultury było współorganizatorem wydarzenia na podstawie umowy 

o współorganizację konkursu,  zakupiło nagrody dla uczestników 

3) Zlot Hufca ZHP w dniach 6-8 marca 2020 r. Główny organizator: Związek Harcerstwa 

Polskiego Komenda Hufca Lubaczów. Powiatowe Centrum Kultury było 

współorganizatorem wydarzenia na podstawie umowy o współorganizację wydarzenia.  

4) Powiatowy Dzień Kobiet w dniu 6 marca 2020 r., w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. 

Organizatorem było Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie. Jednostka zadbała o część 

artystyczną, kwiaty, okolicznościowe kartki i poczęstunek dla zaproszonych pań.  

5) Powiatowy konkurs plastyczny dla zuchów i harcerzy dot. Księdza Wiktora Haas 

Paneckiego w dniu 29 kwietnia 2020 r., konkurs odbywał się on-line. Organizatorem 

konkursu był Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Lubaczów. Powiatowe 

Centrum Kultury było współorganizatorem wydarzenia na podstawie umowy 

o współorganizację wydarzenia. Jednostka zakupiła nagrody dla uczestników konkursu. 

6) Powiatowy konkurs plastyczny dla zuchów i harcerzy, którego tematyka dotyczyła św. Jana 

Pawła II, ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Papieża Polaka w dniu 25 maja 2020 r., 

konkurs odbył się on-line. Organizatorem konkursu był Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca Lubaczów. Powiatowe Centrum Kultury było współorganizatorem 

wydarzenia na podstawie umowy o współorganizację wydarzenia. Jednostka zakupiła 

nagrody dla uczestników konkursu. 
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7) Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na 

obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 8 lipca 2020 r. -odbyło się otwarcie wystawy 

i wykład w Miejskim Domu Kultury oraz rozstrzygnięcie Konkursu „Kresowe wspomnienia”, 

organizowanego wspólnie przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-

Wschodnich, Miejską Bibliotekę Publiczną i Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie. 

8) Prelekcja Tomasza Kuby Kozłowskiego w „Domu Spotkań z Historią” w Warszawie w dniu 

29 lipca 2020 r. na temat dziedzictwa Kresów. Wykład transmitowany był na żywo 

w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie oraz za pośrednictwem mediów 

społecznościowych on-line. Prelekcję zorganizowano wspólnie z Towarzystwem 

Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Powiatowe Centrum Kultury 

przygotowało zaproszenia, plakaty oraz zapewniło transmisję na żywo w internecie.  

9) Letni koncert organowy muzyki sakralnej Lubaczowie w dniu 17 sierpnia 2020 r. Główny 

organizator: Parafia pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie. Powiatowe Centrum Kultury 

zawarło i zrealizowało umowę z wykonawcą jednego z koncertów.  

10) Dożynki Powiatowe w Starym Dzikowie w dniu 30 sierpnia 2020 r. Impreza realizowana 

przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Starym Dzikowie i Związkiem Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Lubaczowskiej.  

11) Dzień Sybiraka w dniu 18 września 2020 r. Główny organizator: Związek Sybiraków– Koło 

Terenowe w Lubaczowie. Powiatowe Centrum Kultury zakupiło kwiaty, upominki, statuetki 

i słodycze dla członków Związku. 

12) Wycieczka integracyjno – poznawcza seniorów do regionalnych miejsc kultury w dniu 

25 września 2020 r. Organizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie „Barwy Jesieni”, 

Powiatowe Centrum Kultury pokryło część kosztów transportu uczestników wyjazdu. 

 

Działalność w zakresie spraw związanych z ochroną zabytków i ich opieką: 

Prowadzona jest bieżąca korespondencja z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w Przemyślu. W naszym regionie jest wiele obiektów zabytkowych, które wymagają 

zabezpieczenia, przeprowadzenia remontów lub wykonania konserwacji. Od Podkarpackiego 

Konserwatora zabytków oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego udzielane są dotacje na 

prace konserwatorskie obiektów, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub 

naukowe oraz znajdujących się w złym stanie technicznym. Celem programu ochrony zabytków 

jest: zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania, odnowa regionalnej architektury i ochrona przed zniszczeniem, wspieranie 

i zachęcanie właścicieli zabytkowych obiektów do podejmowania prac remontowo-
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konserwatorskich, wdrożenie programowej ochrony zabytków architektury, zapewnienie 

bezpieczeństwa obiektów zabytkowych oraz utrzymanie atrakcyjności turystycznej regionu opartej 

na walorach dziedzictwa kulturowego. Otrzymywane środki nie są jednak dostatecznie 

wystarczające a możliwości finansowe uniemożliwiają w wielu przypadkach podejmowanie działań 

remontowo-konserwatorskich.  

W Powiecie Lubaczowskim do rejestru zabytków (na dzień 31.12.2020) wpisanych jest  

około 130 obiektów wg kategorii: założenia przestrzenne, architektura i budownictwo, parki  

i cmentarze, budownictwo przemysłowe, zabytki ruchome (m.in. elementy wyposażenia). 

 

W związku z pandemią wprowadzono ograniczenia dotyczące instytucji kultury. Przez 

większą część roku obowiązywał zakaz organizowania wydarzeń z udziałem publiczności oraz 

realizowania czynności związanych z bezpośrednią obsługą zewnętrznych użytkowników. Zakaz 

czasowo obejmował również organizowanie wydarzeń na otwartej przestrzeni. 

Jednostka zmuszona była przełożyć odwołać lub przerwać planowane działania. 

W porównaniu do roku poprzedniego nie odbyła się większość zaplanowanych w preliminarzu 

wydarzeń. 

 

Ze względu na pandemię nie odbyły się niżej planowane wydarzenia: 

1) Eliminacje powiatowe Festiwalu Piosenki Harcerskiej, zaplanowane na kwiecień, 

we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Komendą Hufca w Lubaczowie,  

2) Finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom”, zaplanowany na kwiecień, we współpracy z Zarządem Powiatowym Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lubaczowie oraz Komendą 

Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie,  

3) Finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 

zaplanowany na maj, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Lubaczowie,  

4) Przegląd Pieśni Maryjnej „Z pieśnią na ustach do serca Matki”, zaplanowany na maj 2020r., we 

współpracy z parafią pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu i Centrum Kultury w Wielkich 

Oczach, 

5) Powiatowe Święto Strażaka w Nowinach Horynieckich, zaplanowane na maj, we współpracy 

z Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubaczowie 

i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, 

6) IX Biesiada Piosenki Partyzanckiej w Szałasie nad Tanwią, zaplanowana na czerwiec 

we współpracy z Regionalnym Towarzystwem Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie, 
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7) Majówka Pszczelarska, zaplanowana na czerwiec, we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Pszczelarzy Ziemi Lubaczowskiej „Eko Barć” w Lubaczowie,  

8) VI Powiatowy Festiwal Tradycji i Kuchni Myśliwskiej, zaplanowany na wrzesień we współpracy 

z Kołami Łowieckimi Powiatu Lubaczowskiego.  

9) IX Regionalny Przegląd Chórów „Pieśni Maryjne”, zaplanowany na październik, organizowany 

we współpracy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu i Parafią św. Stanisława BM 

w Lubaczowie,  

10) Konkurs Literatura i Dzieci 2020 – eliminacje powiatowe, zaplanowane na listopad, 

we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Lubaczowie 

11) XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Lubaczowie, zaplanowany na listopad, 

we współpracy z Klubem Inteligencji Katolickiej Oddziałem w Lubaczowie. 

W działania kulturalne wpisuje się także działalność wydawnicza. 

Przygotowany został folder w celu promocji twórczości jednego z najwybitniejszych 

przedstawicieli kamieniarstwa bruśnieńskiego jakim był Grzegorz Kuźniewicz. Rzeźby 

i malowidła artysty należą do najcenniejszych zabytków wielokulturowego dziedzictwa powiatu 

lubaczowskiego. Nie zapomniano też o zabytkach naszego powiatu stąd folder „Zespół cerkiewny 

pw. św. Dymitra w Starym Dzikowie”. Folder powstał w związku  

z 80 rocznicą zbrodni katyńskiej, zawiera opis architektoniczny świątyni, jej twórców a także trudne 

powojenne losy związane z adaptacja obiektu na magazyn nawozów. W tym kontekście 

przedstawiono też wydarzenia sprzed kilkunastu lat, kiedy zrujnowana cerkiew stała się plenerem 

filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy.   

Wydany został również tomik wierszy autorstwa Zdzisława Polaka ze Starego Dzikowa. 

Poezja autora wypływa z Jego serca, przeżyć, spostrzeżeń i wrażeń dotyczących otaczającego 

świata. W utworach autora piękno otaczającej ziemi przeplata się z osobistymi refleksjami 

i rodzinnymi wspomnieniami, ważną część stanowią również wiersze patriotyczne, zamieszczone 

w tomiku. Znajdujemy w nich odniesienia do historii naszego kraju oraz wątki osobiste. 

Prowadzone stałe formy i metody pracy poszerzane są o działania wynikające z realizowanych 

projektów oraz potrzeb mieszkańców.   
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  Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie mieści się przy ul. Kościuszki 161, dzieli 

lokal z Biblioteką Szkolną Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie.  

Składa się z 2 części: czytelni multimedialnej i wypożyczalni. 

Instytucja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00.  

Podstawowym zadaniem PBP w Lubaczowie jest opracowywanie i udostępnianie 

zbiorów mieszkańcom powiatu lubaczowskiego.  

 

1. Informacja o zbiorach 

Zbiory są w 100% zinwentaryzowane w systemie bibliotecznym Sowa i w całości 

udostępnione czytelnikom, którzy mają możliwość zamawiania i rezerwowania woluminów 

i zbiorów multimedialnych przez katalog on-line. 

Stan zbiorów 31.12.2020 r. wynosił: 

- 18 641 wol., 

- 1 216 płyt CDV(DVD), 

- 752 płyt CDA(aubiobook). 

1) książki: 

W 2020 roku biblioteka zakupiła 1343 woluminy na łączną kwotę 31 053,41 zł.  

Ze środków organizatora wykorzystano 25 053,41 zł co pozwoliło na zakup 1036 egzemplarzy. 

Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych” o wartości 6 000 zł pozyskano 307 książek.  

Rok 2018 2019 2020 

Zakup z budżetu 

organizatora 

565 638 1036 

Zakup z MKiDN 213 246 307 

Razem 778 638 1343 

Tabela 4.5-1 Zakup książek z budżetu organizatora i dotacji 2018-2020 
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Woluminy nabywano z uwzględnieniem preferencji czytelników biblioteki. Zakupiono 

zatem: 792 egzemplarzy literatury pięknej, 411 egzemplarzy literatury dziecięcej, 140 egzemplarzy 

literatury popularnonaukowej. 

2) zbiory specjalne: 

W 2020 roku nabyto 43 egzemplarze (35 płyt CDV i 8 płyt CDA) zbiorów specjalnych na 

kwotę 1268,36 zł. 

Rok 2018 2019 2020 

CDV(DVD) 64 41 35 

CDA(Audiobook) 11 156 8 

Tabela 4.5-2  Zakup zbiorów specjalnych z budżetu organizatora 2018-2020 
 

Biblioteka wzięła udział w dodatkowym II naborze „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa”  - „Zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną” i uzyskała 4 000 zł. 

Pieniądze te w całości zostały przeznaczone na zakup 20  kodów dostępu do platformy Legimi, 

dzięki czemu 20 czytelników ma możliwość korzystania  

z audiobooków i ebooków za darmo do 22 grudnia 2021 r.  

2.  Wypożyczenia   

W minionym roku, pomimo pandemii(ze względu na obostrzenia instytucja była nieczynna 

w kwietniu dla czytelników), wypożyczono w sumie 16 691 egzemplarzy *.  

Liczba ta jest wyższa o kilka tysięcy w porównaniu z poprzednimi latami.  

Rok 2018 2019 2020 

Liczba wypożyczeń 14 653 13 979 16 691 

Tabela 4.5-3  Liczba wypożyczeń 2018-2020 

*liczba wypożyczeń w 2020 r. według systemu bibliotecznego SOWA 

Najczęściej wypożyczano literaturę piękną dla dorosłych – 11 386 udostępnień  

i literaturę dziecięcą – 3 130 udostępnień. 

Na miejscu skorzystano z 156  książek i 45 czasopism bieżących.   
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3.  Czytelnicy 

W 2020 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej odnotowano 1993 czytelników,  

w tym 487 aktywnie wypożyczających, którym udostępniono na zewnątrz i na miejscu ogółem 

16 900 książek, czasopism bieżących i zbiorów multimedialnych. Odnotowano 16 730 odwiedzin. 

Wśród wypożyczających najaktywniejszą - według wieku -  grupę stanowiły osoby 

między 25-60 rokiem życia, a według zajęcia osoby pracujące umysłowo. 

 

Czytelnicy 

wg. zajęcia 

dzieci młodzież niepracujący pracownicy 

fizyczni 

pracownicy 

umysłowi 

studenci emeryci 

Liczba 

wypoż. 

2 218 915 2 519 1 776 7 412 363 1 508 

Tabela 4.5-4  Aktywność czytelnicza według zajęcia 

  

4. Zadania kulturalno-edukacyjne związane z promocją książki i biblioteki: 

1) „Mała Książka Wielki Człowiek” – ogólnopolska akcja zainicjowana przez Instytut 

Książki, skierowana do rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym. Jej głównym celem 

jest zachęcanie dorosłych wraz z dziećmi do odwiedzin biblioteki i wspólnego czytania. 

Czytelnicy otrzymywali naklejkę przy każdym przyjściu do biblioteki, zakończonym 

wypożyczeniem.  Po zebraniu wszystkich znaczków bibliotekarze nagradzali dzieci 

książkami i dyplomami. W akcji wzięło udział około 35 dzieci z powiatu 

lubaczowskiego. 

2) „52 Book Challenge PL” – jest to wyzwanie czytelnicze, które podjęło blisko 

40 czytelników PBP. Cykliczna akcja jest odpowiedzią na obniżający się z roku na rok 

stan czytelnictwa w Polsce. Zadaniem uczestników było przeczytanie przynajmniej 

52 książek w 2020 roku. Czytelnicy mieli możliwość wymieniem się spostrzeżeniami 

na temat przeczytanych woluminów.  

3) „Cała Polska Czyta Dzieciom o zwierzętach” – ze względu na pandemię, wydarzenie 

odbyło się w przestrzeni wirtualnej. Bibliotekarze nagrywali filmy,  

w trakcie których czytali literaturę dziecięcą związaną z tematyką akcji. Video 

umieszczali na profilu społecznościowym na Facebook. Odnotowano ponad 

600 wyświetleń. 
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4) Wielka Litera” – ze względu na to, iż dużą część czytelników stanowią osoby starsze, 

biblioteka zakupiła 46 egzemplarzy najpopularniejszych nowości książkowych 

przystosowanych dla osób słabowidzących. Woluminy zostały odpowiednio oznaczone 

i pozycjonowane. 

5) Konkurs literacki „3 dni” i konkurs z okazji „Tygodnia Zakazanych Książek” 

W czasie zamknięcia biblioteki dla czytelników, bibliotekarze udostępniali  

w mediach społecznościowych audiobooki, słuchowiska i spektakle dla dzieci i dorosłych. Brali 

również udział w szkoleniach on-line. 

5.  Inne działania biblioteki: 

1) udział w Narodowym Czytaniu "Balladyny" organizowanym przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Lubaczowie, 

2) współpraca ze Stowarzyszeniem Geoturystycznym „Roztocze Wschodnie” przy 

promocji filmu "Wielokulturowe dziedzictwo Roztocza Wschodniego wykute  

w kamieniu", 

3) cykliczna korekta tekstów gazety „Powiat lubaczowski" przez bibliotekarzy, 

4) redakcja tomiku poezji Zdzisława Polaka.   
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 Kultura fizyczna i turystyka  

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadania: 

 Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie 

 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie (realizacja 1 zadnia). 

 

W 2020 r. za pośrednictwem Wydziału Promocji w ramach kalendarza imprez sportowych, 

udzielono pomocy organizacyjnej i finansowej stowarzyszeniom posiadającym w działalności 

statutowej kulturę fizyczną, związanej z organizacją zawodów i innych imprez sportowych. Powiat 

na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczył 28 000,00 zł, wspierając tą kwotą 

organizację 6 wydarzeń sportowych. Niżej załączona tabela zawiera wykaz pozarządowych 

organizacji sportowych wraz z podaniem nazwy realizowanego wspólnie z powiatem lubaczowskim 

zadania w 2020 roku. 

 

Termin 

(miesiąc) 

Nazwa imprezy Plano 

wana 

kwota 

2020 r. 

Organizator / 

współorganizator 

 

marzec Podkarpacka Liga Mistrzów 

(piłka nożna futsalowa) 
300 MAAWSPORT TEAM Rezygnacja 

kwiecień XXXVIII Indywidualne 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

w Warcabach 100-polowych 

500 Ludowy Klub Sportowy 

„UNIA” w Horyńcu-Zdroju 
Zrealizowane 

maj XIX Bieg im. Marii Gierczak 300 Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy „Orzeł” w 

Oleszycach (przy ZS) 

Rezygnacja 

maj XVII Turniej Piłka Siatkowej 

Mężczyzn o Memoriał Andrzeja 

Czajki 

300 Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy „Orzeł” w 

Oleszycach (przy ZS) 

Rezygnacja 

czerwiec Powiatowe Zawody wędkarskie 

z okazji Dnia Dziecka 
400 Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Przemyślu 

Koło Miejskie Lubaczów 

Rezygnacja 

czerwiec VI Roztoczański Rajd 

Rowerowy Green Velo 
10 000 Stowarzyszenie 

Geoturystyczne „Roztocze 

Wschodnie” 

Zrealizowane 

lipiec Turniej piłki nożnej o „Puchar 

lata” Starosty Lubaczowskiego 
1 000 Regionalne Towarzystwo 

Rozwoju Kultury i Sportu 

w Lubaczowie 

Rezygnacja 
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wrzesień XXXI Bieg im. gen. Józefa 

Kustronia 
800 UKS „Zet-Es” przy Zespole 

Szkół Zawodowych 

w Lubaczowie 

Rezygnacja 

październik XXII Podsumowanie 

Współzawodnictwa Sportowego 

Szkół z terenu powiatu 

lubaczowskiego 

4 500 Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy 

Lubaczów 

Rezygnacja 

listopad XI Powiatowe Zawody 

Pływackie z Okazji Święta 

Niepodległości 

500 Klub Pływacki „ Delfin” 

w Horyńcu-Zdroju 
Rezygnacja 

listopad Letni obóz karate – 

międzynarodowy obóz 

szkoleniowy 

1 000 Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Karate Powiatu 

Lubaczowskiego 

Rezygnacja 

grudzień Lubaczowska Akademia Sztuk 

Walki 
1 000 Lubaczowska Akademia 

Sztuk Walki 
Rezygnacja 

grudzień Organizacja zawodów 

sportowych pn. „I Bieg i Marsz 

Nordic Walking na Powitanie 

Wiosny” 

2 000 Klub Nordic Walking 

SPRING Horyniec-Zdrój 
Zrealizowane 

grudzień Organizacja zawodów 

sportowych pn. „VII Oleszyce 

Półmaraton i VI Oleszyce Nordic 

Walking” 

3 000 Stowarzyszenie „Czas na 

pomoc” z siedzibą 

w Oleszycach 

Zrealizowane 

cały rok Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy Lubaczów 
9 500 Zarząd PSZS Lubaczów Zrealizowane 

cały rok Podkarpacki Okręgowy Związek 

Warcabowy w Lubaczowie (w 

tym MUKS „Libero” Basznia 

Dolna, LKS „UNIA Horyniec 

Zdrój, SGU Orzeł Lubaczów, 

UKS „Orzeł” Wielkie Oczy, SGU 

Czarni Oleszyce, Stary Dzików) 

3 000 Podkarpacki Okręgowy 

Związek Warcabowy 

w Lubaczowie  

Zrealizowane 

cały rok Rezerwa finansowa  24 000 na zadania z zakresu kultury 

fizycznej i sportu, wynikłe 

w trakcie trwania roku 2020 

 

Suma zaplanowanych środków: 57 100   

Suma wydatkowanych środków: 28 000 
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Festiwal Turystyki Rowerowej ,,Roztocze bez Granic” 

Komórka organizacyjna realizująca ww. zadanie: 

 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie  

 

 

Podejmując działania na rzecz popularyzacji kultury fizycznej oraz promocji turystyki    

aktywnej, w dniach 12 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. na terenie Powiatu Lubaczowskiego 

i Powiatu Tomaszowskiego odbył się Festiwal Turystyki Rowerowej ,,Roztocze bez Granic”. 

Wydarzenie odbyło się w formie ,,online” poprzez  indywidualne oraz rodzinne przejazdy 

uczestników na wyznaczonych trasach rowerowych. Organizatorzy opracowali trasy rowerowe 

przebiegające przez teren powiatu lubaczowskiego i tomaszowskiego, uwzględniające najciekawsze 

atrakcje turystyczne regionu. Każdy uczestnik, zapisując się do udziału w imprezie otrzymał pakiet 

startowy obejmujący: koszulkę festiwalową, plecak, mapę obrazująca przebieg tras festiwalu, 

saszetkę z logotypem Grupy PBI oraz bidon. W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 osób. 
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 Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu 

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadania: 

 Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, 

 Jednostki organizacyjne Powiatu w zakresie realizacji zadań statutowych. 

 

Rok 2020 upłynął niemal w całości w dobie pandemii COVID-19, od marca do grudnia 

trwający rygor sanitarny w kraju, znacznie utrudnił realizację zaplanowanych zadań statutowych, 

dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi. Niemniej jednak Powiat Lubaczowski 

poprzez swoje jednostki organizacje, starał się realizować zadania związane z nawiązaniem 

współpracy i udzielaniem wsparcia organizacjom pozarządowym. 

Obecnie w Powiecie Lubaczowskim, w ewidencji organizacji pozarządowych, prowadzonej 

do 31.12.2020 r. przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, a od 1 stycznia 

2021 roku przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, na dzień 31.12.2020 r. wpisanych było  

250 organizacji pozarządowych, w tym: 

 153 stowarzyszeń rejestrowych (podlegających obowiązkowej rejestracji w Krajowym 

Rejestrze Sądowym i posiadających osobowość prawną), 

 17 stowarzyszeń zwykłych (nie posiadają osobowości prawnej tzw. Ułomna osoba prawna), 

których założyciele mają obowiązek poinformowania Starosty o rozpoczęciu działalności, 

na podstawie ustawy z dnia 7 września 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 

poz. 2261), 

 12 fundacji podlegających obowiązkowej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 

i posiadających osobowość prawną, zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167), 

 68 klubów sportowych (24 LKS+ 44 UKS) tj. organizacji założonych na podstawie Ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), działających na podstawie 

Ustawy prawo o stowarzyszeniach z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji 

(Uczniowskie Kluby Sportowe, Ludowe Kluby Sportowe).  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Roczny Program Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

Roczny Program Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został 

uchwalony 30 października 2019 roku uchwałą Rady Powiatu w Lubaczowie Nr XIV/128/2020. 

Celem programu jest pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu, 

wyzwolenie potencjału aktywności obywatelskiej, wrażliwości społecznej oraz umacnianie, 

poprzez wspólne działania lokalnych więzi, wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

budowanie partnerstwa oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów 

społecznych. Rolą programu było także urzeczywistnienie zasady pomocniczości oraz umacnianie 

uprawnień obywateli i ich wspólnot, kształtowanie demokratycznego ładu społecznego 

w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją samorządową, 

a organizacjami pozarządowymi. 

Cel ten miał być realizowany poprzez m. in.: zwiększenie aktywności organizacji, udzielanie 

im pomocy merytorycznej, w miarę możliwości wsparcia technicznego. W ramach programu 

założono tworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 

społeczności lokalnej, wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych, otwarcie 

na innowacyjność i konkurencyjność w wykonaniu zadań publicznych, integrację organizacji 

realizujących zadania publiczne, promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich, racjonalne 

wykorzystanie publicznych środków finansowych poprzez udzielanie dotacji na zadania wynikające 

z dokładniej rozeznanych przez organizacje miejscowych potrzeb. 

Niestety, wiele z tych założeń i zaplanowanych inicjatyw w roku 2020 nie doszło do skutku, 

ze względu na panujące w całym kraju obostrzenia sanitarne. 

Według założeń Programu w 2020 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, polegać miała na wsparciu 

finansowym w formie dotacji na realizację zadań publicznych oraz na różnorodnej pomocy 

niematerialnej. 

Na mocy Rozdziału VIII Programu na 2020 r. wysokość środków finansowych, jakie 

zaplanowano by przeznaczyć na realizację Programu, to jest na wsparcie realizacji lub zlecenie 

realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego, wynosiła w roku 2020: 
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1) Domy Pomocy Społecznej: 

zaplanowano w Rocznym Programie Współpracy kwotę: 3 064 992,00 zł – przekazano 

kwotę: 3 713 336,00 zł (zwiększenie wynikało z tego, że w 2020 r. pozyskane zostały dodatkowe 

środki na funkcjonowanie DPS związane z COVID19) – w tym: 

 Dom Pomocy Społecznej w Lubaczowie: 1 925 735,00 zł 

 Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach: 1 787 601,00 zł 

2) nieodpłatna pomoc prawna oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa: 

 zatwierdzono w Rocznym Programie Współpracy kwotę: 65 625,00 zł 

 wg sprawozdania wykorzystano kwotę: 64 020,00 zł 

3) środki z budżetu powiatu w rozdziale klasyfikacji budżetowej 750-75 (promocja jst): 

 zaplanowano kwotę: 56 300,00 zł  

 wykorzystano kwotę: 14 800,00 zł 

 

Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych. 

Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłoszonych, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz zapisów „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020" i ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232). 

Udzielano także dotacji w trybie uproszczonym tj. art. 19 a ustawy (pozakonkursowym) 

na realizację zadań publicznych.  

 

Otwarte konkursy ofert 

W ramach środków finansowych zaplanowanych w Rocznym Programie Współpracy  

w 2020 roku ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w pięciu 

obszarach: 

1) ochrona i promocja zdrowia, 

2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

3) edukacja, oświata i wychowanie, 
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4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

5) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego   

oraz 1 zadania publicznego pn. „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej”, będącego zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu 

państwa.  

 

Lp. Nr konkursu 

Kategoria zadania 

Nazwa zadania 

Nazwa podmiotu 

realizującego 

zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Realizacja 

1.  Konkurs 1 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz 

zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa: 

„Powierzenie prowadzenia punktu 

przeznaczonego na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego a także realizowanie 

zadań z zakresu edukacji prawnej na 

terenie Powiatu Lubaczowskiego 

w 2020 r.” 

Stowarzyszenie 

„Sursum Corda” 

z siedzibą w Nowym 

Sączu,  

ul. Lwowska 11, 

33-300 Nowy Sącz  

64 020 zł  Zrealizowano 

2.  Konkurs 2 

Ochrona i promocja zdrowia: 

„Pozyskanie krwi od Honorowych 

Dawców Krwi w ramach działalności 

Klubu Honorowych Dawców Krwi 

„FLORIAN” w Cieszanowie” 

Ochotnicza Straż 

Pożarna 

w Folwarkach, 

Folwarki 31A, 

37-611 Cieszanów 

1 800 zł  Zrealizowano 

3.  Konkurs 2  

Edukacja, oświata i wychowanie: 

„Stypendium od serca” 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Zespołu 

Szkół im. gen. Józefa 

Kustronia 

w Lubaczowie, 

ul. Kościuszki 161,  

37-600 Lubaczów  

2 000 zł  Zrealizowano 
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4.  Konkurs 2 

Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych: 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym 

z dysfunkcją narządu wzroku w zakresie 

rehabilitacji, różnych form lecznictwa i 

opieki” 

Polski Związek 

Niewidomych – Koło 

w Lubaczowie, 

ul. M. Konopnickiej 2, 

37-600 Lubaczów  

3 000 zł  Zrealizowano 

5.  Konkurs 2 

Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych: 

„Zakup upominków dla uczestników 

Obchodów Międzynarodowego Dnia 

Osób Niepełnosprawnych” 

Stowarzyszenie  

na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

„RAZEM” 

 ul. Słowackiego 26/2, 

37-600 Lubaczów 

3 000 zł Stowarzyszenie 

zrezygnowało 

z realizacji 

umowy. 

6.  Konkurs 2 

Wspieranie i upowszechniania kultury 

fizycznej:  

„Transgraniczny rajd Rowerowy” 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społeczno - 

Gospodarczych 

Gminy Lubaczów 

ul. Jasna 1,  

37-600 Lubaczów, 

2 000 zł Stowarzyszenie 

zrezygnowało 

z realizacji 

umowy. 

7.  Konkurs 2 

Wspieranie i upowszechniania kultury 

fizycznej:  

Festiwal Turystyki Rowerowej 

„Roztocze bez granic” 

Stowarzyszenie 

Geoturystyczne 

„Roztocze 

Wschodnie” 

ul. Jasna 1, 37-600 

Lubaczów 

16 500 zł Stowarzyszenie 

zrezygnowało  

z realizacji 

umowy. 

Zadanie zostało 

zrealizowane 

w ramach 
współorganizacji 

z preliminarza 

8.  Konkurs 2 

Ekologia i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 

V Powiatowy Piknik Ekologiczno - 

Geologiczny,  

Stowarzyszenie 

Geoturystyczne 

„Roztocze 

Wschodnie” 

ul. Jasna 1, 

37-600 Lubaczów 

5 000 zł Zrealizowano  

9.  Konkurs 3  

Edukacja, oświata i wychowanie:  

„Przyznawanie stypendium dla 

uzdolnionej młodzieży z powiatu 

lubaczowskiego: Program stypendialny 

dla uczniów” 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Edukacji 

przy Liceum 

Ogólnokształcącym 

w Lubaczowie 

 im. T. Kościuszki,  

ul. Kościuszki 26,  

37-600 Lubaczów  

3 000 zł   Zrealizowano 

Tabela 4.7-1 Podmioty wyłonione w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu 

Lubaczowskiego w 2020 r. 
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W 2020 r. kontynuowano przekazywanie dotacji na podstawie umów zawartych na okres  

5-lat tj. 2019-2023 dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny 

w Lubaczowie, ul. Kościuszki 139, 37-600 Lubaczów na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 

w Lubaczowie, umowa Nr 89/2018 z dnia 19.11.2018 r. i Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 

św. Karola Boromeusza z siedzibą w Mikołowie, ul. Okrzei 27, 43-190 Mikołów na prowadzenie 

Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach. Ww. umowy zawarto w wyniku konkursu ofert 

ogłoszonego w 2018 r. 

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu 

realizującego zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

1. Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do  

31 grudnia 2019 r. Domu Pomocy Społecznej 

w Lubaczowie dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, z łączna 1iczbą 

miejsc 65: z tego: 60 miejsc dla dzieci, 5 dla 

dorosłych. 

Zgromadzenie Sióstr 

Albertynek Posługujących 

Ubogim Dom Zakonny 

w Lubaczowie, 

ul. Kościuszki 139,  

37-600 Lubaczów 

1 925 735 zł 

2. Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 

31 grudnia 2019 r. Domu Pomocy Społecznej 

w Wielkich Oczach dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie -z łączną 1iczbą 

miejsc -70 miejsc, z tego 66 miejsc dla dzieci 

i młodzieży oraz 4 miejsca dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

Zgromadzenie Sióstr 

Miłosierdzia św. Karola 

Boromeusza z siedzibą w: 

Mikołowie, ul. Okrzei 27, 

43-190 Mikołów 

1 787 601 zł 

  DPS-y łącznie: 3 713 336 zł 

Tabela 4.7-2 Wykaz podmiotów które otrzymały dotację na realizację zadań publicznych Powiatu  w 2020 r. 

Dotacje przyznane w otwartym konkursie ofert w 2018 r. 

 

Współpraca o charakterze pozafinansowym: 

 Organizacje pozarządowe informowane były o ważniejszych planowanych kierunkach 

działalności i realizowanych zadaniach zwłaszcza w sytuacji, gdy zakres przedsięwzięć był 

zbieżny z działalnością statutową danego stowarzyszenia,  

 Starostwo Powiatowe w Lubaczowie konsultowało z organizacjami pozarządowymi projekty 

aktów normatywnych dotyczących sfer współpracy w trybie uchwalonym uchwałą 

Nr XX/174/2020 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 

określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady 
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Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie, poprzez umieszczenie projektu na stronie 

BIP Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego 

oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie – z zaproszeniem 

do składania uwag i opinii. W tym trybie konsultowany był projekt Programu Współpracy 

Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r., 

 Wydział Promocji oraz Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie w roku 

sprawozdawczym, mimo ograniczeń wynikających z rygoru sanitarnego, starały się 

popularyzować i promować działania organizacji pozarządowych, w miarę ograniczonych 

możliwości, wynikających z obowiązującego w roku 2020 rygoru sanitarnego, narzuconego 

przez trwającą pandemię COVID-19. Działania w tym zakresie obejmowały przede 

wszystkim zamieszczanie artykułów na stronie internetowej Powiatu 

www.powiatlubaczowski.pl dotyczących działalności organizacji pozarządowych. 

W 2020 r. jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego oraz wydziały Starostwa 

Powiatowego w Lubaczowie współpracowały z organizacjami pozarządowymi w ramach 

kilkudziesięciu inicjatyw. Szczegóły dotyczące zaangażowania jednostek i wydziałów we 

współpracę z organizacjami pozarządowymi zostały przedstawione w poszczególnych rozdziałach 

niniejszego Raportu. 
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 Promocja powiatu 

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadanie: 

 Wydział Promocji w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie (od 1 września 2019 r.) 

 Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie (w zakresie promocji kultury), 

 

Wydział  Promocji w ramach swoich zadań prowadził obsługę prasową Starosty oraz 

komórek organizacyjnych Starostwa, zamieszczał w mediach społecznościowych wpisy oraz 

galerie zdjęć z wydarzeń organizowanych przez powiat i wydarzeń, w których uczestniczył Starosta 

lub Wicestarosta. Pracownicy wydziału przygotowywali i zamieszczali na stronie powiatu oraz FB 

powiatu filmy z ww. wydarzeń. W gestii wydziału pozostawało administrowanie stronami 

internetowymi: www.powiatlubaczowski.pl oraz www.roztoczebezgranic.pl - w tym bieżąca 

aktualizacja, modyfikacja, dodawanie treści, nadzór nad prawidłowym działaniem itp. W 2020 r. 

na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego zamieszczono 213 artykułów, liczba odwiedzin 

na strony wyniosła 106 267.  

Wydział Promocji współpracował również z przedstawicielami mediów- od lokalnych po 

ogólnopolskie- informując je o polityce, działalności i zamierzeniach Powiatu, współorganizował 

imprezy powiatowe oraz obchody rocznic wydarzeń patriotycznych i świąt państwowych. 

Sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez Wydział Promocji wraz  

z Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Powiatowym Centrum Kultury oraz 

Stowarzyszeniem Geoturystycznym “Roztocze Wschodnie”, był Festiwal Turystyki Rowerowej 

„Roztocze bez granic”, który trwał przez ponad 2 miesiące - od 12. czerwca do 31. sierpnia 2020 r. 

na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego. Wydarzenie przybliżało walory turystyczno-

krajobrazowe, dziedzictwo kulturowe oraz potencjał geologiczny Roztocza i Ziemi Lubaczowskiej, 

popularyzowało turystykę rowerową i geoturystykę w korytarzu wschodniego szlaku Green Velo 

oraz propagowało aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Festiwal patronatem objął m.in. 

Minister Sportu, a także Polska Organizacja Turystyczna oraz Regionalna Organizacja Turystyczna 

Województwa Świętokrzyskiego –patronat Green Velo. Każdy, kto zarejestrował się do udziału 

w wydarzeniu, otrzymywał specjalny pakiet rowerowych gadżetów, wśród których znalazła się 

m.in. koszulka, bidon, plecak, saszetka rowerowa i obrazkowa mapa powiatu lubaczowskiego. 

Wykonaniem projektów graficznych tych materiałów, ich zamówieniem, a także dystrybuują wśród 

uczestników festiwalu zajmował się również Wydział Promocji. Ponadto pracownicy wydziału 
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przez cały okres trwania festiwalu przygotowywali filmy promocyjne z Roztocza i Ziemi 

Lubaczowskiej- historyczne, turystyczne, przyrodnicze i inne, które były publikowane na stronie 

festiwalu www.roztoczebezgranic.pl oraz na FB festiwalu, a także koordynowali konkursy 

i przeprowadzali losowania nagród w tych konkursach. Dzięki licznym pozyskanym patronatom 

medialnym, w tym również w mediach ogólnopolskich, informacje o Festiwalu pojawiały się 

w mediach w całej Polsce.   

Nowa formuła Festiwalu spotkała się z pozytywnym odzewem cyklistów z całej Polski – 

do udziału zarejestrowało się ponad 100 uczestników z całego kraju, a nawet zza granicy,. Efektem 

ich podróży jest prawie 150 selfie nadesłanych do organizatorów, jak i 17 filmów, promujących 

aktywne spędzanie czasu na Roztoczu.  

W 2020 roku Wydział Promocji koordynował przygotowanie kieszonkowej mapy  

obrazkowej Powiatu Lubaczowskiego, a na jej bazie również wielkoformatowej obrazkowej 

mapy Powiatu, która stanęła przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Lubaczowie  oraz jest 

umieszczona na ścianie w sali narad Starostwa. Kieszonkowa mapa Powiatu zawiera m.in. opisy 

i ilustracje najważniejszych zabytków Powiatu, trasy rowerowe, a także informacje o miejscach 

noclegowych. 

Wydział przygotował również kalendarz ścienny z architekturą Powiatu Lubaczowskiego 

na 2021 rok.  

Pracownicy Wydziału Promocji byli głównymi autorami artykułów i zdjęć do informatora 

„Powiat Lubaczowski info”. Wydział przygotował również okolicznościowe pisma gratulacyjne 

i grawertony.  
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 Geodezja, kartografia i kataster  

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym w Lubaczowie realizujące ww. zadania: 

 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie, 

 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie. 

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie 

Od 2014 roku realizowane są projekty pod nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja 

rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych, tematycznych 

gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług ”. W ramach dwóch projektów tj. 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I (ZSIN) realizowanego w latach 

2014-2015 przy wsparciu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, którego całkowita wartość 

wyniosła około 3 mln 500 tys zł przy wkładzie własnym 517 511,06 zł oraz w ramach 

Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) prowadzonego przez Podkarpacki 

Urząd Marszałkowski na lata 2016-2020, którego całkowita wartość przypadająca na powiat 

lubaczowski po korekcie na dzień 30.12.2020 r. wyniosła 3 716 211,78 zł, w tym: dofinansowanie 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 148 244,18 zł, z budżetu Państwa – 

329 618,05 zł oraz budżetu Powiatu Lubaczowskiego – 238 349,55 zł. W ramach projektu PSIP 

w 2020 roku była przeprowadzona modernizacja baz EGiB, BDOT i GESUT oraz informatyzacja 

PODGiK mająca na celu przystosowanie ww. baz do udostępniana ich w formie elektronicznej za 

pomocą e-usług o łącznej wartości 1 324 440,21 zł z tego środki własne 199 719,48zł , zaś środki 

unijne  1 124 720,73 zł 

W związku z wydłużeniem projektu PSIP o kolejny rok, prace z nim związane zostaną 

zakończone zgodnie z harmonogramem w 2021 roku, a nie jak pierwotnie zakładano w 2020 roku.  

W roku 2020 prowadzone były prace związane z modernizacją osnowy wysokościowej na 

terenie powiatu lubaczowskiego, które miały zostać zakończone w grudniu 2020 roku ale 

ze względu na epidemię COVID–19 prace zostały przedłużone do końca 2021 roku. 
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W ramach prowadzonych spraw związanych z orzecznictwem dotyczącym baz ewidencji 

gruntów i budynków, BDOT i GESUT wydano łącznie 68 decyzji administracyjnych, 

3 postanowienia oraz 182 protokoły z uzgodnienia dokumentacji geodezyjno-projektowej. 

 

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie 

realizuje zadania w zakresie: 

1). prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:  

prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu w systemie teleinformatycznym baz danych: 

 Ewidencji gruntów i budynków, 

 Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 

 Rejestru cen i wartości nieruchomości, 

 Szczegółowych osnów geodezyjnych, 

 Obiektów topograficznych dla terenów miast oraz zwartych i przeznaczonych pod 

zabudowę obszarów wiejskich,  

2) tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych, 

3) prowadzenia archiwum zakładowego, 

4) realizacji zadań obronnych ustalonych dla samorządu powiatowego.  

 

W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej został wdrożony 

geoportal powiatowy do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

w sieci Internet pod adresem http://lubaczow.geoportal2.pl. Geoportal to witryna internetowa 

zapewniająca dostęp do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi, zwłaszcza usług 

przeglądania i wyszukiwania. Dane zawarte w geoportalu pobierane są bezpośrednio z zasobu 

geodezyjnego, są aktualne i udostępniane w trybie publicznym (zachowując ustawę o ochronie 

danych osobowych) oraz w trybie niepublicznym. W 2020 roku zanotowano 36314 odwiedzin 

serwisu geoportalu w trybie publicznym i 4881 w trybie niepublicznym. Ponadto 

zarejestrowano 604 zgłoszenia prac geodezyjnych. Firmy geodezyjne zgłaszając prace przez 

geoportal po opłaceniu mogą sami pobierać materiały bez przychodzenia do Ośrodka, co jest dużym 

ułatwieniem dla geodetów. 
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Najbardziej obszerną częścią zasobu gromadzonego i przechowywanego w PODGIK są 

dane ewidencji gruntów i budynków oraz w zakresie mapy zasadniczej. 

Część opisowa ewidencji gruntów prowadzona jest w wersji numerycznej natomiast część 

kartograficzna jest przekształcana do postaci numerycznej podczas prac modernizacyjnych.   

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków to zespół działań technicznych, 

organizacyjnych oraz administracyjnych przeprowadzanych przez starostę w celu uzupełnienia baz 

danych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych zgodnie z wymogami rozporządzenia egib, 

a także modyfikacja istniejących danych. Polega to przede wszystkim na zmianie formy analogowej 

na postać numeryczną. Podczas prac modernizacyjnych założono ewidencję budynków. 

W powiecie lubaczowskim  do zmodernizowania pozostał  jeszcze 1 obręb - Cewków. 

Do zakresu działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Lubaczowie należy aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na 

podstawie przepisów prawa, wpisów w księgach wieczystych, prawomocnych orzeczeń sądu, 

ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, zawiadomień o zakończeniu budowy  

i wniosków stron. 

W 2020 roku wprowadzono 3590 zmian w ewidencji gruntów i budynków. Zrealizowano 

3723 zamówień na udostępnienie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów. Ponadto 

sporządzono 1380 wniosków o wpis w księdze wieczystej zmian wynikających z modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków. Udzielono 260 informacji, między innymi dla urzędu skarbowego, 

komorników, prokuratury, policji oraz wydano 89 zaświadczeń o posiadanym gospodarstwie 

rolnym. W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie 

prowadzony jest rejestr cen i wartości nieruchomości. W ubiegłym roku wprowadzono 458 zmian 

w tym rejestrze. 

W 2020 roku do Ośrodka wpłynęło 1618 zgłoszeń prac geodezyjnych oraz 1302 zamówienia  

na udostępnienie map i dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjnego. Do zasobu przyjęto 

1515 nowych operatów geodezyjnych. 

Za sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów 

i informacji z zasobów powiatowych, a także za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów 

i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobiera się opłaty, które są 

dochodami własnymi budżetu powiatu. Wpływy te w 2020 roku wyniosły 518 616.00 zł (w 2019 r. 

475 354 zł) . Natomiast wydatki budżetowe jednostki w 2020 roku wyniosły 693 876.26 zł. 
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Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie wszystkie 

bazy prowadzi w systemie teleinformatycznym. Aby dane zasobu integrować z innymi 

informacjami przestrzennymi, by inni mogli je wykorzystywać, wykonano informatyzację 

powiatowego zasobu geodezyjnego poprzez zeskanowanie części zasobu oraz włączenie danych do 

systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Stopień cyfryzacji dokumentów 

archiwalnych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla całego powiatu lubaczowskiego 

na 01.01.2020 roku wyniósł 60%. Przetworzenie pozostałych 40% materiałów geodezyjnych do 

postaci cyfrowej nastąpiło w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP), 

które według umowy miało być zakończone w 2020 roku jednak termin wykonania ze względu na 

COVID-19 został przesunięty na 15.02.2021 roku. Obecnie materiały przyjmowane do zasobu 

w postaci nieelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych, po 

przyjęciu do zasobu przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych. 

Podsumowując działalność jednostki w stosunku do roku poprzedniego, pomimo pandemii 

i pracy w okrojonym zespole spowodowanym absencją chorobową, zauważono znaczny wzrost 

wykonanych zadań i wpływów do budżetu powiatu.  
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 Gospodarka nieruchomościami  

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadanie: 

 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie. 

 

I. Grunty stanowiące własność Powiatu  w 2020 r. ogółem: 585,2796 ha (746 dz.) 

 w tym: 

 w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych: 525,2155 ha,  

 w użytkowaniu wieczystym osób prawnych: 4,9355 ha  

Grunty stanowiące własność 

Powiatu:   

2020 r. 2019 r. 

w trwałym zarządzie 

jednostek organizacyjnych 

525,2155 ha 548,2756 ha 

w użytkowaniu wieczystym 

osób prawnych 

4,9355 ha 4,9355 ha 

Razem 585,2796 ha 

746 działek  

610,1561 ha 

741 działek 

Tabela 4.10-1 Zestawienie powierzchni gruntów stanowiących własność Powiatu  w 2019 r. 2020 r. 

 

II. Dane o zmianach w stanie mienia powiatowego w zakresie przysługujących Powiatowi 

praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych  

1. Nabycie przez Powiat nieruchomości: 

1) nabycie na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego przez Powiat Lubaczowski 

z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi 

powiatowe, położonych w obrębach: 

a) Werchrata gm. Horyniec-Zdrój - działka nr 831 o pow. 5,0286 ha, zajęta pod drogę 

powiatową nr 1644 R relacji Narol –Werchrata - decyzja nr N-VI.7532.2.15.2020 

z dnia 15.06.2020 r. 

b) Łukawiec gm. Wielkie Oczy - działka nr 1402/23 o pow. 0,0028 ha, zajęta pod drogę 

powiatową nr 1676 R relacji Czerniawka – Łukawiec – decyzja nr  

N-VI.7532.2.24.2020 z dnia 21.09.2020 r., 
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c) Wola Wielka gm. Narol – działki nr: 1107/1 o pow. 2,1752 ha i 1107/6 o pow. 1,0741 ha, 

zajęte pod drogi powiatowe nr: 1642 R Dębiny – Łukawica oraz 1643 R Jacków Ogród – 

Wola Wielka – decyzja nr N-VI.7532.2.34.2020 z dnia 07.12.2020 r., 

d) Dębiny gm. Narol – działka nr 311/1 o pow. 2,0355 ha, zajęta pod drogę powiatową nr 1641 

R relacji Lipsko – Huta Złomy – decyzja nr N-VI.7532.2.30.2020 z dnia 07.12.2020 r., 

2) nabycie przez Powiat Lubaczowski z mocy prawa działki nr 59/1 o pow. 0,1136 ha położonej 

w obrębie Szczutków gm. Lubaczów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako 

działka nr 59/3 o pow. 0.0247 ha, zajętej pod drogę powiatową nr 1677R relacji Szczutków 

- Wielkie Oczy - Granica Państwa - na podstawie decyzji Wójta Gminy Lubaczów 

nr IKR.6831.39.2020 z dnia 16.11.2020 r. zatwierdzającej podział nieruchomości,  

3) nabycie przez Powiat Lubaczowski z dniem 20.12.2019 r. tj. z chwilą oddania 

do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica 

Hołodowska – Granica Państwa (wybudowana obwodnica m. Lubaczowa), z mocy prawa 

odcinka starodroża drogi wojewódzkiej DW 866 od km 0+000 do km 3+405,75, 

obejmującego działki położone w obrębach:  

a) Lubaczów - działki nr: 3582/1 o pow. 0,4365 ha, 3560/2 o pow. 0,0001 ha, 3569/2 o pow. 

0,0146 ha, 3570/16 o pow. 0,0216 ha, 3571/2 o pow. 0,0059 ha, 4472/1 o pow. 1,9450 ha, 

4475/9 o pow. 0,0321 ha, 4615/2 o pow. 0,0557 ha, 4616/12 o pow. 0,0057 ha, 4316/2 

o pow. 0,0005 ha, 4317/2 o pow. 0,0006 ha, 4626/2 o pow. 0,0002 ha, 4629/2 o pow. 

0,0003 ha, 4630/2 o pow. 0,0009 ha, 4359/9 o pow. 0,0291 ha, 4404/3 o pow. 0,0486 ha, 

4472/4 o pow. 0,0147 ha, 4404/6 o pow. 0,0014 ha, 4358/2 o pow. 0,0201 ha, 4359/49 

o pow. 0,2356 ha, 4403 o pow. 1,3878 ha, 4387/2 o pow. 0,0037 ha, 4470/2 o pow. 0,0002 

ha, zajęte pod drogę powiatową: ul. 3-go Maja, ul. Sobieskiego i ul. Niemirowska i Lisie 

Jamy, 

b) Lisie Jamy gm. Lubaczów - działki nr: 587 o pow. 0,8296 ha, 595/1 o pow. 0,0024 ha, 

708/1 o pow. 0,0030 ha, 445/2 o pow. 0,0303 ha, zajęte pod drogę powiatową: ul. Lwowska 
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2. Zbycie przez Powiat mienia: 

1) sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów, położonych w obrębach: 

a) Miasto Oleszyce gm. Oleszyce - działka nr 921/5 o pow. 0,0896 ha, cena sprzedaży: 

29 869,20 zł brutto - umowa sprzedaży: akt not. Rep. A nr 3136/2020 z dnia 03.04.2020 r., - 

wykonanie uchwały Rady Powiatu Nr XI/105/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości, 

b) Lubaczów - wykonanie uchwały Rady Powiatu Nr XI/87/2019 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości:  

- działka nr 1463/7 o pow. 0,1002 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wynoszącym  

1/8 części działki nr 1464 o pow. 0,2390 ha, cena sprzedaży: 64 191,33 zł brutto - umowa 

sprzedaży: akt not. Rep. A nr 1213/2020 z dnia 31.01.2020 r., 

- działka nr 5773/5 o pow. 0,1070 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wynoszącym 

1/8 części działki nr 5773/1 o pow. 0,1831 ha, cena sprzedaży: 66 282,19 zł brutto - umowa 

sprzedaży: akt not. Rep. A nr 1213/2020 z dnia 31.01.2020 r., 

- działka nr  1463/4 o pow. 0,1224 ha i działki stanowiącej drogę wewnętrzną nr 1463/3 o pow. 

0,0109 ha, cena sprzedaży: 76 449,28 zł brutto - umowa sprzedaży: akt not. Rep. A 

nr 1206/2020 z dnia 31.01.2020 r., 

- działka nr 1463/5 o pow. 0,0976 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wynoszącym 

1/8 części działki nr 1464 o pow. 0,2390 ha, cena sprzedaży: 64 415,19 zł brutto - umowa 

sprzedaży: akt not. Rep. A nr 1206/2020 z dnia 31.01.2020 r., 

- działka nr 1463/6 o pow. 0,0978 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wynoszącym 

1/8 części działki nr 1464 o pow. 0,2390 ha, cena sprzedaży: 63 433,49 zł brutto - umowa 

sprzedaży: akt not. Rep. A nr 1206/2020 z dnia 31.01.2020 r., 

- działka nr 5773/2 o pow. 0,1218 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wynoszącym 

1/8 części działki nr 5773/1 o pow. 0,1831 ha, cena sprzedaży: 81 342,25 zł brutto - umowa 

sprzedaży: akt not. Rep. A nr 1206/2020 z dnia 31.01.2020 r., 

- działka nr 5773/3 o pow. 0,1117 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wynoszącym 

1/8 części w działce nr 5773/1 o pow. 0,1831 ha, cena sprzedaży: 74 234,19 zł brutto - umowa 

sprzedaży: akt not. Rep. A nr 1206/2020 z dnia 31.01.2020 r., 

- działka nr 5773/4 o pow. 0,1079 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wynoszącym 

1/8 części w działce nr 5773/1 o pow. 0,1831 ha, cena sprzedaży: 68 074,62 zł brutto - umowa 

sprzedaży: akt not. Rep. A nr 1206/2020 z dnia 31.01.2020 r., 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 17A724AC-E63A-4F63-B5AB-A4727E0BF04C. Uchwalony Strona 143



142 

- działka nr 5773/8 o pow. 0,1390 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wynoszącym 

1/8 części działki nr 5773/1 o pow. 0,1831 ha, cena sprzedaży: 104 404,74 zł brutto - umowa 

sprzedaży: akt not. Rep. A nr 1206/2020 z dnia 31.01.2020 r., 

- działka nr 1463/8 o pow. 0,0987 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wynoszącym 

1/8 części działki nr 1464 o pow. 0,2390 ha, cena sprzedaży: 65 034,04 zł brutto - umowa 

sprzedaży: akt not. Rep. A nr 7169/2020 z dnia 14.08.2020 r., 

- działka nr 5773/6 o pow. 0,1084 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wynoszącym 

1/8 części działki nr 5773/1 o pow. 0,1831 ha, cena sprzedaży: 69 651,64 zł brutto - umowa 

sprzedaży: akt not. Rep. A nr 7169/2020 z dnia 14.08.2020 r., 

- działka nr 1463/9 o pow. 0,1011 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wynoszącym 

1/8 części działki nr 1464 o pow. 0,2390 ha, cena sprzedaży: 66 373,04 zł brutto - umowa 

sprzedaży: akt not. Rep. A nr 11798/2020 z dnia 15.12.2020 r., 

- działka nr 1463/10 o pow. 0,1004 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wynoszącym 

1/8 części działki nr 1464 o pow. 0,2390 ha, cena sprzedaży: 65 986,22 zł brutto - umowa 

sprzedaży: akt not. Rep. A nr 11798/2020 z dnia 15.12.2020 r., 

- działka nr 1463/11 o pow. 0,1004 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wynoszącym 

1/8 części działki nr 1464 o pow. 0,2390 ha, cena sprzedaży: 61 937,65 zł brutto - umowa 

sprzedaży: akt not. Rep. A nr 11798/2020 z dnia 15.12.2020 r., 

- działka nr 5773/7 o pow. 0,1082 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, wynoszącym 

1/8 części działki nr 5773/1 o pow. 0,1831 ha, cena sprzedaży: 66 937,94 zł brutto - umowa 

sprzedaży: akt not. Rep. A nr 11798/2020 z dnia 15.12.2020 r., 

2) przekazanie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem 

na cele oświatowe, położonych w obrębach:  

a) obręb: Miasto Oleszyce: nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków 

jako działki nr: 903/5 o pow. 1,5083 ha, 921/30 o pow. 0,7299 ha (zabudowane budynkami 

oświaty: budynek szkoły, budynek internatu, budynek do zajęć praktycznych,  garaż, wiata), 

880/12 o pow. 1,3215 ha, 880/13 o pow. 6,8218 ha, 880/14 o pow. 14,3307 ha, 921/32 o pow. 

0,3321 ha, 921/33 o pow. 0,0223 ha, 921/34 o pow. 0,1537 ha, 

b) obręb: Oleszyce Lubomierz : nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów 

i budynków jako działki nr: 1095/191 o pow. 3,3671 ha, 1095/193 o pow. 1,8448 ha, 2845 o pow. 

3,0570 ha  

- w związku z zawarciem w dniu 13 lutego 2020 r. porozumienia (SSO.onp.6510.8.15.2019) 

w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Technikum oraz 

Branżowej Szkoły I Stopnia tj. szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oleszycach – 
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umowa darowizny: akt not. Rep. A nr 11005/2020 z dnia 20.11.2020 r . 

3. Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek 

organizacyjnych: 

1) ustanowienie, w drodze decyzji Zarządu Powiatu w Lubaczowie, trwałego zarządu na rzecz 

Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie - jednostki organizacyjnej do zarządzania drogami 

powiatowymi, w celu wykonywania czynności związanych z ich utrzymaniem i ochroną:  

1. obręb Nowy Lubliniec gm. Cieszanów – działki nr: 728/7 o pow. 0,0122 ha, 728/8 o pow. 0,0838 

ha, 728/9 o pow. 0,0269 ha, 728/10 o pow. 0,0378 ha, 728/11 o pow. 0,0773 ha , 728/12  o pow. 

0,0602 ha, 728/13 o pow. 0,0379 ha, 728/14 o pow. 0,0441 ha, 728/15 o pow. 0,0142 ha, 728/16 

o pow. 0,0297 ha, 728/17 o pow. 0,0331 ha, 728/18 o pow. 0,0130 ha, 728/19 o pow. 0,0159 ha, 

zajęte pod drogę publiczną powiatową nr 1638 R Nowy Lubliniec przez wieś (decyzja 

nr 59/266/2020 z dnia 7.07.2020),  

2. obręb Werchrata gm. Horyniec-Zdrój – działka nr 831 o pow. 5,0286 ha, zajęta pod drogę 

publiczną powiatową nr 1644 R relacji Narol - Werchrata (decyzja nr 62/285/2020 z dnia 

20.08.2020), 

3. obręb Łukawiec gm. Wielkie Oczy – działka nr 1402/23 o pow. 0,0028 ha, zajęta pod drogę 

publiczną powiatową nr 1676 R relacji Czerniawka – Łukawiec (decyzja nr 70/307/2020 z dnia 

21.10.2020 r.), 

4. obręb Lubaczów - działki nr: 3582/1 o pow. 0,4365 ha, 3560/2 o pow. 0,0001 ha, 3569/2 o pow. 

0,0146 ha, 3570/16 o pow. 0,0216 ha, 3571/2 o pow. 0,0059 ha, 4472/1 o pow. 1,9450 ha, 4475/9 

o pow. 0,0321 ha, 4615/2 o pow. 0,0557 ha, 4616/12 o pow. 0,0057 ha, 4316/2 o pow. 0,0005 

ha, 4317/2 o pow. 0,0006 ha, 4626/2 o pow. 0,0002 ha, 4629/2 o pow. 0,0003 ha, 4630/2 o pow. 

0,0009 ha, 4359/9 o pow. 0,0291 ha, 4404/3 o pow. 0,0486 ha, 4472/4 o pow. 0,0147 ha, 4404/6 

o pow. 0,0014 ha, 4358/2 o pow. 0,0201 ha, 4359/49 o pow. 0,2356 ha, 4403 o pow. 1,3878 ha, 

4387/2 o pow. 0,0037 ha, 4470/2 o pow. 0,0002 ha, zajęta pod drogę powiatową: ul. 3-go Maja, 

ul. Sobieskiego i ul. Niemirowska, zajęta pod drogę publiczną powiatową nr 1676 R relacji 

Czerniawka – Łukawiec (decyzja nr 80/365/2020 z dnia 29.12.2020 r.), 

5. obręb Lisie Jamy gm. Lubaczów - działki nr: 3582/1 o pow. 0,4365 ha, 3560/2 o pow. 0,0001 

ha, 3569/2 o pow. 0,0146 ha, 3570/16 o pow. 0,0216 ha, 3571/2 o pow. 0,0059 ha, 4472/1 o pow. 

1,9450 ha, 4475/9 o pow. 0,0321 ha, 4615/2 o pow. 0,0557 ha, 4616/12 o pow. 0,0057 ha, 4316/2 

o pow. 0,0005 ha, 4317/2 o pow. 0,0006 ha, 4626/2 o pow. 0,0002 ha, 4629/2 o pow. 0,0003 ha, 

4630/2 o pow. 0,0009 ha, 4359/9 o pow. 0,0291 ha, 4404/3 o pow. 0,0486 ha, 4472/4 o pow. 

0,0147 ha, 4404/6 o pow. 0,0014 ha, 4358/2 o pow. 0,0201 ha, 4359/49 o pow. 0,2356 ha, 4403 
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o pow. 1,3878 ha, 4387/2 o pow. 0,0037 ha, 4470/2 o pow. 0,0002 ha, zajęta pod drogę 

powiatową: ul. 3-go Maja, ul. Sobieskiego i ul. Niemirowska, zajęta pod drogę publiczną 

powiatową nr 1676 R relacji Czerniawka – Łukawiec (decyzja nr 80/365/2020 z dnia 29.12.2020 

r.), 

4. Dokonanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego, 

położonych w obrębach: 

1)  Lubaczów – podział działki nr 1672 o pow. 5,1252 ha położonej przy ulicy Mickiewicza, 

znajdującej się w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Lubaczowie, w wyniku którego powstały działki o numerach: 1672/1 o pow. 4,8715 ha, 1672/2 

o pow. 0,0044 ha i 1672/3 o pow. 0,2493 ha. Celem podziału jest obciążenie działki nr 1672/3 

hipoteką na zabezpieczenie kredytu oraz sprzedaż działki nr 1672/2 z przeznaczeniem pod 

lokalizację projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV. 

2) Lubaczów – podział działki nr 4617/15 o pow. 0,7013 ha położonej przy ulicy Mazury, 

w wyniku którego powstały działki o numerach: 4617/22 o pow. 0,6626 ha i 4617/23 o pow. 

0,0387 ha. Celem podziału jest sprzedaż działki nr 4617/23 o pow. 0,0387 ha. 

5. Dokonanie wyceny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego, 

położonych w obrębach: 

1) Lubaczów przy ulicy Mickiewicza, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki 

nr: 1672/3  o pow. 0,2493 ha - zabudowana budynkiem stanowiącym siedzibę Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, 1672/2  o pow. 0,0044 ha – niezabudowana, 

2) Lubaczów przy ulicy Mazury, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka 

nr  4617/23  o pow. 0,0387 ha – niezabudowana. 

6. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Lubaczowie: 

1) uchwała nr XXXVIII/247/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lubaczów, oznaczonej 

w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4617/23 o pow. 0,0387 ha. 

 

7. Wykonanie uchwał Zarządu Powiatu w Lubaczowie: 

1) uchwała nr 44/112/2020 z dnia 10.02.2020 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu 

ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych nr: 1463/8  o pow. 0,0987 ha, 

1463/9 o pow. 0,1011 ha, 1463/10 o pow. 0,1004 ha, 1463/11 o pow. 0,0985 ha, 1463/12 o pow. 

0,0987 ha, 5773/6 o pow. 0,1084 ha, 5773/7 o pow. 0,1082 ha, 5773/9 o pow. 0,1148 ha, 

położonych w obrębie Lubaczów, 

2) uchwała nr 47/224/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie procedury wydawania zezwolenia na 
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wejście w teren oraz określenia wysokości stawek opłat za zajęcie nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Lubaczowskiego w związku z zamiarem umieszczenia na nieruchomości 

nowego urządzenia infrastruktury technicznej lub jego wymiany, 

3) uchwała nr 50/253/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu 

ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych nr: 1463/8  o pow. 0,0987 ha, 

1463/9 o pow. 0,1011 ha, 1463/10 o pow. 0,1004 ha, 1463/11 o pow. 0,0985 ha, 1463/12 o pow. 

0,0987 ha, 5773/6 o pow. 0,1084 ha, 5773/7 o pow. 0,1082 ha, 5773/9 o pow. 0,1148 ha, 

położonych w obrębie Lubaczów, 

4) uchwała nr 60/271/2020 z dnia 16.07.2020 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do 

przeprowadzenia w dniu 31 lipca 2020 r. trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie 

Lubaczów przy ulicy Mickiewicza – działki nr: 1463/8 o pow. 0,0987 ha, 1463/9 o pow. 0,1011 

ha, 1463/10 o pow. 0,1004 ha, 1463/11 o pow. 0,0985 ha, 1463/12 o pow. 0,0987 ha, 5773/6 

o pow. 0,1084 ha, 5773/7 o pow. 0,1082 ha, 5773/9 o pow. 0,1148 ha, 

5) uchwała nr 60/272/2020 z dnia 16.07.2020 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Lubaczowskiego, 

6) uchwała nr 64/295/2020 z dnia 10.09.2020 r. w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu 

ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych nr: 1463/9 o pow. 0,1011 ha, 

1463/10 o pow. 0,1004 ha, 1463/11 o pow. 0,0985 ha, 1463/12 o pow. 0,0987 ha, 5773/7 o pow. 

0,1082 ha, 5773/9 o pow. 0,1148 ha, położonych w obrębie Lubaczów. 
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 Administracja architektoniczno-budowlana  

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadanie: 

 Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego 

Starostwa Powiatowego w Lubaczowie 

 

Komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odpowiedzialną za realizację 

zadań z zakresu administracji architektoniczno–budowlanej jest Wydział Architektury, 

Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego.  

Wydział realizuje przede wszystkim zadania związane z rozpatrywaniem wniosków  

i przygotowywaniem decyzji należących do właściwości Starosty Lubaczowskiego jako organu 

administracji architektoniczno-budowlanej, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane na terenie Powiatu Lubaczowskiego, a w szczególności: 

 procedowanie wniosków i przygotowywanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, oraz 

decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych, 

 przyjmowanie zgłoszeń na budowę i wykonywanie robót budowlanych nie objętych 

obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.  

Weryfikacja ww. wniosków odbywa się m. in. w oparciu o przepisy ustawy - Prawo 

budowlane oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Projekty budowlane sprawdzone są w zakresie: 

 zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi 

aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, 

w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której 

mowa w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, 

 zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, 

 kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń 

i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 
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  wykonania - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, także sprawdzenie projektu 

przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym 

na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o przynależności 

do właściwej izby samorządu zawodowego. 

 

Średnio w Wydziale Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego 

Starostwa Powiatowego w Lubaczowie w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej 

rocznie załatwianych jest około 2000 spraw.  
 

Lp. Przedmiot sprawy: Uwagi: Ilość 

2019 r. 

Ilość 

2020 r. 

1. Pozwolenia na 

budowę/rozbiórkę/zmianę  

i przeniesienie pozwolenia  

na budowę 

ogółem: 668 648 

Miasto Lubaczów 214 171 

Miasto i Gmina Oleszyce 59 63 

Miasto i Gmina Cieszanów 70 78 

Miasto i Gmina Narol 75 89 

Gmina Lubaczów 136 130 

Gmina Horyniec-Zdrój 47 51 

Gmina Stary Dzików 23 28 

Gmina Wielkie Oczy 44 38 

2.  Zgłoszenia budowy/robót 

budowlanych/rozbiórek 
ogółem: 630 584 

Miasto Lubaczów 98 82 

Miasto i Gmina Oleszyce 73 46 

Miasto i Gmina Cieszanów 56 62 

Miasto i Gmina Narol 107 119 

Gmina Lubaczów 145 126 

Gmina Horyniec-Zdrój 54 57 

Gmina Stary Dzików 25 33 

Gmina Wielkie Oczy 72 59 

3.  Zgłoszenia z projektem budowlanym (zamieszczane na BIP)  

– ogółem cały Powiat Lubaczowski 
51 65 

4. Wydane dzienniki budowy 452 432 

  

Wykazane dane liczbowe wskazują, że liczba rozpatrywanych spraw utrzymuje się na 

podobnym poziomie jak w latach poprzednich.  
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 Ochrona środowiska i przyrody  

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadanie: 

 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie. 

 

1)  W roku 2020 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska prowadził 

monitoring skutków realizacji postanowień zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019 – 2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026. 

Ocena efektywności wdrażania w/w programu przedstawiana jest w raporcie, który zgodnie z art. 

18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1219 

ze zm.) sporządzany jest co dwa lata i następnie przedstawiany Radzie Powiatu. Powyższy raport 

z wykonania Programu Ochrony Środowiska zawiera ocenę stopnia realizacji poszczególnych 

zadań w obszarach interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola 

elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby przyrodnicze, 

gleby i zasoby geologiczne, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

i zagrożenie poważnymi awariami. 

Realizację ww. zadań w imieniu Zarządu Powiatu koordynuje Wydział Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska, zadania wynikające z Programu realizują: jednostki 

samorządowe, rządowe, PGL LP, osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, 

2) W 2020 roku realizowano Powiatowy Program Usuwania Wyrobów zawierających 

azbest dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2013 – 2032. 

Podstawowe założenia dokumentu: 

 oczyszczenie terytorium powiatu lubaczowskiego z azbestu oraz usunięcie stosowanych 

od wielu lat wyrobów zawierających azbest, 

 stymulowanie działań zmierzających do sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu 

na środowisko, 

 Szczegóły realizacji zadania zawarto w dokumencie pn. „Raport o wynikach realizacji 

Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest według stanu na grudzień 2020 

r.” Raport zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w czerwcu 2021 r.  
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  W 2020 roku w powiecie lubaczowskim usunięto 409,097 Mg wyrobów azbestowych, 

co stanowi 3,36%, ilości zinwentaryzowanej, najwięcej w gminie Cieszanów (103,21 Mg), 

a najmniej w gminie Miejskiej Lubaczów (22,6 Mg). 

L.p. 
Gminy powiatu 

lubaczowskiego 

Ilość wyrobów 

azbest. 

usuniętych  

w 2020 r.  

w [Mg] 

Środki 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

[zł] 

Środki 

gminy [zł] 

Wkład 

mieszkańców 

1.  Lubaczów 31,25 15 892,88 1 809,74 934, 88 

2.  Miejska Lubaczów 22,6 12 406,58 5 108,59 2 189,40 

3.  Stary Dzików 49,657 29 539,15 5 212,79 0,00 

4.  Wielkie Oczy 34,990 20 819,05 0,00 11 580,99 

5.  Oleszyce 70,12 30 768,93 5 429,82 0,00 

6.  Cieszanów 103,21 53 531,94 3 148,93 6 297, 87 

7.  Horyniec-Zdrój 27,04 14 790 2 673,51 0,00 

8.  Narol 70,23 29 834,32 0,00 5 264,89 

RAZEM 409,097 68 321,94 15 125,86 19 035,28 

Tabela 4.12-1 Zestawienie ilości wyrobów azbestowych usuniętych w roku 2020 w poszczególnych 

gminach powiatu lubaczowskiego 

 

 

Wykres 4-1 Stan realizacji usuwania wyrobów azbestowych w latach 2013-2019 dla całego powiatu  

lubaczowskiego w [Mg]  

12 158,33

4 238,85

7 919,48

0,00 2 000,00 4 000,00 6 000,00 8 000,00 10 000,00 12 000,00 14 000,00

ILOŚĆ WYROBÓW AZBESTOWYCH [MG] 

STAN POCZĄTKOWY

USUNIĘTO W LATACH 2013-2020

POZOSTAŁY AZBEST
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   3) W ramach podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia 

odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz aktywizacji do działań służących jego ochronie 

w szczególności dzieci i  młodzieży przy udziale środków powiatu, WFOŚiGWoraz sponsorów 

organizowany był w dniu 2 października 2020 r. EKOfestiwal „Razem dla Ziemi i Ludzi”.  

Celem organizacji wydarzenia było podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie 

ochrony środowiska tj. obowiązku segregacji odpadów oraz zakazów związanych z paleniem 

śmieci, zagrożeniach dla środowiska, a przede wszystkim dla zdrowia, jakie niesie palenie śmieci 

oraz ochrona powietrza atmosferycznego. Promocja idei zrównoważonego rozwoju, zmiana 

postaw społeczeństwa w kontekście poszanowania poszczególnych komponentów 

środowiskowych tj. wody, powietrza, gleby, roślin, zwierząt, inicjowanie działań na rzecz 

aktywnej ochrony przyrody. Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży pasji obserwowaniai 

poznawania dziedzictwa przyrodniczego i geologicznego. Przeprowadzenie kampanii 

informacyjnej zachęcającej społeczeństwo do wymiany źródeł ciepła, które nie spełniają norm 

V klasy emisji spalin oraz warunków ekoprojektu. Grupę odbiorców stanowiły uczniowie 

placówek oświatowych z terenu powiatu lubaczowskiego (ok. 900 osób) oraz pozostali 

mieszkańcy powiatu (ok. 1500 osób). 

4) Podejmując działania edukacyjno-informacyjne na terenie Powiatu Lubaczowskiego, 

w ramach EKOfestiwalu „Razem dla Ludzi i Ziemi” w dniu 2 października 2020 r. przy udziale 

środków powiatu, WFOŚiGW, przeprowadzono kampanię antyzabestową. 

Głównym celem zadania było zwrócenie uwagi mieszkańców powiatu na problem 

azbestowy, a także uświadomienie im potrzeby usunięcia wyrobów azbestowych ze swojego 

otoczenia. Kampania antyazbestowa na terenie powiatu lubaczowskiego została przeprowadzona 

w dniach 1 września – 2 października 2020 r. Przeprowadzenie kampanii opierało się na realizacji 

działań informacyjno-edukacyjnych w formie warsztatów, prelekcji dotyczących tematyki azbestu, 

w szczególności szkodliwości włókien na zdrowie człowieka. W dniach 1 – 15 września 

opracowano projekt ulotki informacyjno-edukacyjnej prezentującej najważniejsze informacje na 

temat azbestu m. in. czym jest azbest, jakie wyroby mogą zawierać azbest oraz dlaczego azbest 

stanowi zagrożenia dla zdrowia. Dodatkowo przygotowano projekt plakatu promującego konkurs 

,,Powiat Lubaczowski – wolny od azbestu”, który odbył się 2 października podczas ,,EKOfestiwalu 

Razem dla Ziemi i Ludzi” na Rynku w Lubaczowie. W czasie EKOfestiwalu odbyło się losowanie 

nagród spośród osób, które zgłosiły się do konkursu i poprawnie odpowiedziały na pytania zawarte 

w formularzu. W wyniku losowania spośród osób zgłoszonych, dwie wygrały nagrody główne 

pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia w formie gadżetów ekologicznych. 
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Ponadto w dniu 2 października zorganizowano warsztaty tematyczne wraz z konkursami, 

które były prowadzone na stoisku Kampanii Antyazbestowej podczas ,,EKOfestiwalu Razem dla 

Ziemi i Ludzi”. Warsztaty pn. ,,Stop Azbest” obejmowały prelekcje i zajęcia edukacyjne skierowane 

do dzieci i młodzieży ze szkół oraz dorosłych mieszkańców powiatu lubaczowskiego. Uczestnicy 

wzięli udział w konkursie wiedzy na temat szkodliwości wyrobów azbestowych dla człowieka. 

Zwycięzcy otrzymali zestawy gadżetów ekologicznych. Dodatkowo podczas prowadzenia stoiska 

zostały rozpowszechnione materiały edukacyjno-informacyjne. Z warsztatów oraz konkursów 

skorzystało 700 dzieci i młodzieży ze szkół oraz 900 dorosłych mieszkańców powiatu. W sumie 

szacuje się, że ilość odbiorców kampanii antyazbestowej wyniosła 2 500 mieszkańców powiatu 

lubaczowskiego, natomiast przekaz działań edukacyjno-informacyjnych został skierowany do 

10 000 osób. 

5) Powiat Lubaczowski we współpracy z Samorządem Województwa Podkarpackiego 

w dniu 4 listopada 2020 r. podjął inicjatywę sadzenia drzew miododajnych na terenie powiatu, 

w ramach realizacji zadania pn. ,,Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę 

bioróżnorodności w województwie podkarpackim”. Posadzono 25 sztuk sadzonek drzew 

miododajnych, w tym: 5 sztuk surmii, 10 sztuk tamaryszka i 10 sztuk oliwnika wąskolistnego, które 

w przyszłości przyczynią się do zwiększenia lokalnej bazy pokarmowej dla pszczół na terenie 

powiatu lubaczowskiego, a tym samym do poprawy warunków bytowania pszczół i innych owadów 

zapylających, które są fundamentem ekosystemu. Uroczyste sadzenie drzew miododajnych odbyło 

się w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie z udziałem podopiecznych 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, kształtując w ten sposób ich świadomość ekologiczną, 

zmiany klimatu na Ziemi, a także rolę człowieka w przyrodzie.  

6) Powiat Lubaczowski we współpracy ze Stowarzyszeniem Geoturystycznym „Roztocze 

Wschodnie” oraz Powiatem Tomaszowskim podjął się realizacji filmu promującego osobliwości 

geologiczne Roztocza Wschodniego, pod nazwą „Kamienne Roztocze”. Film został zrealizowany 

w ramach cyklu „wędrówek po Roztoczu” i ukazuje bogate oraz niepowtarzalnew skali regionu oraz 

kraju osobliwości przyrody nieożywionej. 

7) Powiat Lubaczowski we współpracy ze Stowarzyszeniem Geoturystycznym „Roztocze 

Wschodnie” oraz UMCS w Lublinie, z budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach zadania 

„Mecenat kultury- II edycja”, podjął się realizacji filmu, pod nazwą „Wielokulturowe dziedzictwo 

Roztocza Wschodniego wykute w kamieniu”, prezentującego elementy dziedzictwa kulturowego, 

związanego bezpośrednio z geologicznymi zasobami Roztocza Wschodniego. 
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Film prezentuje elementy dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu lubaczowskiego, na 

przykładzie kamieniarki bruśnieńskiej, związanej z geologicznymi zasobami Roztocza 

Wschodniego. Wielokulturowość, którą tworzyli ludzie różnych narodowości tj. Ukraińcy, Polacy, 

Żydzi i Niemcy na terenie powiatu w XIX w. można zaobserwować przede wszystkim na 

przykładzie cmentarzy z tamtego okresu. Kamieniarka bruśnieńska to unikatowe dziedzictwo, które 

ukształtowało krajobraz Roztocza Wschodniego i nadało mu osobliwy charakter, które dzisiaj 

stanowi niewątpliwą atrakcję turystyczną. W filmie zaprezentowano historię związanąz nagrobkami 

i figurami ze Starego Brusna, za których powstawaniem kryje się bogata historia ludzi oraz ich 

rodzin, którzy tam niegdyś zamieszkiwali. Prezentowane są również etapy zmieniających się form 

bruśnieńskiej kamieniarki nagrobnej, na przykładzie cmentarzaw Podlesiu, Starej Hucie i w Starym 

Bruśnie. 

8) W ramach przepisów o ochronie przyrody w 2020 roku zostało wydanych 56 decyzji 

zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na nieruchomościach, będących 

własnością gmin położonych na terenie powiatu lubaczowskiego, 3 decyzje odmawiające usunięcia 

drzew i 1 decyzja umarzająca postępowanie jako bezprzedmiotowe, gdzie przepisy o ochronie 

przyrody nie miały zastosowania. Najwięcej decyzji zezwalających na usunięcie drzew wydano dla 

gminy Narol (19 decyzji) oraz gminy Lubaczów (11 decyzji). W 2020 r. nie naliczono opłat za 

usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia jak również opłat za usunięcie drzew, z uwagi na 

fakt, iż za usunięciem drzew przemawiały przesłanki zwalniające z ponoszenia opłat. 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 17A724AC-E63A-4F63-B5AB-A4727E0BF04C. Uchwalony Strona 154



153 

 Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe  

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadania: 

 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie. 

 

1) Referat Leśnictwa w Wydziale Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, prowadził nadzór nad gospodarką leśną w lasach 

niestanowiących Skarbu Państwa tj. lasach stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot 

gruntowych, parafii i kościołów oraz mienia komunalnego gmin, który był prowadzony w oparciu 

o obowiązujące uproszczone plany urządzenia lasu oraz decyzje wydane na podstawie 

inwentaryzacji stanu lasu, w tym: 

‒ UPUL dla lasów własności osób fizycznych z terenu Gmin: Narol, Horyniec-Zdrój, Stary 

Dzików, Oleszyce, Cieszanów (okres obowiązywania 2020 – 2029), zatwierdzony Zarządzaniem 

Starosty Lubaczowskiego Nr 43/2019, z dnia 20.09.2019r., o łącznej powierzchni opracowań – 

3 870,0086 ha 

‒ UPUL dla lasów własności osób fizycznych z terenu Gminy Lubaczów (okres 

obowiązywania 2015 – 2024), zatwierdzony zarządzeniem Starosty Lubaczowskiego 

Nr 12/2015, z dnia 09.02.2015r., o łącznej powierzchni opracowań – 862,1775 ha, 

‒ UPUL dla lasów własności osób fizycznych z terenu Gmin: Wielkie Oczy, Miejska 

Lubaczów (okres obowiązywania 2019-2028), zatwierdzony zarządzeniem Starosty 

Lubaczowskiego Nr 36/2018, z dnia 05.12.2018r., o łącznej powierzchni opracowań – 1271,0742 

ha, 

‒ UPUL dla lasów mienia komunalnego Gmin: Laszki obr. Nowa Grobla, Horyniec-Zdrój 

(okres obowiązywania 2016-2025), o łącznej powierzchni opracowań – 830,9904 ha, 

‒ UPUL dla lasów mienia komunalnego Gmin: Lubaczów, Oleszyce, Stary Dzików 

(okres obowiązywania 2017-2026), o łącznej powierzchni opracowań – 3118,1100 ha, 

‒ UPUL dla lasów mienia komunalnego Gmin: Cieszanów, Narol, Wielkie Oczy – okres 

obowiązywania 2018-2027, o łącznej powierzchni opracowań - 2875,6105 ha. 

‒ UPUL dla lasów własności parafii i kościołów na terenie powiatu lubaczowskiego (okres 

obowiązywania 2019-2028), zatwierdzonych zarządzeniem Starosty Lubaczowskiego: 

Nr 42/2019 z dnia 04-09-2019, Nr 20/2019 z dnia 8-04-2019, Nr 13/2019 z dnia 04-03-2019 r., 

o łącznej powierzchni opracowań – 87,6794 ha, 
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‒ Decyzje wydane na podstawie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów własności parafii 

i kościołów na terenie powiatu lubaczowskiego, o łącznej powierzchni opracowań – 22,8820 ha. 

Łączna powierzchnia lasów objętych nadzorem nad gospodarką leśną wynosi 

ok. 13 000 ha. 

Podstawowym założeniem ww. dokumentów urządzeniowych jest prowadzenie przez 

właścicieli lasów trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w lasach 

niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

W oparciu o ww. uproszczone plany urządzenia lasu w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska wydawane są zaświadczenia o objęciu działki ewidencyjnej uproszczonym 

planem urządzania lasu, które są niezbędnym dokumentem podczas czynności notarialnych m.in. 

w przypadku sprzedaży gruntów. W 2020 r. wydano łącznie 596 zaświadczeń.  

2) W ramach nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 

Państwa pracownicy Referatu Leśnictwa cechują drewno pozyskane zgodnie z uproszczonym 

planem urządzenia lasu, w związku z czym wystawiane jest świadectwo legalności pozyskania 

drewna. W roku 2020 wydano łącznie 863 świadectwa, w tym dla właścicieli lasów położonych na 

terenie Gminy: Narol – 216 szt., Cieszanów – 101 szt., Oleszyce – 52 szt. , Stary Dzików- 115 szt., 

Lubaczów – 118 szt., Wielkie Oczy- 133 szt. Horyniec-Zdrój – 128 szt. 

   W 2020 r. sporządzono sprawozdanie z wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu 

dla lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Wielkie 

Oczy i Miejskiej Lubaczów oraz z aneksów do UPUL dla Gminy Lubaczów (sporządzonych 

w 2017 r.) do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. 

Ponadto w ramach nadzoru Wydział w 2020 roku prowadził kontrolę realizacji zadań 

z zakresu gospodarki leśnej, w tym: kontrolę stanu sanitarnego lasów, kontrolę wykonania 

odnowień na powierzchniach zrębowych, ocenę udatności powierzchni odnowionych w lasach 

mienia komunalnego gmin.  

3) Do zadań Starosty, zgodnie z przepisami ustawy o lasach należy m.in. dokonywanie 

oceny udatności upraw leśnych założonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu. Wykaz działek, które podlegają ocenie 

przekazywany jest przez Regionalną Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W2020 r. 

ocenie udatności upraw poddano zalesione grunty rolne o łącznej powierzchni 8,55 ha, położonych 

w Gminie Lubaczów oraz Stary Dzików. 
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4) W oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych 

pod zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) starosta na podstawie decyzji 

administracyjnych wydanych w 2002 r. i 2003 r. stwierdzających zalesienie gruntów rolnych, 

wypłaca ekwiwalent należny właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw 

rolnych i prowadzenie upraw leśnych prze okres 20 lat, do 10 dnia każdego miesiąca. ww. 

ekwiwalenty finansowane są ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

w oparciu o wniosek, który przedkłada się na początku każdego kwartału w danym roku.  W 2020 r. 

68 właścicielom zalesionych gruntów wypłacono łącznie 537 456,82 zł.  

5) W oparciu o przepisy ustawy Prawo łowieckie, starosta dzierżawi na wniosek Polskiego 

Związku Łowieckiego po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

oraz właściwej izby rolniczej obwody łowieckie polne, wykonując zadanie z zakresu administracji 

rządowej. Starosta Lubaczowski w oparciu o umowy z 5 kołami łowieckimi tj. Tur, Cietrzew, 

Hubert, Ryś, Roztocze w 2020 r. naliczył czynsz dzierżawny o łącznej kwocie brutto 20 591,37 zł, 

który był obowiązany rozliczyć pomiędzy nadleśnictwami (grunty leśne) i gminami (grunty 

pozostałe). Czynsz dzierżawny ustala się w zależności o kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc 

ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, 

który dla roku 2020 wynosił 58,46 zł za 1 dt, ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. (Monitor Polski 2019, poz. 1017).  

6) W ramach zadań związanych z rybactwem śródlądowym, Starosta Lubaczowski wydaje 

karty wędkarskie, legitymacje członków Społecznej Straży Rybackiej oraz dokonuje rejestracji 

sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb. 

Zgodnie ze stanem na koniec 2020 roku, Starosta Lubaczowski wydał w 2020 roku 

115 kart wędkarskich dla osób, które zdały egzamin przed komisją powołaną przez Koło Polskiego 

Związku Wędkarskiego. 

Społeczna Straż Rybacka działająca na terenie powiatu lubaczowskiego przy Okręgu 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu, na koniec 2020 roku liczyła 14 członków. 

W rejestrze sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, 

prowadzonym przez Starostę Lubaczowskiego na dzień 31.12.2020 r. wpisano 195 jednostek 

pływających, w tym w 2020 roku 14 szt., wydając stosowne zaświadczenie o rejestracji.  
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 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadania: 

 Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie. 

 

1. Realizacja Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku 

Pracy w Powiecie Lubaczowskim na lata 2015-2020.  

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie kontynuował realizację Programu 

Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Lubaczowskim na 

lata 2015-2020 wdrożonego na podstawie uchwały nr VII/45/2015 Rady Powiatu w Lubaczowie 

z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

Mimo istniejących w 2020 r. utrudnień w realizacji programu związanych ze stanem 

epidemii można stwierdzić, że cel główny programu: ograniczenie bezrobocia i wykluczenia 

społecznego poprzez podejmowanie działań wspierających aktywność zawodową mieszkańców 

powiatu lubaczowskiego i podnoszących jakość obsługi lokalnego rynku pracy, założony w 2015 

roku został osiągnięty. Na początku realizacji programu (styczeń 2015 r.) stopa bezrobocia 

w powiecie lubaczowskim wynosiła 16,8%, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych 3576, 

w grudniu 2020 r. stopa bezrobocia wyniosła 9,7% a liczba bezrobotnych 2316.  

 

Na spadek stopy bezrobocia o 7,1 punktu procentowego i liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych miała wpływ polepszająca się koniunktura gospodarcza, ale też realne działania 
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podejmowane w ramach programu, w szczególności wspieranie bezrobotnych w wejściu na rynek 

pracy – dotyczyło to głównie młodzieży, powrotu na rynek pracy długotrwale bezrobotnych, osób 

po 50 roku życia, niepełnosprawnych i innych grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Wsparcie tych osób polegało w szczególności na świadczeniu usług rynku pracy, w tym 

poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, kierowaniu do subsydiowanych form wsparcia, 

organizacji staży, wspieraniu mobilności geograficznej młodzieży. W każdym roku realizacji 

programu ubiegano się o dodatkowe środki na realizację programów skierowanych do wybranych 

kategorii bezrobotnych, informowano bezrobotnych o możliwości wsparcia w aktywizacji 

zawodowej przez inne instytucje. 

Najlepsze efekty zostały osiągnięte wskutek aktywizacji młodzieży. Na początku wdrażania 

programu liczba osób z tej grupy stanowiła 39,7% ogółu bezrobotnych zaś na zakończenie realizacji 

29,06% (w liczbach bezwzględnych to odpowiednio 1560 i 673 osoby do 30 roku życia). 

Z zadowoleniem należy przyjąć fakt, że w strukturze bezrobotnych mniejszy aniżeli na początku 

realizacji programu jest odsetek osób długotrwale bezrobotnych (01.01.2015- 55%, 31.12.2020 – 

48,75%), zmniejszyła się również liczba osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej z 10,04% ogółu bezrobotnych w dniu rozpoczęcia programu do 8,07% w dniu 

zakończenia. Podejmowane na przestrzeni 6 lat działania sprawiły, że zmniejszyła się liczba 

bezrobotnych powyżej 50 roku życia z 780 do 606, jednak w strukturze bezrobotnych grupa ta 

stanowi znaczny odsetek – 26,17% w końcu 2020 r. (6 lat wcześniej niespełna 20%). Z dużym 

prawdopodobieństwem można stwierdzić, że dla tej grupy osób 2020 rok był najtrudniejszy 

ze względu na stan epidemii i obawy z nią związane; do końca 2019 r. bezrobocie wśród osób 

powyżej 50 roku życia spadało (537 osób na 31.12.2019 r.), by w kolejnym roku dość znacząco 

wzrosnąć. Podobną prawidłowość można zaobserwować wśród osób niepełnosprawnych; liczba 

zarejestrowanych spadła ze 115 do 79, ale w strukturze bezrobotnych odsetek wzrósł z 2,9% 

do 3,41%. 

W ramach założonego w programie celu: wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy 

sfinansowano wyposażenie 87 stanowisk; od 2019 r. instrument ten nie był realizowany z powodu 

mniejszego limitu środków, licznych rotacji pracowników zatrudnionych na wyposażonych 

stanowiskach pracy, a w 2020 r. stanu epidemii powodującego niepewność wśród pracodawców. 

Od początku programu udzielono 306 osobom bezrobotnym dofinansowania działalności 

gospodarczej, z czego 44 w 2020 r.  
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Diagnoza sytuacji na lokalnym rynku pracy przed opracowaniem Programu Promocji 

Zatrudnienia (…) wskazywała na potrzebę działań na rzecz ograniczenia zagrożenia wykluczeniem 

społecznym. Od 2015 r. podejmowano liczne inicjatywy w tym zakresie: finansowanie zatrudnienia 

wspieranego, świadczeń integracyjnych uczestników Centrum Integracji Społecznej, współpraca 

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaczowie w realizacji programu w ramach 

budownictwa mieszkaniowego, realizacja Programu Aktywizacja i Integracja wspólnie z MOPS 

w Lubaczowie i GOPS w Wielkich Oczach. Od 2015 – 2019 roku we wszystkich gminach powiatu 

lubaczowskiego organizowano prace społecznie użyteczne, w 2020 r. w sześciu. W trakcie realizacji 

programu tą formą wsparcia objęto 442 osoby. W ubiegłym roku w ramach działań zmierzających 

do przeciwdziałania zagrożeniu wykluczeniem społecznym realizowano prace społecznie 

użyteczne. Innych inicjatyw nie podejmowano, gdyż nie było na nie szerszego zapotrzebowania.  

Nie można przyznać, że działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu 

(w szczególności wykluczenia z powodu bezrobocia) całkowicie zniwelowały problem, ale go 

ograniczyły; liczba bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w styczniu 2015 

r. wynosiła 354, a w grudniu 2020 r. 187. 

Program zakładał doskonalenie jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Lubaczowie. Realizując ten cel, większość pracowników urzędu co roku podwyższała 

kwalifikacje podczas szkoleń i konferencji. Rok 2020 był szczególnym testem jakości, gdyż 

ze względu na stan epidemii świadczono usługi w różnych formach. Dołożono wszelkich starań, 

by forma usługi nie miała wpływu na jej jakość. 

2. Realizacja projektów współfinansowanych z UE 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie realizował trzy projekty 

współfinansowane z UE: 

1) „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie 

lubaczowskim (VI)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2014-2020 w oparciu o uchwałę nr XVII/161/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie 

z dnia 30.01.2020 r. 

W ramach projektu finansowano instrumenty rynku pracy kierowane do osób bezrobotnych 

(prace interwencyjne, staże, dofinansowanie działalności gospodarczej) i instrumenty wsparcia 

przedsiębiorców uregulowane w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Tarcza Antykryzysowa). 
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Na aktywizację 66 bezrobotnych uczestników projektu wydatkowano 539,9 tys. zł; po 

zakończeniu udziału w projekcie 60 osób podjęło pracę lub działalność gospodarczą. W ramach 

Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy otrzymali pomoc w wysokości 2 720,1 tys. zł na 

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne dla 485 pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej otrzymało 159 przedsiębiorców niezatrudniających pracowników. 

2) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim 

(IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

w oparciu o uchwałę nr VI/44/2015 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 marca 2015 r. 

W 2020 r. kontynuowano realizację projektu rozpoczętego w 2019 r. W 2020 r. finansowano 

staże, bon na zasiedlenie, prace interwencyjne, przyznano środki na podjęcie działalności 

gospodarczej. Wsparciem, na które wydatkowano 1 444,0 tys. zł objęto 215 bezrobotnych do 30 

roku życia. Projekt zakończy się w 2021 r. 

3) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (V)” 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

w oparciu o uchwałę nr XVII/160/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 stycznia 2020r. 

W ramach projektu finansowano instrumenty rynku pracy kierowane do osób bezrobotnych 

do 29 roku życia (prace interwencyjne, staże, dofinansowanie działalności gospodarczej, bon na 

zasiedlenie) i wybrane instrumenty wsparcia przedsiębiorców wskazane w Tarczy Antykryzysowej. 

Na aktywizację 135 bezrobotnych uczestników projektu wydatkowano 729,4 tys. zł. 

W ramach Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy otrzymali pomoc w wysokości  

1 092,2 tys. zł na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla 195 pracowników, dofinansowanie części 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej otrzymało 37 przedsiębiorców niezatrudniających 

pracowników. 

Przewidywany czas zakończenia rozpoczętego w 2020 r. projektu to 31.12.2022.  
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 Porządek publiczny,  bezpieczeństwo obywateli, obronność 

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadania: 

 Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie. 

 

 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Lubaczowie  

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie powołanej celem realizacji 

zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami na podstawie 

art. 38a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 

r, poz. 920) w 2020 roku ukierunkowana była na realizację ustawowych zadań z zakresu 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie została powołana na kolejną trzyletnią  

kadencję Zarządzeniem Starosty Lubaczowskiego nr 14/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. 

W 2020 roku odbyły się 2 posiedzenia Komisji na których dokonywano m.in. analizy i oceny 

stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie, jak również omawiano 

realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego przez jednostki organizacyjne wykonujące 

na terenie powiatu zadania z zakresu bezpieczeństwa obywateli. 

Na pierwszym posiedzeniu Komisji 17 stycznia 2020 r. przyjęto plan pracy Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie na 2020 r, a także dokonano oceny bezpieczeństwa 

i porządku na terenie powiatu.  

Komisja zapoznała się także z: 

 informacją o stanie bezpieczeństwa powiatu z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

złożoną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, 

 informacją o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie powiatu 

lubaczowskiego złożoną przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie.  

 Na kolejnym posiedzeniu Komisji w dniu  26 czerwca 2020 roku przedstawiono: 

 informację na temat  bezpieczeństwa epizootycznego na terenie powiatu lubaczowskiego 

złożoną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie, 

 informację na temat bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lubaczowskiego złożoną przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, 
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 informacją o stanie bezpieczeństwa powiatu z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

złożoną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, 

 informacją o stanie bezpieczeństwa  obiektów budowlanych złożoną przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie, 

 

 Zarzadzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna 

 

1) W zakresie organizacyjnym: 

W związku ze zmianami przepisów, jak również realizując bieżące zadania aktualizowano 

i wydano zarządzenia Starosty Lubaczowskiego: 

  zarządzenie nr 16/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji systemu 

zarządzania kryzysowego w Powiecie Lubaczowskim; 

  zarządzenie nr 18/2020 z dnia 22 czerwca  2020 r. w sprawie organizacji, uruchamiania 

i funkcjonowania stałego dyżury Starosty Lubaczowskiego; 

  zarządzenie nr 34/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury 

postepowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika Starostwa 

Powiatowego w Lubaczowie; 

  zarządzenie nr 41/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do 

opracowania aktualizacji „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu 

Lubaczowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

i w czasie wojny”. 

  zarządzenie nr 48/2020 z dnia 16 października 2020 o zmianie zarządzenia nr 14/2018 

z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; 

  zarządzenie nr 49/2020 z dnia 16 października 2020 o zmianie zarządzenia nr 14/2018 

z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; 

  zarządzenie nr 50/2020 z dnia 16 października 2020 o zmianie zarządzenia nr 16/2020 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji systemu zarzadzania kryzysowego 

w Powiecie Lubaczowskim. 
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2) W zakresie zarządzania kryzysowego : 

 przekazywano komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne do gmin i podległych 

jednostek. 

  realizowano zadania związane z posiedzeniami Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego  

  przesyłano codzienne raporty dobowe do WCZK w Rzeszowie w systemie Centralnej 

Aplikacji Raportującej (CAR). 

 

3) W zakresie działalności planistyczno – organizacyjnej obrony cywilnej : 

 składano informacje do Podkarpackiego Urzędy Wojewódzkiego w Rzeszowie 

o sposobie realizacji zadań wynikających z założeń i kierunków działania, 

 aktualizowano Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia 

zagrożenia radiacyjnego w powiecie lubaczowskim, 

 aktualizowano Powiatowy Plan Ochrony Zabytków, 

 aktualizowano Powiatowy Plan Obrony Cywilnej. 

  

4) W zakresie szkolenia: 

  opracowano sprawozdanie roczne i przekazano do Podkarpackiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

5) W zakresie przeciwdziałania pandemii COVID-19   

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marcu 2020 stanu epidemii COVID-19 na terenie 

Polski,  głównym zadaniem Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa 

Powiatowego w Lubaczowie było podjęcie wszelkich możliwych działań prewencyjnych mających 

na celu zminimalizowanie skutków pandemii zarówno dla mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego 

jak i pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu. Na wniosek 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie już 11 marca 2020 odbyło się 

posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w Lubaczowie w poszerzonym 

składzie poświęcone w całości COVID-19. Przez cały okres pandemii ściśle współpracowano ze 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubaczowie oraz pozostałymi inspekcjami 

i służbami powiatowymi w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 17A724AC-E63A-4F63-B5AB-A4727E0BF04C. Uchwalony Strona 164



163 

W okresie od marca 2020 do grudnia 2020  Zespół ds. Zarzadzania Kryzysowego i Obrony 

Cywilnej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie podejmował następujące działania: 

 uczestniczono w szeregu wideokonferencji dotyczących epidemii COVID-19 oraz 

w posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w Rzeszowie, 

  zorganizowano cztery stanowiska do obsługi mieszkańców na parterze budynku 

Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, co umożliwiło bezpośrednią, nieprzerwaną 

obsługę mieszkańców powiatu i osób spoza terenu powiatu w trakcie pierwszej, drugiej 

i trzeciej fali zachorowań, 

  wyznaczono i zorganizowano punkt kwarantanny dokumentów wpływających 

do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. 

 przygotowywano i publikowano komunikaty Starosty Lubaczowskiego informujące 

o zachowaniu bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu COVID-19, 

 opracowano Zarządzenie Starosty Lubaczowskiego nr 34/2020 w sprawie wprowadzenia 

procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika 

Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, 

 współorganizowano narady kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie 

w sprawie wprowadzenia zmianowego systemu pracy w związku ze wzrostem 

zachorowań na COVID-19. 

 dystrybuowano plakaty i broszury informacyjne o podstawowych zasadach zachowania 

bezpieczeństwa epidemiologicznego, 

 wyznaczono - współorganizowano miejsca kwarantanny dla osób wracających 

z zagranicy, 

 przesyłano raporty dobowe oraz doraźne do Wojewody Podkarpackiego, dotyczące 

obłożenia miejsc kwarantanny oraz sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu 

lubaczowskiego, 

 składano zamówienia na niezbędne środki dezynfekcyjne do Ministerstwa Zdrowia za 

pośrednictwem Wojewody  Podkarpackiego. Pozyskano środki ochrony indywidualnej  

dla Starostwa Powiatowego i podległych jednostek, 

 opracowano zestawienie kosztów poniesionych w związku ze zwalczaniem COVID-19 

w okresie od marca do końca czerwca 2020 r., 

 podjęto działania mające na celu pozyskanie osób do pracy w przypadku wystąpienia 

eskalacji zakażeń koronawirusem w DPS-ach i braku kadry do opieki nad mieszkańcami 

DPS, 
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 nawiązano współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej  w zakresie wsparcia działań 

związanych z zapobieganiem COVID-19, 

 współpracowano z Wojewodą Podkarpackim oraz Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w sprawie realizacji procedury szczepień przeciw COVID-19 

na terenie powiatu lubaczowskiego, 

 podejmowano działania mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i starszych pod 

kątem zapewnienia posiłków, produktów żywnościowych oraz  zakupu leków. 

Działania  z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Starostwie Powiatowym 

w Lubaczowie (realizowane przez Pracownika Służby BHP Starostwa): 

W celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Starostwie 

Powiatowym w Lubaczowie wprowadzono procedurę codziennego mierzenia temperatury 

pracownikom urzędu oraz wydano Zarządzenie Nr 23/2020 Starosty Lubaczowskiego w sprawie 

obowiązku zakrywania ust i nosa przez pracowników Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. 

Sporządzono również ,,Instrukcję BHP w związku z rozprzestrzenianiami się koronawirusa”, 

mającą  na celu przedstawienie pracownikom zasad zapobiegawczych, które mają istotny wpływ na 

ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem.  

Ponadto każdy z pracowników otrzymał dostęp do indywidualnych środków ochrony przed 

wirusem SARS-CoV-2 w postaci maseczek i przyłbic ochronnych, środków do dezynfekcji rak oraz 

rękawic ochronnych. W sumie w tym celu zakupiono około 10 000 szt. rękawic, około 800 szt. 

maseczek, 144 l płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz 115 l mydła antybakteryjnego. 

Powiat Lubaczowski otrzymał również wsparcie z Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu 

Obrony Cywilnej w Rzeszowie w postaci płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni w ilości 1725 l, 

które w części zostały przekazane do jednostek organizacyjnych: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie – 145 l; 

 Muzeum Kresów w Lubaczowie – 10 l; 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie – 50 l; 

 Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie – 70 l; 

 Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie – 125 l; 

 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie – 75 l; 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie – 405 l; 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie – 155 l; 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie – 75 l; 
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 Dom Dziecka w Nowej Grobli – 165 l; 

 Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej – 155 l; 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie – 60 l. 

Ze względu na przedłużający się stan pandemii Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 

dokonało zakupu automatycznej bezdotykowej stacji do dezynfekcji rąk, która została umieszczona 

przy wejściu do budynku urzędu oraz zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

zrezygnowano z korzystania z elektrycznych suszarek do rąk na rzecz jednorazowych ręczników 

papierowych. 

 

 

 

 Obronność 

 

W 2020 r. opracowano następujące dokumenty planistyczne szczebla powiatowego: 

 Plan szkolenia obronnego powiatu Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na 2020 r., 

 Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych 

w powiecie lubaczowskim  w 2020 r., 

 Plan kwalifikacji wojskowej (Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubaczowie) na rok 2020. 

Na podstawie w/w dokumentów zrealizowano następujące działania: 

Od dnia 10 lutego do 28 lutego 2020 r. zorganizowano i przeprowadzono kwalifikację 

wojskową. Wydano 265 orzeczeń lekarskich  (Kat A-252,  Kat. B -1, Kat D-7, Kat-E -5). 
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 Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego 

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadanie: 

 Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie. 

 

Ochrona przeciwpowodziowa prowadzona jest w oparciu o dokument operacyjny pn. „Plan 

Ochrony przed powodzią w Powiecie Lubaczowskim”. 

Podstawowe założenie: 

-Plan operacyjny zawiera szczegółowe wykazy mostów, przepustów i budowli 

hydrotechnicznych potencjalnie narażonych na uszkodzenia przez podwyższone stany wód 

płynących, 

- „Plan” zawiera zestawienie sił i środków przewidzianych do wykorzystania w trakcie 

ewentualnych akcji powodziowych, 

- „Plan” zawiera wykaz procedur obowiązujących w sytuacji zagrożenia powodziowego, 

W ramach ww. działań jest utrzymywany i stopniowo doposażany Powiatowy Magazyn 

Przeciwpowodziowy – lokalizacja ul. Mickiewicza 45, klucze dostępne w Wydziale Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz w Powiatowym Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego. Stan 

wyposażenia: szczegóły w dokumencie „Plan operacyjny ochrony przed powodzią”. 
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 Ochrona praw konsumenta  

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadanie: 

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 

 

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenckich wykonuje 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lubaczowie, w wymiarze 5  godzin tygodniowo. Formę 

realizacji ww. zadań określają  przepisy art. 37-43 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz.U. z 2021r.,  poz. 275 z późn. zm.).  

Rzecznik swoje zadania wykonuje przez zapewnienie konsumentom bezpłatnych porad 

prawnych i informacji prawnej, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw 

i interesów konsumentów, prowadzenie edukacji konsumenckiej. W celu wyegzekwowania 

słusznych roszczeń konsumentów może również skorzystać z  nadanych ustawą uprawnień 

procesowych.  

W 2020 roku Powiatowy Rzecznik udzielił 132 porad prawnych (w 2019 r. 168) 

w sprawach konsumenckich. Były one udzielane konsumentom telefonicznie oraz osobiście 

w urzędzie.  Porady dotyczyły  m. in. sposobu dochodzenia roszczeń od sprzedawców z tytułu 

niezgodności zakupionego towaru z umową oraz od gwarantów z tytułu udzielonej gwarancji. 

Konsumenci zwracali się o porady prawne, w sprawach reklamacji obuwia i odzieży, wyposażenia 

mieszkania, sprzętu RTV i AGD, sprzętu komputerowego, samochodów i części do nich, produktów 

związanych z opieką zdrowotną, zgłaszając wady stwierdzone podczas użytkowania towaru. 

Występowali również o pomoc w sprawach dotyczących usług: dostawy energii, 

telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, remontowo-budowlanych, motoryzacyjnych.  Pytania 

konsumentów w zakresie usług  dotyczyły najczęściej sposobu rozwiązania umów oraz możliwości 

wyegzekwowania reszczeń. Rzecznik analizował treść zawartych przez konsumentów umów, 

pomagał w sformułowaniu pism (oświadczeń) o odstąpieniu od umowy. Informował konsumentów 

o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych oraz udostępniał ich treść.  

Ponadto Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lubaczowie na skutek wnoszonych przez 

konsumentów wniosków i skarg występował do przedsiębiorców w celu respektowania praw 

i interesów konsumentów. Rzecznik  zwracał się o ponowne rozpatrzenie reklamacji, o przesłanie  

pisemnych wyjaśnień i informacji mających na celu rozwiązanie istniejącego pomiędzy stronami 
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sporu, wzywał do wykonywania ciążącego na przedsiębiorcy obowiązku, prowadził ze 

sprzedawcami  postępowanie mediacyjne.  

W wyniku interwencji rzecznika, w większości spraw, przedsiębiorca uznał zasadność  

żądań i zmienił swoje dotychczasowe stanowisko. Przykładowo Rzecznik występował w kilku  

sprawach do sprzedawcy prądu o rozwiązanie umów sprzedaży energii elektrycznej bez naliczenia 

opłaty dodatkowej/karnej w wys. 20 zł. za każdy miesiąc, w którym umowa miała być wykonywana, 

z uwagi na wprowadzenie konsumentów w błąd  przez przedstawicieli handlowych sprzedawcy. 

Zgodnie w twierdzeniami konsumentów  pracownicy firmy zapewniali ich, że są przedstawicielami 

dotychczasowego sprzedawcy i mają dla nich propozycję sprzedaży energii elektrycznej po niższej 

cenie. Konsumenci podpisując  umowy  nie mieli świadomości, że dokonują zmiany 

dotychczasowego dostawcy prądu, jak również tego, że umowa zostaje zawarta na okres 

60 miesięcy i po jej podpisaniu będą otrzymywać płatności na dwóch fakturach, jedną za prąd, drugą 

za dystrybucję. Gdyby przedstawiciele mówili  prawdę, nie wprowadzili ich w błąd, nigdy by tych 

umów nie podpisali. Ponadto konsumenci nieświadomie podpisali wnioski o przystąpienie 

do grupowego ubezpieczenia.  

W odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika sprzedawca stwierdził, że oferta została przedstawiona 

konsumentom prawidłowo, niemniej jednak, z uwagi na interwencje Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów oraz dobro klientów, wyraził zgodę  na rozwiązanie umów bez dodatkowych opłat. 

Rzecznik na bieżąco współpracował z organizacjami konsumenckimi oraz instytucjami 

zajmującymi się ochroną praw konsumentów, jak również z miejskimi i powiatowymi rzecznikami 

konsumentów. Współpraca polegała na wymianie informacji i doświadczeń w zakresie 

rozwiązywania problemów konsumenckich, sygnalizowania zjawisk rynkowych, które mają 

niekorzystny wpływ na sytuację konsumentów.  

Rzecznik prowadził także działalność edukacyjno-informacyjną. Podczas załatwiania 

spraw, informował sprzedawców i konsumentów o ich obowiązkach i uprawnieniach wynikających 

z obowiązujących przepisów. Rozpowszechniał publikacje zawierające informacje i praktyczne 

porady dotyczące możliwości i trybu dochodzenia roszczeń od sprzedawców, gwarantów 

i wykonawców usług. W dniu 27.01.2020 r. uczestniczył w spotkaniu z seniorami nt. „Konsumenci 

seniorzy a sprzedaż bezpośrednia”, podczas którego udzielał praktycznych porad mających na celu 

zwiększenie świadomości seniorów/ mieszkańców Lubaczowa w zakresie przysługujących im praw 

jako konsumentów.   
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 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz 

edukacja prawna na terenie powiatu  

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadanie: 

 Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 2016r., Powiat Lubaczowski 

realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie 

uprawnionej (osobie fizycznej), która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawne 

oraz osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniających innych 

osób w ciągu ostatniego roku.  

Realizacja zadania w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje, w szczególności 

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej 

uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazanie osobie uprawnionej sposobu 

rozwiązania jej problemu prawnego, sporządzenie projektów niektórych pism.  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.  

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest przez adwokatów i radców prawnych, 

wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką (ORA) i Okręgową Izbę Radców Prawnych 

(OIRA) oraz działających na podstawie umowy z organizacją pozarządową Stowarzyszenie Sursum 

Corda z siedzibą w Nowym Sączu (stowarzyszenie zostało wyłonione w otwartym konkursie, 

spośród 5-ciu ofert, które wpłynęły celem rozpatrzenia).  

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie 

lubaczowskim realizowane są w dwóch punktach : 

1) Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1 pok.nr 17 prowadzony przez adwokatów 

i radców prawnych ,od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1130, 
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2) Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1 pok.nr 17 prowadzony przez organizację 

pozarządową Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu od poniedziałku do 

piątku w godz. od 1130do 1530. 

W 2020 r. na realizację ww. zadania została przyznana powiatowi lubaczowskiemu dotacja 

w kwocie 132 000,00 zł, rozliczana zgodnie z zawartymi umowami. Powiat lubaczowski podpisał 

6 umów z radcami prawnymi/adwokatami oraz 1 umowę z organizacją pozarządową.  

Kwota dotacji 132 000,00 zł została przeznaczona: 

 w 91% na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z radcami i adwokatami oraz na rzecz 

wyłonionej organizacji pozarządowej, tj. łącznie kwota 120 120,00 zł, 

 w 6 % na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań, tj. kwota 

7 920,00 zł, 

 w 3% na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej, tj. 

kwota 3 960,00 zł. 

 

Ilość udzielonych porad prawnych wg dziedzin prawa w roku 2020: 

 prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej 15, 

 prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego 25, 

 prawo podatkowe 34, 

 prawo pracy 67, 

 prawo karne 45, 

 rodzinne 76, 

 prawo cywilne 70, 

 inne 39. 

Łącznie w 2020 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

skorzystało 371 osób (w 2019 r. 389 osób).  W ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

zrealizowano 1 postępowanie mediacyjne.  
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Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez: 

 

Adwokatów  

i radców prawnych 
 

Organizację pozarządową 

 
 

pomoc prawna pomoc prawna/ 

 poradnictwa obywatelskie 

 

Liczba udzielonych porad 

 

 

170 

 

201 

Tabela 4.18-1 Liczba osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w poszczególnych punktach w 2020 r.  

 

Realizacja zadania z zakresu edukacji prawnej  

Obejmowała działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej 

społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:  

a) prawach i obowiązkach obywatelskich, 

b) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, 

c) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, 

d) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia   

    prawa, 

e) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
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 Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych. 

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadanie: 

 Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie, 

 Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i  Rozwoju Gospodarczego 

Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, 

 Jednostki organizacyjne Powiatu w zakresie nieruchomości będących w ich trwałym 

zarządzie. 

 

 Realizacja zadań przez Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie  

Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie działa na podstawie Uchwały  

Nr XXVIII/254/2006 Rady Powiatu z dnia 30 września 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki 

organizacyjnej powiatu pod nazwą – Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie. Celem działalności 

Gospodarstwa jest gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi, w tym utrzymanie 

i eksploatacja zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych.  

Realizując Uchwały Zarządu Powiatu Gospodarstwo Lokalowe zawiera i rozwiązuje umowy 

najmu, przekazuje i przejmuje lokale od najemców, nalicza i pobiera czynsze oraz opłaty, utrzymuje 

lokale i urządzenia techniczne ( przeglądy techniczne przewidziane prawem budowalnym), planuje 

i przeprowadza naprawy, remonty, utrzymuje porządek w obiektach i wokół nich, administruje 

budynkiem Starostwa Powiatowego, zabezpiecza mienie powiatu.   

Na planowane w 2020 r. dochody  w kwocie 713 352,00 zł wykonano 746 503,38 zł, 

co stanowi 104,65 % planu rocznego. 

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów: 

Główne źródła przychodów to: 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   421 637,42  zł  

- wpływy z usług          295 630,40 zł 

- sprzedaż składników majątkowych (złom)                                              376,20 zł  

- odsetki od środków na rachunku bankowym              57,83 zł 

- odsetki od nieterminowych wpłat              445,00 zł  
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- wpływy z różnych dochodów( refundacja z PUP,  wywóz  

nieczystości komunalnych, ubezpieczenia  oraz rozliczenie podatku  

VAT lat ubiegłych, zwrot składek ZUS)                                            28 356,53 zł                                                               

    

Razem:                      746 503,38 zł 

 

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń w kwocie 7 933,56 zł. 

Planowane wydatki w 2020 r. wynosiły 1 455 115,00 zł wykonano 1 366 246,19 zł, 

co stanowi 93,89  % planu rocznego.  

 

 

Remonty budowlane związane z utrzymaniem obiektów wykonane w 2020r.: 

 

-Wieże telekomunikacyjne 

1. Zabezpieczenie i konserwacja ogrodzenia masztów antenowych zlokalizowanych  

w miejscowościach: Sucha Wola, Stary Dzików, Moszczanica, Kowalówka, Niemstów, Borchów, 

Futory, Ułazów, Cewków oraz przeglądy masztów. 

Ogólna wartość : 1 783,00 zł 

 

- Blok mieszkalny  ul. Leśna 24 

1. Remonty mieszkań nr 3,17,18,23 ( przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej  

z montażem armatury, malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, malowanie grzejników, remont 

łazienki, przebudowa instalacji elektrycznej z montażem osprzętu). 

2. Naprawa oświetlenia zewnętrznego parkingu i drogi dojazdowej do budynku. 

3. Usunięcie awarii na instalacji wodociągowej w budynku, wymiana wodomierza, wymiana 

zaworów na pionach. 

4. Instalacja elektryczna- usuniecie awarii w piwnicy, częściowa wymiana instalacji  

w mieszkaniu nr 20. 

 Ogólna wartość : 3 099,00 zł 
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-  Budynek Sanepid-u   ul. Mickiewicza 45 

1. Wymiana armatury i naprawa wod- kan. na II p. oraz w piwnicy. 

2. Naprawa instalacji elektrycznej w piwnicy - kotłowania tablica rozdzielcza i oświetlenia 

zewnętrznego na parterze budynku nad wejściem do PPP. 

3. Konserwacja, naprawa studzienek rewizyjnych i zasuw przeciwburzowych w piwnicach 

budynku. 

4. Częściowa wymiana obróbki blacharskich i naprawa uszkodzonego dachu ( papa). 

5. Remont pomieszczenia na IIp. nr 243,17a ( KOWR) – wymiana instalacji elektrycznej, 

szpachlowanie , malowanie, wstawianie drzwi. 

6. Wymiana podliczników i tablicy energetycznej na parterze i II piętrze. 

Ogólna wartość :  7 475,00 zł 

 

- Jędrzejówka gm. Narol 

1. Naprawa instalacji gazowej- c.o i c.w z wymiana wkładu filtra wodnego po głównym 

zaworze. 

2. Naprawa instalacji wod-kan. 

3. Czyszczenie rur rynien dachowych z usunięciem przecieków i uszczelnienie. 

Ogólna wartość 595,00 zł 

 

- PCPR ul. Piłsudskiego 8 , ŚDS- ul. Konery 2 

1. Czyszczenie i naprawa zaworu burzowego z wymianą klapy, naprawa awarii na instalacji 

wodociągowej. 

2. Remont kotłowni instalacji c.o z wymianą automatu palnikowego z przeglądem. 

3. Malowanie okien i zabezpieczenie  kratami stalowymi z siatką do piwnic przed 

włamaniem. 

4. Remont kominów i przewodów wentylacyjnych. 

5. Przygotowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Ogólna wartość : 11 416,00 zł 
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- ARiMR ul. Mazury 3 

1. Usuniecie awarii na instalacji c.o. 

2. Instalacja elektryczna - przegląd. 

3. Czyszczenie rynien dachowych, usunięcie przecieków na dachu z papy. 

4. Remont kominów wentylacyjnych – 17 szt. 

Ogólna wartość : 1 735,00 zł 

 

- Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego -ul. Jasna1  

1. Częściowa wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy, usunięcie awarii. 

2. Przebudowa przewodów wentylacyjnych poprawiających ich sprawność związanych 

z funkcjonowaniem działalności gastronomicznej. 

3. Naprawa instalacji armatury wod- kan. na I i II piętrze. 

4. Remont sali narad oraz pokojów biurowych na I i II piętrze.  

5. Remont kotła stalowego c.o w kotłowni z wymianą I-go członu. 

6. Remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwum komunikacji. 

7. Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody i w w.c na  I piętrze, naprawa instalacji 

wodnej. 

8. Zabezpieczenie stalowymi kratami z wypełnieniem siatką okienek  piwnic. 

9. Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach archiwalnych. 

10. Naprawa stolarki drzwiowej, okiennej z PCV, mebli i sprzętu biurowego. 

11. Remont korytarza i schodów prowadzących do pomieszczeń archiwalnych (ułożenie 

płytek). 

Ogólna wartość :  36 072,00 zł 

 

- Chotylub nr działki 467 

1.Malowanie ogrodzenia, utrzymanie działki. 

Ogólna wartość :  801,00 zł 

 

Łączna wartość : 62 976,00 zł  
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 Inwestycje w obiektach stanowiących mienie powiatu lubaczowskiego 

realizowane przez Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa 

i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. 

 

W 2020 roku Powiat zrealizował inwestycję pn.: „Przebudowa instalacji gazowej  

i technologicznej wraz z wymianą kotłów w kotłowni budynku dydaktycznego Zespołu Szkół 

im. Józefa Kustronia w Lubaczowie”. W ramach zadania wymieniono istniejącą instalację 

gazową w kotłowni ZS w Lubaczowie oraz wymieniono istniejące kotły gazowe  

o mocy 380 kW na stojące gazowe kotły kondensacyjne o mocy 425 kW każdy. 

Koszt realizacji zadania: 180.000,00 zł. 

Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Powiatu Lubaczowskiego. 
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Ponadto w trakcie realizacji jest inwestycja pn.: „Przebudowa kotłowni paliw stałych na 

kotłownię gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku 

administracyjnym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie”. 

Termin realizacji wg umowy z wykonawcą: 29.07.2021 r. 

Planowany koszt realizacji zadania wynosi: 160.664,77 zł. 

Planowane dofinansowanie z WFOŚiGW – 85.000,00 zł. 

 

 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 17A724AC-E63A-4F63-B5AB-A4727E0BF04C. Uchwalony Strona 179



178 

5. Realizacja uchwał rady powiatu 

 

Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Lubaczowie – uchwały podjęte w 2020r.: 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) Informacja o wykonaniu 

1.  Uchwała Nr XVII/152/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.01.2020r. w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu w Lubaczowie na 2020r. 

Uchwała wykonana.  

Rada Powiatu zatwierdziła plan kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2020r.  

2.  Uchwała Nr XVII/153/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.01.2020r. w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Powiatu w Lubaczowie na 2020r. 

Uchwała Wykonana.  

Rada powiatu zatwierdziła plany pracy 

komisji stałych Rady Powiatu na 2020 

rok. 

3.  Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.01.2020r. w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 

Lubaczowskiego na lata 2020-2022. 

Uchwała wykonana. 

Przedstawiono do wiadomości 

i realizacji Radzie Pedagogicznej. 

4.  Uchwała Nr XVII/155/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.01.2020r. w sprawie 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej dla powiatu 

lubaczowskiego i wysokości środków PFRON 

przeznaczonych na ich realizację w 2020 r. 

Uchwała wykonana. 

Uchwała określa zadania i wysokość 

środków PFRON przeznaczonych 

na realizację zadań  z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych dla powiatu 

lubaczowskiego w 2020 r. 

5.  Uchwała Nr XVII/156/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.01.2020r. w sprawie 

Statutu Powiatowego Centrum Kultury 

w Lubaczowie. 

Uchwała wykonana. 

Nadano nowy statut PCK w Lubaczowie 

Dostosowano statutu jednostki do 

wymogów ustawy a także zmian 

organizacyjnych. 

6.  Uchwała Nr XVII/157/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.01.2020 w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na przekazanie do prowadzenia Ministrowi 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących 

w skład Zespołu Szkół w Oleszycach. 

Uchwała wykonana. 

Przekazanie nastąpiło w dniu 1 stycznia 

2021 r., na mocy zawartego 

porozumienia pomiędzy Powiatem 

Lubaczowskim a Ministerstwem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 

lutego 2020 r. 
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7.  Uchwała Nr XVII/158/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.01.2020r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 

Lubaczowskiego na 2020r. 

Uchwała wykonana. 

8.  Uchwała Nr XVII/159/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.01.2020r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XLI/257/2018 Rady 

Powiatu w Lubaczowie z dnia 18.10.2018 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez 

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. 

Uchwała wykonana. 

9.  Uchwała Nr XVII/160/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.01.2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji 

projektu pt. "Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

lubaczowskim (V)" Działanie 1.1 Wsparcie 

osób młodych pozostających bez pracy 

na regionalnym rynku pracy - projekty 

pozakonkursowe/Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Uchwała wykonana. 

W ramach projektu finansowano 

instrumenty rynku pracy kierowane do 

osób bezrobotnych do 29 roku życia 

(prace interwencyjne, staże, 

dofinansowanie działalności gospodarczej, 

bon na zasiedlenie) i wybrane instrumenty 

wsparcia przedsiębiorców wskazane 

w Tarczy Antykryzysowej.  

Na aktywizację 135 bezrobotnych 

uczestników projektu wydatkowano 729,4 

tys. zł. W ramach Tarczy Antykryzysowej 

przedsiębiorcy otrzymali pomoc 

w wysokości 1 088,9 tys. zł 

na dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne dla 195 pracowników, 

dofinansowanie części kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej 

otrzymało 37 przedsiębiorców 

niezatrudniających pracowników. 

Przewidywany czas zakończenia 

rozpoczętego w 2020r. programu to 

31.12.2022. 

10.  Uchwała Nr XVII/161/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.01.2020r. w sprawie 

zatwierdzenia realizacji projektu pt. 

"Aktywizacja osób powyżej 29r.ż pozostających 

bez pracy w powiecie lubaczowskim (VI)" 

Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy - projekty 

pozakonkursowe PUP w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Uchwała wykonana. 

W ramach projektu finansowano 

instrumenty rynku pracy kierowane do 

osób bezrobotnych (prace interwencyjne, 

staże, dofinansowanie działalności 

gospodarczej) i instrumenty wsparcia 

przedsiębiorców uregulowane w ustawie 

z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
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i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (tzw. Tarcza 

Antykryzysowa). Na aktywizację 

66 bezrobotnych uczestników projektu 

wydatkowano 539,9 tys. zł; po 

zakończeniu udziału w projekcie 60 osób 

podjęło pracę lub działalność 

gospodarczą. W ramach Tarczy 

Antykryzysowej przedsiębiorcy otrzymali 

pomoc w wysokości 2 723,4 tys. zł 

na dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne dla 485 pracowników, 

dofinansowanie części kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej 

otrzymało 159 przedsiębiorców 

niezatrudniających pracowników. 

11.  Uchwała Nr XVIII/162/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 10 lutego 2020r.w sprawie 

wytypowania dwóch przedstawicieli Rady 

Powiatu do składu Zgromadzenia Związku 

Powiatowo Gminnego „Ziemia Lubaczowska" 

Uchwała wykonana. 

Wybrano Pana Pawła Głaza i Pana Józefa 

Ozimka jako przedstawiciela Rady 

Powiatu Lubaczowskiego do składu 

Zgromadzenia Związku Powiatowo 

Gminnego „Ziemia Lubaczowska” 

12.  Uchwała Nr XIX/163/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

w Oleszycach.  

Uchwała wykonana.  

Uchwała o charakterze intencyjnym, 

rozpoczynająca procedurę likwidacji. 

Podjęcie tej uchwały miało na celu 

uporządkowanie struktury organizacyjnej 

Zespołu Szkół w Oleszycach przed 

przekazaniem do Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Liceum Ogólnokształcące 

nie prowadziło kształcenia od roku 

szkolnego 2013/2014. 

13.  Uchwała Nr XIX/164/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 

Policealnej w Zespole Szkół w Oleszycach. 

Uchwała wykonana.  

Uchwała o charakterze intencyjnym, 

rozpoczynająca procedurę likwidacji. 

Podjęcie tej uchwały miało na celu 

uporządkowanie struktury organizacyjnej 

Zespołu Szkół w Oleszycach przed 

przekazaniem do Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Ostatni absolwenci 

Szkoły Policealnej ukończyli kształcenie 

w kwietniu 2019 r. 
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14.  Uchwała Nr XIX/165/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole 

Szkół w Oleszycach. 

Uchwała wykonana.  

Uchwała o charakterze intencyjnym, 

rozpoczynająca procedurę likwidacji. 

Podjęcie tej uchwały miało na celu 

uporządkowanie struktury organizacyjnej 

Zespołu Szkół w Oleszycach przed 

przekazaniem do Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Ostatni absolwenci 

Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych ukończyli kształcenie 

w kwietniu 2020 r. 

15.  Uchwała Nr XIX/166/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół 

w Oleszycach. 

Uchwała wykonana.  

Uchwała o charakterze intencyjnym, 

rozpoczynająca procedurę likwidacji. 

Podjęcie tej uchwały miało na celu 

uporządkowanie struktury organizacyjnej 

Zespołu Szkół w Oleszycach przed 

przekazaniem do Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. MRiRW nie prowadzi 

takiego typu placówek dlatego należało 

przeprowadzić likwidację tej placówki. 

16.  Uchwała Nr XIX/167/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie utworzenia Technikum nr 1 

w Oleszycach. 

Uchwała wykonana. 

Podjęcie tej uchwały miało na celu 

utworzenie odrębnej jednostki, która 

umożliwi ukończenie kształcenia uczniom 

z kierunków nierolniczych, gdyż przed 

przekazaniem do Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi należało uporządkować 

kierunki kształcenia w Zespole Szkół 

w Oleszycach, z racji tego, że MRiRW 

prowadzi kształcenie tylko w kierunkach 

rolniczych. 

17.  Uchwała Nr XIX/168/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r. 

w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I 

stopnia nr 1 w Oleszycach. 

Uchwała wykonana.  

Podjęcie tej uchwały miało na celu 

utworzenie odrębnej jednostki, która 

umożliwi ukończenie kształcenia uczniom 

z kierunków nierolniczych, gdyż przed 

przekazaniem do Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi należało uporządkować 

kierunki kształcenia w Zespole Szkół 

w Oleszycach, z racji tego, że MRiRW 

prowadzi kształcenie tylko w kierunkach 

rolniczych. 
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18.  Uchwała Nr XIX/169/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r. 

w sprawie przeniesienia kształcenia 

w zawodach: technik leśnik, technik 

hotelarstwa, technik organizacji turystyki, 

technik organizacji reklamy, technik elektryk, 

technik ekonomista, technik rachunkowości, 

technik usług fryzjerskich z Technikum 

wchodzącego w skład Zespołu Szkól 

w Oleszycach do Technikum nr 1 

w Oleszycach. 

Uchwała wykonana.  

Podjęcie tej uchwały miało na celu 

uporządkowanie kierunków kształcenia 

w Technikum w Zespole Szkół 

w Oleszycach, przed przekazaniem do 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Z racji tego, że MRiRW prowadzi 

kształcenie tylko w kierunkach rolniczych, 

należało wyodrębnić kierunki nierolnicze 

i przenieść je do nowoutworzonego 

Technikum nr 1 w Oleszycach. 

19.  Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r. 

w sprawie przeniesienia kształcenia 

w zawodach operator maszyn leśnych, elektryk 

z Branżowej Szkoły I Stopnia wchodzącej 

w skład Zespołu Szkół w Oleszycach do 

Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Oleszycach. 

Uchwała wykonana.  

Podjęcie tej uchwały miało na celu 

uporządkowanie kierunków kształcenia 

w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole 

Szkół w Oleszycach, przed przekazaniem 

do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Z racji tego, że MRiRW prowadzi 

kształcenie tylko w kierunkach rolniczych, 

należało wyodrębnić kierunki nierolnicze 

i przenieść je do nowoutworzonej 

Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 

w Oleszycach. 

20.  Uchwała Nr XIX/171/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r. 

w sprawie wyłączenia i likwidacji Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie 

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące oraz 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Lubaczowie Technikum Uzupełniające 

wchodzących w skład Zespołu Szkół im. gen. J. 

Kustronia w Lubaczowie. 

Uchwała wykonana.  

W związku ze zmianą przepisów 

oświatowych, które spowodowały 

zaprzestanie naboru uczniów do 

niektórych typów szkół kształcenie w tej 

szkole nie było prowadzone od 2012 r. 

W celu formalnego zakończenia 

funkcjonowania szkoły niezbędne było 

podjęcie przedmiotowej uchwały. 

21.  Uchwała Nr XIX/172/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu 

w Lubaczowie dotyczącego pilnej konieczności 

podjęcia działań zmierzających do wykonania 

przebudowy dróg wojewódzkich nr 863,864,865 

oraz 867 na terenie powiatu lubaczowskiego. 

Uchwała wykonana 

22.  Uchwała Nr XIX/173/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Powiatu Lubaczowskiego na 2020r. 

Uchwała wykonana 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 17A724AC-E63A-4F63-B5AB-A4727E0BF04C. Uchwalony Strona 184



183 

23.  Uchwała Nr XX/174/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2020r.w 

sprawie określenia trybu powoływania 

członków oraz organizacji i trybu działania 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Lubaczowie. 

Uchwała wykonana.  

Na podstawie tej uchwały dokonano 

wyboru członków oraz powołano 

Powiatową Radę Działalności Pożytku 

Publicznego.  

24.  Uchwała Nr XX/175/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2020r.w 

sprawie sposobu konsultowania z radami 

działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

Uchwała wykonana.  

Ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie nakłada 

na organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego, obowiązek współpracy 

z organizacjami pozarządowymi w tym 

określa charakter tej współpracy oraz 

obowiązek konsultowania 

podejmowanych przez siebie uchwał 

w dziedzinie dotyczącej działalności 

statutowej tych organizacji. Niniejsza 

uchwała określa szczegóły i sposób 

przeprowadzania takich konsultacji. 

25.  Uchwała Nr XX/176/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2020r.w 

sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu 

w Lubaczowie Nr XVII/156/2020 z dnia 30 

stycznia 2020r. w sprawie Statutu Powiatowego 

Centrum Kultury w Lubaczowie. 

Uchwała wykonana. 

Uchwała uchylona przez Wojewodę 

Podkarpackiego 

26.  Uchwała Nr XX/177/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2020r.w 

sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum 

Kultury w Lubaczowie. 

Uchwała wykonana.  

Nadano nowy Statut Powiatowego 

Centrum Kultury w Lubaczowie 

uwzględniając zastrzeżenia Wojewody 

Podkarpackiego. 

 

27.  Uchwała Nr XX/178/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2020r. 

w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej dla 

powiatu lubaczowskiego i wysokości środków 

PFRON przeznaczonych na ich realizację 

w 2020r. 

Uchwała wykonana. 

Uchwała określa zadania i wysokość 

środków PFRON przeznaczonych 

na realizację zadań  z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudniania 

osób niepełnosprawnych dla powiatu 

lubaczowskiego w 2020 r. 

28.  Uchwała Nr XX/179/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2020r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Powiatu Lubaczowskiego na 2020r. 

Uchwała wykonana 
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29.  Uchwała Nr XX/180/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2020r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 

2020-2030 

Uchwała wykonana 

30.  Uchwała Nr XX/181/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2020r.w 

sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy 

chodnika dla pieszych w ciągu drogi 

powiatowej Nr 16487R relacji Moszczanica- 

Niemstów – Cieszanów. 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu nie uwzględniła petycji.  

31.  Uchwała Nr XXI/182/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie 

nadania Statutu Muzeum Kresów w Lubaczowie 

Uchwała wykonana.  

Nadano nowy Statut Muzeum Kresów 

w Lubaczowie 

32.  Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do tworzenia Stowarzyszenia 

Samorządów Euroregion Roztocze. 

Uchwała wykonana. 

33.  Uchwała Nr XXII/184/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian 

w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020 

rok 

Uchwała wykonana. 

Uchwałę podjęto w sprawie zwiększenia 

dochodów DPS w kwocie 252.693 zł, 

którą przeznaczono na zakup materiałów 

i wyposażenia oraz wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej na budynku 

gospodarczym DPS. 

34.  Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Lubaczowskiego na lata 2020-2030 

Uchwała wykonana. 

35.  Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązań w 2020 roku o wartości 

przekraczającej granicę ustaloną w budżecie 

Powiatu Lubaczowskiego na 2020 rok 

Uchwała wykonana. 

36.  Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie w sprawie zgłoszenia 

kandydatów do składu Powiatowej Rady Rynku 

Pracy w Lubaczowie 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu zgłosiła Pana Pawła Głaz 

i Panią Barbarę Broź do składu 

Powiatowej Rady Rynku Pracy 

w Lubaczowie 

37.  Uchwała Nr XXIII/188/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r. w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu udzieliła Zarządowi 

Powiatu wotum zaufania.  
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38.  Uchwała Nr XXIII/189/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

2019r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2019r. 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdanie 

finansowe wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu 

Lubaczowskiego za 2019r.  

 

39.  Uchwała Nr XXIII/190/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

absolutorium dla Zarządu Powiatu 

w Lubaczowie z tytułu wykonania budżetu 

powiatu za 2019r. 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu udzieliła absolutorium dla 

Zarządu Powiatu z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2019.  

 

40.  Uchwała Nr XXIII/191/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

Lubaczowskiego na 2020r. 

Uchwała wykonana 

41.  Uchwała Nr XXIII/192/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

i pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 

2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 

Uchwała wykonana.  

Sprawozdanie finansowe wysłane do 

KRS. 

42.  Uchwała Nr XXIII/193/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - 

finansowej SP ZOZ w Lubaczowie za 2019 r. 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu w Lubaczowie przyjęła 

ocenę sytuacji ekonomiczno - finansowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki  Zdrowotnej w Lubaczowie za 

2019 rok. 

43.  Uchwała Nr XXIII/194/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

nadania statutu Technikum nr 1 w Oleszycach 

Uchwała wykonana.  

Nadano statut nowoutworzonej jednostce 

powiatowej. 

44.  Uchwała Nr XXIII/195/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

nadania statutu Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 

w Oleszycach 

Uchwała wykonana.  

Nadano statut nowoutworzonej jednostce 

powiatowej. 

45.  Uchwała Nr XXIII/196/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

wyłączenia i likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół w Oleszycach 

Uchwała wykonana.  

Podjęcie tej uchwały miało na celu 

uporządkowanie struktury organizacyjnej 

Zespołu Szkół w Oleszycach przed 

przekazaniem do Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Liceum Ogólnokształcące 

nie prowadziło kształcenia od roku 

szkolnego 2013/2014. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 17A724AC-E63A-4F63-B5AB-A4727E0BF04C. Uchwalony Strona 187



186 

46.  Uchwała Nr XXIII/197/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

wyłączenia i likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

w Oleszycach 

Uchwała wykonana.  

Podjęcie tej uchwały miało na celu 

uporządkowanie struktury organizacyjnej 

Zespołu Szkół w Oleszycach przed 

przekazaniem do Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Ostatni absolwenci 

Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych ukończyli kształcenie 

w kwietniu 2020 r. 

47.  Uchwała Nr XXIII/198/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

wyłączenia i likwidacji Szkoły Policealnej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

w Oleszycach 

Uchwała wykonana.  

Podjęcie tej uchwały miało na celu 

uporządkowanie struktury organizacyjnej 

Zespołu Szkół w Oleszycach przed 

przekazaniem do Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Ostatni absolwenci 

Szkoły Policealnej ukończyli kształcenie 

w kwietniu 2019 r. 

48.  Uchwała Nr XXIII/199/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r. w sprawie 

wyłączenia z Zespołu Szkół w Oleszycach 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole 

Szkół w Oleszycach 

Uchwała wykonana.  

Podjęcie tej uchwały miało na celu 

uporządkowanie struktury organizacyjnej 

Zespołu Szkół w Oleszycach przed 

przekazaniem do Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. MRiRW nie prowadzi 

takiego typu placówek dlatego należało 

wyłączyć ww. placówkę z Zespołu Szkół 

w Oleszycach w celu umożliwienia 

zakończenia procesu kształcenia uczniom. 

49.  Uchwała Nr XXIII/200/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

wyłączenia z Zespołu Szkół w Oleszycach 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Zespole Szkół w Oleszycach 

Uchwała wykonana.  

Podjęcie tej uchwały miało na celu 

uporządkowanie struktury organizacyjnej 

Zespołu Szkół w Oleszycach przed 

przekazaniem do Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. MRiRW nie prowadzi 

takiego typu placówek dlatego należało 

wyłączyć ww. placówkę z Zespołu Szkół 

w Oleszycach. 

50.  Uchwała Nr XXIII/201/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

zmiany uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie 

nr XII/93/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pt. "Wzrost, jakości kształcenia ogólnego 

w szkołach powiatu lubaczowskiego" w ramach 

Osi priorytetowej IX Jakość edukacji 

Uchwała wykonana.  

Podjęcie tej uchwały było niezbędne 

w celu przedłożenia dokumentacji do 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Rzeszowie w związku ze zwiększeniem 

kwoty dofinansowania opisanego projektu 

oraz rozszerzeniem jego działań na 2 

dodatkowe jednostki oświatowe Zespół 
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i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.2 

Poprawa jakości kształcenia ogólnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020. 

Szkół w Lubaczowie oraz Zespół 

Placówek w Lubaczowie.  

51.  Uchwała Nr XXIII/202/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

zmiany uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie 

nr XII/94/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego 

niezbędnego do realizacji projektu pt. "Wzrost, 

jakości kształcenia ogólnego w szkołach 

powiatu lubaczowskiego" w ramach Osi 

priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji 

w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 

Uchwała wykonana.  

Podjęcie tej uchwały było niezbędne 

w celu przedłożenia dokumentacji do 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Rzeszowie w związku ze zwiększeniem 

kwoty dofinansowania opisanego 

projektu. 

52.  Uchwała Nr XXIII/203/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

zmian w Statucie Domu Dziecka w Nowej Grobli 

Uchwała wykonana Wprowadzono 

zmiany w Statucie Domu Dziecka 

w Nowej Grobli  

53.  Uchwała Nr XXIII/204/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie: 

wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Lubaczowie 

Uchwała wykonana. 

Środek trwały został sprzedany 

54.  Uchwała Nr XXIII/205/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Lubaczowie 

Uchwała  trakcie realizacji. 

55.  Uchwała Nr XXIII/206/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki 

nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytu 

w rachunku bieżącym zaciągniętego przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Lubaczowie 

Uchwała wykonana. 

Aktem notarialnym Repertorium A. nr 

6557/2020 z dnia 31.07.2020 r. 

ustanowiono hipotekę na nieruchomości   

56.  Uchwała Nr XXIII/207/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

rozpatrzenia petycji dot. celowości i zasadności 

wykonania dokumentacji na wykonanie rowu 

przy wybudowanej drodze powiatowej Nr 

1641R Lipsko – Brzeziny 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu uznała za zasadną petycję. 
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57.  Uchwała Nr XXIII/208/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. 

Dębickiego w Lubaczowie 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu nie uwzględniła petycji. 

58.  Uchwała Nr XXIII/209/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie 

rozpatrzenia petycji w sprawie budowy 

chodnika dla pieszych w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1648R relacji Moszczanica-

Niemstów- Cieszanów 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu nie uwzględniła petycji. 

59.  Uchwała Nr XXIV/210/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 21 września 2020r.w 

sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia 

z pełnienia obowiązków członka Zarządu 

Powiatu w Lubaczowie 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu przyjęła rezygnację Pana 

Józefa Ozimka z funkcji Członka Zarządu 

Powiatu. 

60.  Uchwała Nr XXIV/211/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 21 września 2020r.w 

sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu 

w Lubaczowie 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu wybrała Pana Zbigniewa 

Wróbla na Członka Zarządu Powiatu. 

61.  Uchwała Nr XXIV/212/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 21 września 2020r.w 

sprawie zmiany składu osobowego Komisji 

Promocji, Kultury i Turystyki 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu wybrała Pana Pawła Głaza 

na członka Komisji Promocji, Kultury 

i Turystyki. 

62.  Uchwała Nr XXIV/213/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 21 września 2020r.w 

sprawie zmiany składu osobowego Komisji 

Gospodarki, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu wybrała Pana Pawła Głaza 

na członka Komisji Gospodarki, Ładu 

i Bezpieczeństwa Publicznego. 

63.  Uchwała Nr XXIV/214/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 21 września 2020r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Powiatu Lubaczowskiego na 2020r 

Uchwała wykonana. 

Zwiększenie dochodów z tyt. zwrotu 

składek ZUS. 

Zwiększenie wydatków na zakup pomocy, 

środków dydaktycznych i książek.  

64.  Uchwała Nr XXIV/215/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 21 września 2020r. 

w sprawie zmian w Statucie Powiatu 

Lubaczowskiego 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu dokonała zmian w Statucie 

Powiatu Lubaczowskiego. 

65.  Uchwała Nr XXIV/216/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 21 września 2020r. 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu, 

określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego oraz warunków 

zwolnienia z tych opłat 

Uchwała wykonana.  

Określona została liczba godzin 

bezpłatnego nauczania, wychowania 

i opieki oraz wysokość opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w oddziale przedszkolnym przy Szkole 

Podstawowej nr 3 w SOSW w Zespole 

Placówek w Lubaczowie. 
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66.  Uchwała Nr XXIV/217/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 21 września 2020r. 

w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej dla 

powiatu lubaczowskiego i wysokości środków 

PFRON przeznaczonych na ich realizację 

w 2020r. 

Uchwała wykonana. 

Uchwała określa zadania i wysokość 

środków PFRON przeznaczonych 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudniania 

osób niepełnosprawnych dla powiatu 

lubaczowskiego w 2020 r. 

67.  Uchwała Nr XXV/218/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 6 października 2020 r. 

w sprawie wyboru Wicestarosty 

Lubaczowskiego 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu wybrała Panią Barbarę Broź 

na Wicestarostę Lubaczowskiego 

68.  Uchwała Nr XXV/219/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 6 października 2020r. 

w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia 

z obowiązków członka Zarządu Powiatu 

w Lubaczowie 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu przyjęła rezygnację Pani 

Barbary Broź z funkcji członka Zarządu 

Powiatu w Lubaczowie 

69.  Uchwała Nr XXV/220/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 6 października 2020r. 

w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu 

w Lubaczowie 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu wybrała Pana Józefa 

Ozimka na członka Zarządu Powiatu 

w Lubaczowie. 

70.  Uchwała Nr XXVI/221/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30 października 2020r. 

w sprawie uchwalenie Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Lubaczowskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 

rok 

Uchwała wykonana.  

Podjęcie tej uchwały miało na celu 

spełnienie obowiązku ustawowego jakim 

jest tworzenie programów współpracy JST 

z organizacjami pozarządowymi oraz 

określenie kierunków i zasad takiej 

współpracy na rok 2021. 

71.  Uchwała Nr XXVI/222/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30 października 2020r. 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych działających na terenie 

powiatu lubaczowskiego w 2021r 

Uchwała wykonana.  

Podjęcie tej uchwały miało na celu 

spełnienie obowiązku ustawowego jakim 

jest zapewnienie mieszkańcom powiatu 

dostępu do leków. Rozkład pracy aptek 

opracowany został we współpracy 

z właścicielami aptek, Izbą Aptekarską 

w Rzeszowie oraz uzgodniony w gminami 

powiatu. 
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72.  Uchwała Nr XXVI/223/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30 października 2020r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

udzielanych dla szkół publicznych 

i niepublicznych oraz placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Powiatu 

Lubaczowskiego, oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania oraz terminu i sposobu 

rozliczania wykorzystania dotacji 

Uchwała wykonana. 

Podjęcie uchwały miało na celu 

dostosowanie do aktualnego stanu 

prawnego oraz uszczegółowienie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji poprzez 

m.in. wprowadzenie nowych typów szkół 

i placówek  dotowanych oraz 

odpowiednich formularzy pozwalających 

na uzyskanie od dotowanych 

szkół/placówek informacji niezbędnych 

w celu prawidłowego przyznania oraz 

rozliczenia dotacji. 

73.  Uchwała Nr XXVI/224/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30 października 2020r. 

w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego 

niezbędnego do realizacji projektu pt. "Wzrost, 

jakości kształcenia ogólnego w szkołach 

powiatu lubaczowskiego" w ramach Osi 

priorytetowej IX, Jakość edukacji i kompetencji 

w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 

Uchwała wykonana.  

Podjęcie tej uchwały było niezbędne 

w celu przedłożenia dokumentacji do 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Rzeszowie w związku ze zmianą kwoty 

dofinansowania opisanego projektu. 

74.  Uchwała Nr XXVI/225/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30 października 2020r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Powiatu Lubaczowskiego na 2020r 

Uchwała wykonana. 

Uchwałą zostały zwiększone dochody 

w  kwocie 190.150 zł, która została 

przeznaczona na wynagrodzenia osób. 

prac. w wysokości 130.000 zł oraz 

na zakup materiałów i usług w kwocie 

60.150 zł.  

Ponadto zwiększenie wydatków 

na szkolenia nauczycieli w związku 

z otrzymaniem dofinansowania ze 

środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. 

75.  Uchwała Nr XXVI/226/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30 października 2020r. 

w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie 

nowego dowodu rejestracyjnego 

Uchwała wykonana. 

76.  Uchwała Nr XXVI/227/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30 października 2020r. 

w sprawie przystąpienia Powiatu 

Lubaczowskiego do Związku Transgranicznego 

Euroregion Roztocze 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu wyraziła zgodę na  
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77.  Uchwała Nr XXVII/228/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020r.w 

sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Powiatu Lubaczowskiego na 2020r 

Uchwała wykonana. 

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia 

bezosobowe w związku z podpisaniem 

aneksu do porozumienia 

MEN/2017/DWKI/1650 (Program „Za 

życiem”). 

Ponadto uchwałą zostały zwiększone 

dochody w kwocie 15.340 zł 

i wykorzystane na zakup materiałów 

i towarów. 

Uchwałą zmniejszono również wydatki 

inwestycyjne (wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej) w kwocie 84.244 zł, 

które zostały przeznaczone na zakup 

materiałów i usług 

 

78.  Uchwała Nr XXVII/229/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020r.w 

sprawie: wyrażenie zgody na oddanie 

w dzierżawę na czas określony tj. do 36 

miesięcy od dnia podpisania umowy, lokalów 

o łącznej powierzchni 1092, 64 m2 (budynek A 

985, 31, budynek E 107, 33m2) Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168 

na działalność gastronomiczną 

Uchwała wykonana. 

Lokal został oddany w dzierżawę zgodnie 

z uchwałą.  

79.  Uchwała Nr XXVII/230/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020r.w 

sprawie zasad udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu określiła zasady udzielenia 

dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

80.  Uchwała Nr XXVII/231/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020 r.w 

sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Zespole Szkół w Oleszycach 

Uchwała wykonana.  

Podjęcie tej uchwały było niezbędne 

z uwagi na to że z dniem 01-01-2021 r. 

dysponentem obiektu w którym mieściło 

się Schronisko stawało się Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. MRiRW nie 

prowadzi takiego typu placówek dlatego 

należało przeprowadzić likwidację tej 

placówki. 
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81.  Uchwała Nr XXVII/232/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020r.w 

sprawie przeznaczenia środków finansowych 

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej oraz 

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych 

w ramach tej pomocy, a także warunków 

i sposobu ich przyznawania 

Uchwała wykonana.  

Podjęcie tej uchwały miało na celu 

określenie kompetencji organu 

prowadzącego w zakresie przeznaczenia 

corocznie w budżecie środków 

finansowych na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej oraz określenia rodzajów 

świadczeń przyznawanych w ramach tej 

pomocy, a także warunków i sposobu ich 

przyznawania. 

82.  Uchwała Nr XXVII/233/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020r.w 

sprawie zmiany uchwały nr XX/122/2016 Rady 

Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 września 

2016r.w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego dodatki do wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wysokość nagród organu 

prowadzącego i dyrektora szkoły 

Uchwała wykonana.  

Podjęcie tej uchwały miało na celu 

dostosowanie zapisów w niej zawartych 

do aktualnego stanu prawnego (zmiana 

nazewnictwa z „w tym także psychologom 

i pedagogom” na „specjaliści realizujący 

pomoc psychologiczno-pedagogiczna”)  

oraz zmianę widełek dodatku 

motywacyjnego. 

83.  Uchwała Nr XXVII/234/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie wyboru przedstawiciela Rady 

Powiatu w Lubaczowie do Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego 

w Lubaczowie 

Uchwała wykonana.  

Wybrano Pana Zygmunta Gmyrka jako 

przedstawiciela Rady Powiatu 

Lubaczowskiego do Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. 

84.  Uchwała Nr XXVII/235/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020r.w 

sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu 

w Lubaczowie do Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego 

w Lubaczowie 

Uchwała wykonana.  

Wybrano Pana Kazimierza Rymarowicza 

jako przedstawiciela Rady Powiatu 

Lubaczowskiego do Powiatowej Rady 

Działalności pożytku Publicznego. 

85.  Uchwała Nr XXVII/236/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020r.w 

sprawie zgłoszenia przedstawicieli Rady 

Powiatu do składu Komisji Konkursowej 

w sprawie przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. 

Lecznictwa Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu zgłosiła Panią B.Broź, Pana 

Z. Gmyrka (lekarz), Pana S. Strumidło, 

Pana A. Swatka-Czerneckiego, Panią M. 

Tabaczek i Pana J. Michalika do składu 

Komisji Konkursowej.  

Na przewodniczą  komisji Rada Powiatu 

wskazała Panią M. Tabaczek.  
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86.  Uchwała Nr XXVIII/237/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r. w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2021r. 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu uchwaliła plan pracy Rady 

Powiatu na 2021r. 

87.  Uchwała Nr XXVIII/238/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r. w sprawie 

zatwierdzenie Programu Naprawczego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Lubaczowie za 2020. 

Uchwała wykonana. 

Program naprawczy został przyjęty 

i wdrożony do realizacji. 

88.  Uchwała Nr XXVIII/239/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 

Lubaczowskiego na 2020 r. 

Uchwała wykonana. 

Zwiększenie wydatków osobowych 

niezaliczanych do wynagrodzeń 

(dofinansowanie zakupu sprzętu do pracy 

zdalnej dla nauczycieli. 

89.  Uchwała Nr XXVIII/240/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r.w sprawie 

wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę 

na czas określony tj. do 36 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, lokalu o powierzchni 56,73 

m2 w budynku „G" Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy 

ulicy Mickiewicza 168 na prowadzenie poradni 

okulistycznej. 

Uchwała wykonana.  

Lokal został wynajęty najemcy zgodnie 

z uchwałą. 

90.  Uchwała Nr XXVIII/241/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r.w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

na czas określony tj. do 36 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, lokalu o powierzchni 35, 75 

m2 w budynku „K” Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy 

ulicy Mickiewicza 168 na prowadzenie punktu 

handlowego tj. specjalistycznego sklepu 

zaopatrzenia ortopedycznego 

i rehabilitacyjnego. 

Uchwała wykonana.  

Lokal został wynajęty najemcy zgodnie 

z uchwałą.  

91.  Uchwała Nr XXVIII/242/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r. w sprawie 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej dla Powiatu 

Lubaczowskiego i wysokości środków PFRON 

przeznaczonych na ich realizację w 2020 r. 

Uchwała wykonana. 

Uchwała określa zadania i wysokość 

środków PFRON przeznaczonych 

na realizację zadań  z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudniania 

osób niepełnosprawnych dla powiatu 

lubaczowskiego w 2020r. 

92.  Uchwała Nr XXVIII/243/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r.w sprawie 

ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz 

jego parkowanie na parkingu strzeżonym na 2021r 

Uchwała wykonana. 
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93.  Uchwała Nr XXVIII/244/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r. w sprawie 

wystąpienia ze Stowarzyszenia Euroregion 

Karpacki Polska. 

Uchwała wykonana. 

Powiat Lubaczowski występuję z dniem 

1 stycznia 2021r. ze Stowarzyszenia 

Euroregionu Karpacki Polska. 

94.  Uchwała Nr XXVIII/245/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XVIII/162/2020 Rady 

Powiatu w Lubaczowie z dnia 10 lutego 2020 r. 

w sprawie wytypowania dwóch przedstawicieli 

Rady Powiatu do składu Zgromadzenia 

Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia 

Lubaczowska”. 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu wytypowała Pana 

Zbiegniewa Wróbla do składu 

Zgromadzenia Związku Powiatowo-

Gminnego „Ziemia Lubaczowska”. 

95.  Uchwała Nr XXVIII/246/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r. w sprawie 

przyznania dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków w 2020r. 

Uchwała wykonana. 

96.  Uchwała Nr XXVIII/247/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r.w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w obrębie Lubaczów. 

Uchwała wykonana. 

Dokonano sprzedaży nieruchomości 

zgodnie z uchwałą. 

97.  Uchwała Nr XXVIII/248/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r.w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty 

i Spraw Społecznych. 

Uchwała wykonana. 

Rada powiatu wybrała Pana Adama 

Swatka-Czerneckiego 

na Przewodniczącego Komisji Oświaty 

i Spraw Społecznych. 

98.  Uchwała Nr XXVIII/249/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r.w sprawie 

zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty 

i Spraw Społecznych. 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu dokonała zmian w składzie 

osobowym komisji. Pan Z. Wróbel został 

członkiem Komisji Oświaty i Spraw 

Społecznych. 

99.  Uchwała Nr XXVIII/250/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r.w sprawie 

zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki, 

Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego oraz 

zakresu jej działania. 

Uchwała wykonana.  

Rada Powiatu wykreśliła Pana Z. Wróbla 

ze składu osobowego Komisji 

Gospodarki, Ładu i Bezpieczeństwa 

Publicznego. 

100.  Uchwała Nr XXVIII/251/2020 Rady Powiatu 

w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

w Lubaczowie na 2021r. 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu zatwierdziła plan kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 
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6. Podsumowanie 

Rok 2020 był niewątpliwie jednym z najtrudniejszych, z jakim przyszło zmierzyć się 

samorządowi Powiatu Lubaczowskiego. Wraz z pojawieniem się w Polsce koronawirusa  

COVID-19 i wprowadzeniem od dnia 20 marca 2020 roku stanu epidemii, jednostki samorządu 

terytorialnego stanęły przed ogromnymi wyzwaniami organizacyjnymi i finansowymi.  

Również nasze działania zostały podporządkowane wprowadzanym obostrzeniom 

sanitarnym, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom. Pomimo 

licznych trudności zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne realizowały swoje 

zadania. W okresie pandemii prowadzone były inwestycje, remonty i projekty, zachowana została 

ciągłość obsługi obywateli (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego).  

Niewątpliwie największy ciężar stawienia czoła epidemii spoczął na Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie. Szpital musiał zaadaptować oddziały 

do nowych warunków epidemicznych, tj. m.in. tworzyć strefy czyste/brudne, śluzy sanitarne, 

zakupić dodatkowy sprzęt i aparaturę medyczną. W SP ZOZ w Lubaczowie utworzony został 

również punkt pobrań materiału biologicznego do badań na obecność koronawirusa oraz punkt 

szczepień. Pomimo ogromu pracy związanej z sytuacja pandemiczną szpital zrealizował 

zaplanowane inwestycje. 

Sytuacja epidemiczna postawiła również wiele wyzwań przed pracownikami oświaty. 

Od dnia 12 marca 2020 r. ograniczone zostało funkcjonowanie szkół, które musiały przejść w tryb 

nauki zdalnej. Egzaminy zewnętrzne  w 2020 r. odbyły się w zaostrzonym rygorze sanitarnym 

w innych niż planowano terminach. Dzięki pozyskaniu wsparcia zewnętrznego Powiat doposażył 

szkoły i placówki oświatowe w sprzęt elektroniczny niezbędny do prowadzenia przez nauczycieli 

nauczania zdalnego. Zestawy do nauki zdalnej otrzymali również uczniowie szkół powiatowych, 

podopieczni Domu Dziecka w Nowej Grobli oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.  

Pomimo trwającej pandemii, w 2020 r. udało się przeprowadzić szereg inwestycji. Podobnie 

jak w latach ubiegłych, kontynuowano proces przebudowy dróg powiatowych i mostów. Ponadto 

w powiatowych budynkach zostały zamontowane ekologiczne źródła wytwarzania energii – 

nowoczesne kotłownie gazowe w Zespole Szkół w Lubaczowie  

i w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, a także instalacja fotowoltaiczna w Domu Pomocy 

Społecznej w Rudzie Różanieckiej. 

Zdając sobie sprawę z ograniczeń, głównie natury finansowej, w roku ubiegłym Zarząd 

Powiatu starał się racjonalnie gospodarować powierzonym mieniem publicznym oraz tak 
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wydatkować powierzone środki, by zagwarantować mieszkańcom powiatu zaspokojenie ich 

podstawowych życiowych potrzeb. 

W imieniu Zarządu Powiatu dziękuję pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostek 

organizacyjnych Powiatu za zaangażowanie w realizację założonych zadań. Podziękowania 

kieruję również w stronę Radnych Rady Powiatu w Lubaczowie za wspólną pracę na rzecz 

rozwoju Powiatu.  

Dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2020 r. 

Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał Państwu najważniejsze 

informacje związane z funkcjonowaniem naszej wspólnoty samorządowej. 

 

     Zenon Swatek 

Starosta Lubaczowski 
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