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Szanowni Radni, Mieszkańcy Powiatu Lubaczowskiego! 

 

W imieniu Zarządu Powiatu w Lubaczowie przedkładam 

Raport o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2021 rok.  

W opracowaniu przedstawiamy Państwu działania podjęte 

i zrealizowane w poprzednim roku we wszystkich obszarach 

funkcjonowania samorządu powiatowego. Raport stanowi 

podsumowanie pracy Zarządu Powiatu w Lubaczowie oraz 

jednostek organizacyjnych Powiatu Lubaczowskiego. 

Zapraszam do zapoznania się z niniejszą publikacją 

i zachęcam do wzięcia udziału w debacie nad Raportem. Liczę, 

że przedłożony dokument będzie punktem wyjścia do dyskusji 

dotyczącej kierunków rozwoju naszej Małej Ojczyzny  w przyszłych 

latach. 

 

    Zenon Swatek 

          Starosta Lubaczowski 

 

 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5FE4B665-DCCF-429D-99CB-7DEC11742129. Uchwalony Strona 2



1 

 

Spis treści 
1. Wprowadzenie ............................................................................................................. 4 

2. Informacje ogólne ....................................................................................................... 5 

 Położenie, podział administracyjny, demografia, sytuacja społeczno-gospodarcza 5 

 Zadania Powiatu ...................................................................................................... 9 

 Organy powiatu ..................................................................................................... 11 

 Rada Powiatu w Lubaczowie .......................................................................... 11 

 Zarząd Powiatu w Lubaczowie ....................................................................... 12 

 Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i powiatowe jednostki organizacyjne ........ 13 

 Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ............................................................. 13 

 Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego ........................................ 16 

3. Finanse powiatu ......................................................................................................... 17 

4. Realizacja zadań powiatu wraz z informacją o realizacji projektów,  programów i strategii 

dotyczących tych zadań. .................................................................................................. 20 

 Edukacja publiczna ................................................................................................ 20 

 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

  ........................................................................................................................ 20 

 Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie ............. 30 

 Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie ................................. 35 

 Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie ........................................ 46 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubaczowie .............................. 53 

 Promocja i ochrona zdrowia .................................................................................. 57 

 Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityka 

prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych .................................................. 63 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie .................................. 63 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie ........................................ 83 

 Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej .......................................... 85 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5FE4B665-DCCF-429D-99CB-7DEC11742129. Uchwalony Strona 3



2 

 Dom Dziecka w Nowej Grobli. ...................................................................... 90 

 Transport zbiorowy i drogi publiczne ................................................................... 93 

 Utrzymanie dróg powiatowych ....................................................................... 93 

 Informacja o stanie realizacji drogowych zadań inwestycyjnych powiatu 

w 2021 roku .................................................................................................... 97 

 Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami..................................... 109 

 Muzeum Kresów w Lubaczowie .................................................................. 109 

 Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie ................................................ 116 

 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie .......................................... 121 

 Kultura fizyczna i turystyka ................................................................................ 125 

 Turystyka ............................................................................................................. 127 

 Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu ....................................................... 129 

 Geodezja, kartografia i kataster ........................................................................... 135 

 Gospodarka nieruchomościami ........................................................................ 139 

 Administracja architektoniczno-budowlana .................................................... 146 

 Ochrona środowiska i przyrody ....................................................................... 148 

 Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe .................................................. 153 

 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy........... 157 

 Porządek publiczny,  bezpieczeństwo obywateli, obronność .......................... 161 

 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Lubaczowie ............. 161 

 Zarzadzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna ................................................ 162 

 Obronność ................................................................................................... 165 

 Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego ................................................................... 166 

 Ochrona praw konsumenta............................................................................... 167 

 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz 

edukacja prawna na terenie powiatu ................................................................ 169 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5FE4B665-DCCF-429D-99CB-7DEC11742129. Uchwalony Strona 4



3 

 Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych. ........................................................................... 171 

 Realizacja zadań przez Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie .............. 171 

 Inwestycje w obiektach stanowiących mienie powiatu lubaczowskiego 

realizowane przez Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa 

i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. ......... 174 

5. Realizacja uchwał rady powiatu .............................................................................. 175 

6. Podsumowanie ........................................................................................................ 190 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5FE4B665-DCCF-429D-99CB-7DEC11742129. Uchwalony Strona 5



4 

1. Wprowadzenie 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 528 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 2021 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 2021 r. 

wynosiła 54 172 mieszkańców (dane GUS) co stanowi 2,6 % ludności województwa. 50,38 %  

mieszkańców powiatu stanowią kobiety, a 49,62 % mężczyźni. Według stanu na dzień 31 grudnia 

2020 r. liczba mieszkańców wynosiła 54 711 osób.  

Gmina Liczba 

mieszkańców 
31.12.2020 r. 

Powierzchnia  Gęstość 

zaludnienia 

– os. km² os/km2 

Gmina miejska 

Lubaczów 11 670 25,73 453,6 

Gminy miejsko-wiejskie 

Cieszanów 6 988 219,35 31,9 

Narol 7 817 203,58 38,4 

Oleszyce 6 237 151,82 41,1 

Gminy wiejskie 

Horyniec-Zdrój 4 522 203,10 22,3 

Lubaczów 9 122 202,86 45,0 

Stary Dzików 4 051 155,77 26,0 

Wielkie Oczy 3 765 146,24 25,7 

Powiat Lubaczowski 54 172 1308,37 41,4 

Tabela 2.1-1  Gminy Powiatu Lubaczowskiego (dane GUS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Wykres 2.1-1 Liczba mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego w latach  2016 – 2021(dane GUS) 
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W latach 2020-2021 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 405 dzieci, zmarło 748 osób.  

 

Wykres 2-2 Zestawienie liczby urodzeń i zgonów w Powiecie Lubaczowskim w latach 2016 - 2021(dane GUS) 

 

W 2021 r. zarejestrowano 499 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 723 wymeldowania. 

W związku z powyższym ogólne saldo migracji w 2021 r. dla Powiatu Lubaczowskiego było ujemne 

i wyniosło  -224  osób. 

 
Wykres 2-3 Zestawienie migracji wewnętrznych na pobyt stały w Powiecie Lubaczowskim  

w latach 2016 - 2021 (dane GUS) 

Mieszkańcy powiatu zawarli w 2021 r. 238 małżeństw, co odpowiadało 4,39 małżeństwom 

na 1000 mieszkańców. W roku ubiegłym wskaźnik dla Wojewódzka Podkarpackiego wynosił: 4,38 

natomiast dla całej Polski: 4,42. Dla porównania w 2020 r. w Powiecie Lubaczowskim zawarto 
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182 małżeństwa (3,3 małżeństw na 1000 mieszkańców), natomiast przed okresem pandemii - 

w 2019 r. było to 309 małżeństw (5,6 małżeństw na 1000 mieszkańców). 

 

Sytuacja epidemiczna na terenie Powiatu Lubaczowskiego w zakresie COVID – 19 

 

- 2021 2020 

Liczba osób zakażonych koronawirusem 2 478 1 586 

Liczba ozdrowieńców 2 371 1 320 

Liczba zgonów z powodu COVID-19 107 60 

Liczba osób hospitalizowanych z powodu 

COVID-19 

351 163 

Tabela 2.1-2  Dane statystyczne dotyczące epidemii SARS CoV-2  w Powiecie Lubaczowskim  

w latach 2020 – 2021 (dane Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie) 
 

Gmina 

Liczba 

mieszkańców 

gminy w pełni 

zaszczepionych 

Odsetek 

mieszkańców 

gminy w pełni 

zaszczepionych 

Cieszanów 3 332 47,10% 

Horyniec Zdrój 2 087 45,60% 

Lubaczów - gmina miejska 6 355 53,70% 

Lubaczów - gmina wiejska 3 790 41,30% 

Narol 3 588 45,50% 

Oleszyce 2 827 44,90% 

Stary Dzików 1 705 41,30% 

Wielkie Oczy 1 420 37,50% 

Razem Powiat Lubaczowski 25 104 45,80% 

Tabela 2.1-3  Stan zaszczepienia w poszczególnych gminach Powiatu Lubaczowskiego w 2021 r. 

 (dane uzyskane z serwisu RP gov.pl)  
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 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; 
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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. 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5FE4B665-DCCF-429D-99CB-7DEC11742129. Uchwalony Strona 12



11 

 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 2021 Rada Powiatu w Lubaczowie obradowała na 11 sesjach, realizując w całości 

plan pracy przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/237/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. W 2021 r. Rada podjęła 

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

Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie pod adresem:  

https://bip.powiatlubaczowski.pl/317,2-uchwaly-rady-powiatu . 

Wykaz uchwał Rady Powiatu w Lubaczowie podjętych w 2021 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 31.12.2021 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 2021 r. Zarząd Powiatu w Lubaczowie obradował na 36 posiedzeniach, podczas których 

podjął 133 uchwały. Uchwały Zarządu Powiatu w Lubaczowie publikowane są w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie pod adresem: 

https://bip.powiatlubaczowski.pl/319,4-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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki   

 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 i Zarządu  

 Archiwum Zakładowe   

 w Wydziale Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki: 

a) Referat Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Łowiectwa  

b) Referat Ochrony Zasobów  Środowiska i Edukacji Ekologicznej 

c) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Rozwoju Turystyki  
 

   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5FE4B665-DCCF-429D-99CB-7DEC11742129. Uchwalony Strona 15



14 

 

Rok 2021 był kolejnym okresem funkcjonowania powiatu w czasie pandemii koronawirusa 

COVID-19. Realizacja zadań Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przebiegała z zachowaniem 

reżimu sanitarnego, stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń 

Głównego Inspektora Sanitarnego.  

W Starostwie została wdrożona ,,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, 

środków do dezynfekcji rąk oraz rękawic ochronnych. Przy wejściu do budynku urzędu 

umieszczono automatyczną bezdotykową stację do dezynfekcji rąk. Powiat Lubaczowski otrzymał 

wsparcie z Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej w Rzeszowie w postaci płynów 

do dezynfekcji rąk i powierzchni w ilości 1260 l, które w części zostały przekazane do jednostek 

organizacyjnych Powiatu.  

Do 31.05.2021 r. funkcjonowały cztery stanowiska do obsługi stron na parterze budynku 

Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, co umożliwiło bezpośrednią, nieprzerwaną obsługę 

mieszkańców Powiatu i osób spoza terenu Powiatu. 

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej, od 01.06.2021 r. biura Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie zostały ponownie otwarte dla interesantów, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych 

wynikających z przepisów prawa (nakaz zasłaniania ust i nosa w budynku, dezynfekcji dłoni oraz 

zachowania dystansu społecznego).  

Pomimo utrudnień związanych ze stanem epidemii, praca Starostwa Powiatowego 

przebiegała bez zakłóceń, o czym świadczy wzrost liczby załatwianych spraw w poszczególnych 

wydziałach, w stosunku do liczb z roku 2020. W tabeli poniżej przedstawiona została liczba spraw 

realizowanych przez Starostwo w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. i 2019 r. w odniesieniu do 

przykładowej grupy zadań. 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 

2021 r. 

Ilość 

2020 r. 

Ilość 

2019 r. 

Wydział Architektury, 

Budownictwa, 

Drogownictwa 

i Rozwoju 

Gospodarczego 

Pozwolenia na budowę/ rozbiórkę/ 

zmianę i przeniesienie pozwolenia  

na budowę 

706 648 668 

Zgłoszenia budowy/robót 

budowlanych/ rozbiórek 

571 584 630 

Zgłoszenia z projektem 

budowlanym 

99 65 51 

Wydane dzienniki budowy 432 432 452 

Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami 

Sprawy z zakresu modernizacji 

gruntów i budynków 

68 63 75 

Sprawy związane z gleboznawczą 

klasyfikacją gruntów 

33 52 73 

Uzgodnienia dokumentacji 

geodezyjno - projektowej  

236 182 166 

Wydział Komunikacji Liczba zarejestrowanych pojazdów 4046 3 406 4 287 

Liczba wyrejestrowanych/ 

ubytych pojazdów (poza Powiat) 

3058 2 699 3 441 

Liczba wydanych praw jazdy 802 700 704 

Liczba zatrzymanych praw jazdy 271 225 399 

Wydział Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Uzgodnienia projektów decyzji 

o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu 

458 330 364 

Świadectwa legalności pozyskania 

drewna 

Masa drewna zalegalizowanego 

(m3): 

-lasy gminne 

-lasy prywatne, wspólnoty, parafie 

1000 

 

 

19 489,57 

8 012 

863 

 

 

14 668,89 

3 883 

1075 

 

 

19 840,61 

4 394 

Zaświadczenia o objęciu działek 

uproszczonym planem urządzenia 

lasu (niezbędne przy zbyciu działek) 

739 596 591 

Decyzje zezwalające na usunięcie 

drzew 

71 64 87 

Wydane karty wędkarskie 123 115 178 
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 Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego 

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Lubaczowskiego  w 2021 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 im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie,  

14) Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie,  

15) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie, 

16) Dom Dziecka w Nowej Grobli, 

17) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Oleszycach, 

18) Technikum nr 1 w Oleszycach. 

19) Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleszycach (do 31.08.2021 r.) 
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3. Finanse powiatu 

Budżet Powiatu Lubaczowskiego na 2021 rok został uchwalony podczas sesji Rady Powiatu 

w Lubaczowie w dniu 28 stycznia 2021 roku (uchwała nr XXIX/252/2021) 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 2021 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 i budżetu państwa oraz zwiększonym udziałem 

gmin w finansowaniu inicjatyw samorządowych w realizacji zadań drogowych. 

 

Kondycję finansową Powiatu Lubaczowskiego można przedstawić za pomocą 

następujących wskaźników ekonomicznych: 

1) 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 – 83 998 936,26 zł 
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 +Przychody  -  15 254 090,99 zł 

- Wydatki bieżące -  78 068 120,80 zł 

Nadwyżka operacyjna roku budżetowego  - 21 184 906,45 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 2021 pozwolił na 

spłatę rat od zaciągniętych kredytów. 

2) Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem  

Nadwyżka operacyjna roku budżetowego  - 21 184 906,45 zł, 

Dochody ogółem  - 90 012 328,18 zł. 

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem  - 23,54 % . 

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.  

3) Wskaźnik realizacji wydatków majątkowych do dochodów ogółem  

Wydatki majątkowe  - 11 390 943,55 zł, 

Dochody ogółem  - 90 012 328,18 zł. 

Wskaźnik relacji wydatków majątkowych do dochodów ogółem – 12 65% . 

Wskaźnik ten informuje, jaką część dochodów samorząd przeznaczył na finansowanie 

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

Dług Powiatu Lubaczowskiego na dzień 31.12.2021 r.  - 21 230 559,40 zł, 

Dochody ogółem -  90 012 328,18 zł. 

Wskaźnik relacji kwoty długu jednostki samorządowej do dochodów ogółem – 23,59 % 

Spłatę zobowiązań według tytułów dłużnych w roku 2021 r. pokryto zrealizowanymi 

dochodami bieżącymi. W 2021 r. Powiat Lubaczowski nie zaciągnął nowych kredytów.  

5) 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 2021 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. 

 

 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie 

W roku 2021 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych realizował zadania związane z oświatą, 

zdrowiem, sprawami społecznymi, kulturą fizyczną i sportem. W ramach zadań z zakresu oświaty 

wydział realizowała następujące polityki, programy i strategie: 

1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 Zakup nowości wydawniczych 

do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to program uchwalony na lata 2021-2025 przez 

Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek 

publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, 

stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 

Otrzymane środki finansowe przeznaczane są zakup nowości wydawniczych do placówek 

wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia 

do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację 
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działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach 

promujących czytelnictwo). 

W roku 2021 r. o środki wnioskowała Szkoła Podstawowej nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku 

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

rozpatrzony pozytywnie. Środki na to zadanie przekazane zostaną w 2022 r. 

Całkowita koszt realizacji zadania 2 500,00 zł 

Wnioskowana kwota dofinansowania (80 % wartości zadania) 2 000,00 zł 

Kwota otrzymanego dofinansowania 2 000,00 zł 

Wkład własny organu prowadzącego (20 % wartości zadania) 500,00 zł 

  

2) Program „Aktywna tablica” 

Celem programu Aktywna tablica jest udzielenie wsparcia finansowego 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, dotyczy zarówno szkół podstawowych, jak i szkół 

ponadpodstawowych. 

Wsparcie finansowe w ramach programu Aktywna Tablica w 2021 r. udzielane było na 

zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz dodatkowo na sprzęt i pomoce 

dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Po raz pierwszy w programie 

Aktywna tablica tak znaczące środki przeznaczono na zadania szkół w zakresie specjalnych potrzeb 

edukacyjnych. 

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

środki w ramach programu w 2021 r.  
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Nazwa szkoły Kwota 

otrzymanego 

dofinansowa

nia w zł 

Wkład 

własny 

w zł 

Całkowity 

koszt 

realizacji 

zadania 

w zł 

Rodzaj zakupionego 

sprzętu 

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Zespole Szkół im. 

gen. J. Kustronia 

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

dotykowy 

Branżowa Szkoła I 

Stopnia w Zespole 

Szkół im. gen. 

J. Kustronia 

14 000,00 3 500,00 17 500,00 Tablica interaktywna 

z projektorem 

ultrakrótkoogniskowym  

(szt. 2) 

Szkoła Podstawowa 

nr 3 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym 

w Zespole Placówek 

im. Jana Pawła II 

w Lubaczowie 

35 000,00 8 775,90 43 775,90 - Pomoce dydaktyczne lub 

narzędzia do terapii 

psychoneurologicznej dla 

uczniów z zaburzeniami 

uwagi i koncentracji (w tym: 

ADHD – Attention Deficit 

Hyperactivity  Disorder,  

ADD  –  Attention  Deficit  

Disorder),  

z niepełnosprawnością  

intelektualną  oraz  dla 

uczniów z zaburzeniami 

procesów uczenia się, w tym 

z dysleksją, dyskalkulią – 

(szt. 7), 

- Pomoce dydaktyczne lub 

narzędzia do terapii  dla 

uczniów z 

niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, znacznym 

i głębokim – (szt. 10), 

- Notebook – (szt. 2). 
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Szkoła Podstawowa 

nr 4 

w Młodzieżowym 

Ośrodku 

Wychowawczym 

w Zespole Placówek 

im. Jana Pawła II 

w Lubaczowie 

29 894,46 7 473,60 37 368,06 - Pomoce dydaktyczne lub 

narzędzia do terapii 

psychoneurologicznej dla 

uczniów z zaburzeniami 

uwagi i koncentracji (w tym: 

ADHD – Attention Deficit 

Hyperactivity  Disorder, 

ADD –  Attention  Deficit  

Disorder),  

z niepełnosprawnością  

intelektualną  oraz  dla 

uczniów z zaburzeniami 

procesów uczenia się, w tym 

z dysleksją, dyskalkulią – 

(szt. 39), 

- Pomoce dydaktyczne lub 

narzędzia do terapii  dla 

uczniów mających problemy 

w edukacji szkolnej, 

z zaburzeniami 

wymagającymi terapii 

logopedycznej lub 

psychologicznej –(szt. 39), 

- Specjalistyczne 

oprogramowanie do pomocy 

dydaktycznych lub narzędzi 

do terapii, wskazanych 

wykorzystywanego w TIK – 

(szt. 11),   

- Notebook – (szt. 2). 

Łączna wysokość 

środków na 

realizację zadania 

w 2021 r. 

Kwota 

dofinansow.: 

92 894,46 

Wkład 

własny:  

23 249,50 

Całkowity 

koszt: 

116 143,96 

- 
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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 

wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb 

mieszkaniowych. Program realizowany był 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 przyznana i wykorzystana na realizację 

zadania w latach 2017-2021 

230 410,11 zł 

Kwota otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2021 66 817,95 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 

W bieżącym roku prowadzony jest nabór wniosków o udział w programie w latach 2022-

2026. Powiat Lubaczowski złożył wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie, co umożliwi 

dalsze pozyskiwanie środków. 
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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 2021 18 053,64 zł 

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 20 409,72 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 

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 2021 14 710,00 zł 

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 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna, której głównym celem jest stworzenie 

nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów 

oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest 
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wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości 

z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach 

Laboratoriów Przyszłości uczniowie szkół podstawowych będą mogły uczyć się poprzez 

eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. 

Kwota otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2021 60 000,00 zł 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie 

30 000,00 zł 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie 

30 000,00 zł 

 

6) Dodatkowe środki otrzymane z rezerwy 0,4 % części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2021: 

a) Wniosek w ramach kryterium VIc – nowy zawód 

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 2021. Wniosek złożony został w związku 

z utworzeniem nowego kierunku kształcenia w Technikum w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia 

w Lubaczowie. Środki przeznaczone zostały na utworzenie kierunku hotelarstwo. 

Kwota otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2021 12 350,00 zł 

 

b) Wniosek w ramach kryterium VII - zajęcia wspomagające 

Dofinansowanie w ramach tego kryterium przeznaczone zostało na zorganizowanie zajęcia 

wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości 

narodowej. 

Kwota otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2021 45 850,00 zł 
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7) 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 2021 

17 856,00 zł 

Kwota wsparcia finansowego dla Dom Dziecka w Nowej Grobli 8 704,80 zł 

Kwota wsparcia finansowego dla Dom Pomocy Społecznej w Wielkich 

Oczach 

4 910,40 zł 

Kwota wsparcia finansowego dla Dom Pomocy Społecznej w Lubaczowie 1 116,00 zł 

Kwota wsparcia finansowego dla Zespołu Placówek im. Jana Pawła II 

w Lubaczowie 

3 124,80 zł 

 

8) 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. 
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Rok Kwota subwencji 

w zł 

Uwagi 

2021 27 655 879,00 zł  

2020 30 747 974,00 zł Znaczny wzrost subwencji w związku z przeprowadzeniem 

podwójnego naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2019/2020 (absolwenci 3 klas gimnazjum i 8 klas szkoły podstawowej) 

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 oświatowej dla powiatu lubaczowskiego w latach 2017-2021 

 

9) Szkoły i placówki oświatowe  

Powiat Lubaczowski w roku 2021 prowadził następujące jednostki oświatowe: 

1) Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie, 

2) Zespół Szkół im. Józefa Kustronia w Lubaczowie, 

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

4) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie, 

5) Technikum nr 1 w Oleszycach, 

6) Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Oleszycach. 

 

Wyniki naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Lubaczowski: 

Rok szkolny 2020/2021 

Liczba absolwentów Szkół Podstawowych w Powiecie Lubaczowskim: 497 uczniów. 

Nabór do kas pierwszych szkól prowadzonych przez Powiat Lubaczowski: 347 uczniów. 

Liczba uczniów kontynuujących naukę poza Powiatem Lubaczowskim: 150 uczniów. 
 

Rok szkolny 2021/2022 

Liczba absolwentów Szkół Podstawowych w Powiecie Lubaczowskim: 440 uczniów. 

Nabór do klas pierwszych szkól prowadzonych przez Powiat Lubaczowski: 294 uczniów.  

Nabór do klas pierwszych w Zespole Szkół w Oleszycach: 40 uczniów. 

Liczba uczniów kontynuujących naukę poza Powiatem Lubaczowskim: 106 uczniów. 
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Wyniki egzaminów zewnętrznych 

W 2021 r. do egzaminu maturalnego przystąpiło 288 uczniów szkół z terenu Powiatu 

Lubaczowskiego, 203 abiturientów zdało egzamin w terminie głównym (zdawalność 70%). 

Uwzględniając wyniki we wszystkich terminach (głównym, dodatkowym i poprawkowym), 

świadectwo dojrzałości otrzymało 231 osób, co dało zdawalność na poziomie 80%, średnia 

dla Województwa Podkarpackiego wyniosła 82 %. W klasyfikacji wojewódzkiej nasz Powiat 

uplasował się na 15. miejscu. 

Dla całego egzaminu dojrzałości 
Język polski  

poziom 

podstawowy 

Matematyka 

poziom 

podstawowy 

Język 

angielski 

poziom 

podstawowy 

Nazwa szkoły 

Liczba 

zdający

ch 

Otrzymali 

świadectwo 

dojrzałości 

Zdawalność  Zdawalność  Zdawalność  Zdawalność 

Liceum Ogólnokształcące 

im. Tadeusza Kościuszki 

w Lubaczowie 

111 100 90 % 95% 90% 98% 

Liceum Ogólnokształcące 

w Zespole Szkół im. gen. 

Józefa Kustronia 

w Lubaczowie 

31 27 87% 94% 87% 100% 

Średnia dla absolwentów 

liceów ogólnokształcących 

w Województwie Podkarp. 

9550 8573 90% 96% 91% 97% 

Technikum W Zespole 

Szkół im. Gen. Józefa 

Kustronia w Lubaczowie 

122 88 72% 85% 76% 97% 

Technikum Nr 1 

w Oleszycach 
19 12 63% 89% 63% 93% 

Średnia dla absolwentów 

techników w Woj. Podkarp. 
7230 5255 73% 91% 76% 90% 

Tabela 4.1-1  Wyniki egzaminów maturalnych w Powiecie Lubaczowskim w 2021 r. uzyskanych we wszystkich 

terminach, w porównaniu do średniej dla Województwa Podkarpackiego (dane OKE Kraków)  
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 Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie 

 

1) Podsumowanie działalności szkoły 

Uczniowie szkoły 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza 

Kościuszki w Lubaczowie uczyło się 543 uczniów w 22 oddziałach (średnia liczba uczniów 

w oddziałach: 24,6). Tygodniowa ilość godzin w szkole w 2021 r. wynosiła 1021,63 godz., w tym 

160,75 godz. ponadwymiarowych. 

Kierunki kształcenia / profile w roku szkolnym 2021/2022: 

 matematyczno-fizyczno-ekonomiczny 

 biologiczno-chemiczny 

 biomedyczny 

 humanistyczny 

 językowy 

 

Nauczyciele i pracownicy 

Tabela 4.1-2 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 12 11,5 5 5 7 6,5 

Tabela 4.1-3 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 3 3 35 41 

W 

NIEPEŁNYM 

WYMIERZE 

LICZBA 0 0 0 0 11 11 11 11 

W TYM 

ETATU 
0 0 5,2 5,2 

RAZEM ETATY 3 3 40,2 46,2 
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Doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021: 

 
LICZBA 

NAUCZYCIELI 

PROCENT WŚRÓD 

NAUCZYCIELI 

OGÓŁEM 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali awans 

zawodowy 
0 0% 

Liczba nauczycieli, którzy mają prawo do 

nauczania dwóch lub więcej przedmiotów 
18 35% 

Liczba nauczycieli, którzy brali udział w różnych 

formach doskonalących 
52 100% 

Tabela 4.1-4  Doskonalenie zawodowe nauczycieli LO Lubaczów   

 
 

Wyniki egzaminów zewnętrznych 

* Bez uczniów z lat ubiegłych 

  Tabela 4.1-5  Wyniki egzaminów zewnętrznych uczniów LO Lubaczów 

 

Pomoc materialna uczniom (stypendia, zapomogi itp.) 

 Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego za wybitne osiągnięcia artystyczne  

w ramach projektu „Nie zgubić talentu” – 1 uczeń 3.000,00 zł 

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów – 2 uczniów otrzymało stypendia w kwocie po 

3.000,00 zł dla każdego z nich, 

 Projekt „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne” – 5 uczniów 

otrzymało stypendia w kwocie po 4.000,00 zł dla każdego z nich 

 Stypendia przyznane przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji i Fundację Banku 

Spółdzielczego – 2 uczniów otrzymało stypendia w kwocie 2.000,00 zł dla każdego z nich. 

 

Plan dochodów Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie w roku 2021 wynosił 

54 760,00 zł – wykonano 91 881,61 zł. Natomiast plan wydatków 5 718 918,00 zł – wykonano 

5 718 918,00 zł. 

SZKOŁA 

Ilość uczniów 

klas 

maturalnych 

wg stanu na 

dzień 

30 września 

2020r. 

ILOŚĆ ABSOLWENTÓW 

KTÓRZY PRZYSTĄPILI 

DO EGZAMINU 

MATURALNEGO 

*EGZAMIN ZDAŁO  

Wg stanu na dzień 5 lipca 

2021 

*EGZAMIN 

ZDAŁO W % 

(łącznie z 

egzaminem 

poprawkowym) 

Wg stanu na dzień  

10 września 2021 r. 

EGZAMINU 

NIE ZDAŁO 

Wg stanu na 

dzień  

10 września 

2021 r. 

EGZAMINU 

NIE ZDAŁO 

W % 

Ogółem 

Wg stanu na 

dzień  

10 września 

2021 r. 

Absolwenci 

tegoroczni 

*absolwenci 

którzy 

przystąpili do 

egzaminu 

maturalnego 

*ogółem 
*z prawem 

do poprawki 

LO 

Lubaczów 

113 112 112 92 15 91,1 10 8,9 
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2) Realizacja polityk, programów i strategii 

a) 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. Kwota wydatkowana w Liceum w 2021 r. wyniosła 

208 723,52 zł. W ramach projektu zakupiono m.in: 

 2 tablice interaktywne i 1 projektor, 

 2 urządzenia wielofunkcyjne, 

 wyposażenie pracowni chemicznej (m. in. dygestorium chemiczne, szafę na odczynniki 

z wyciągiem, wózki i stoły laboratoryjne, komplet szkła laboratoryjnego, zestaw 

odczynników chemicznych), 

 wyposażenie pracowni fizycznej (m. in. Laserowy zestaw dydaktyczny, urządzenie 

do badania fal, generator akustyczny, maszynę elektrostatyczną, zasilacz prądu stałego 

i przemiennego), 

 wyposażenie pracowni matematycznej (m. in. kalkulatory naukowe, program dydaktyczny, 

bryły geometryczne i przypory matematyczne), 

 wyposażenie pracowni geograficznej (m. in. kompasy i barometry, atlasy, gabloty na 

pomoce dydaktyczne, program dydaktyczny), 

 wyposażenie pracowni biologicznej (m. in. modele biologiczne, preparaty, fartuchy), 

 materiały edukacyjne z języka angielskiego,  

 języka niemieckiego, języka włoskiego   

i języka francuskiego. 
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W ramach projektu sfinansowano wyjazd uczniów do Centrum Nauki Kopernik  

w Warszawie oraz  przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z następujących przedmiotów: 

 biologia, 

 chemia, 

 fizyka, 

 geografia 

 matematyka 

 język angielski 

 scrabble 

 szachy 

 

b) W 2021 roku złożono wniosek na realizację zadania „Sadzenie drzew i krzewów 

miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”, którego 

inicjatorem był Samorząd Województwa Podkarpackiego. Wraz z uczniami na terenie szkoły 

posadzono 17 drzew i 20 krzewów. 

 

c) W 2021 roku Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie 

uczestniczyło w następujących programach edukacyjnych i formach współpracy ze środowiskiem: 

 współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im.  

L. Schillera w Łodzi – warsztaty dla uczniów z zakresu tworzenia filmów dokumentalnych, 

 udział w programie „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” przy współpracy z firmą 

Green Office Ecologic, 

 współpraca z Akademią Wiedzy Obywatelskiej, 

 współpraca z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – udział w projekcie „Teatr 

w sieci/natenczas ‘21”, 

 kontynuacja współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie – warsztaty 

dla uczniów z języka francuskiego, 

 udział w lekcji on-line „Rola wartości leżących u podstaw odzyskania i utrzymania 

niepodległości Polski oraz budowy jedności Narodu Polskiego na przykładzie rodziny 

Ulmów z Markowej” zorganizowanej przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. 

Rodziny Ulmów w Markowej („Wolna Niepodległa”), 
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 współpraca z Aeroklubem Ziemi Jarosławskiej – zajęcia „Podniebne laboratorium”   

w ramach programu „Lekcje w chmurach”, 

 współpraca z Liceum Klasycznym im. Dante Alighieri w Rzymie – lekcje on-line dla 

uczniów z języka włoskiego, 

 współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną, 

 udział w Olimpiadzie o „Diamentowy Indeks AGH” (geografia, matematyka – finalista), 

 udział w XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, 

 udział w Ogólnopolskim Konkursie „Galileo 2021”, 

 udział w XXII Ogólnopolskim Festiwalu Słowa, 

 udział w XIX Turnieju Recytatorskim – III miejsce, 

 udział w XXVI Ogólnopolskim Turnieju Jednego Autora, 

 udział w XXX Ogólnopolskim Turnieju Literatury Tworzonej na Obczyźnie, 

 udział w Ekofestiwalu 2021, 

 udział w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, 

 udział w Olimpiadzie Języka Francuskiego, 

 udział uczniów w Liceualiadzie w szachach, 

 udział w XLVIII Olimpiadzie Geograficznej, 

 udział w Powiatowym Konkursie „Wiem wszystko o mojej miejscowości” – I miejsce prac 

plastyczna, 

 udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, 

 udział w Konkursie „Kresowe wspomnienia” – I miejsce, 

 udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Przyroda wokół nas” – II miejsce, 

 udział w Konkursie literackim „Kresowe wspomnienia” – I miejsce, 

 udział w Konkursie recytatorskim „Looking for talents” – III miejsce, 

 udział w XXXII Turniej Wierszy Jednego Poety im. Ewy Lis – I i II miejsce, nagroda 

publiczności. 
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 Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie 

 

1) Podsumowanie działalności szkoły 

Uczniowie szkoły 

Od stycznia 2021 do 31 sierpnia 2021 liczba oddziałów wyniosła 37, w tym: 

 liceum ogólnokształcące– 3, 

 technikum – 25, 

 branżowa szkoły I-go stopnia – 9. 

Ogólna liczba uczniów – 1006. 

Liczba grup wychowawczych w internacie – 2 (49 osoby) 

Tygodniowa ilość godzin w szkole: 1 858,42 

Indywidualne nauczanie: 4 osoby 

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

 

Od 1 września 2021 do 31 grudnia 2021 liczba oddziałów wyniosła 35, w tym: 

 liceum ogólnokształcące– 2, 

 technikum – 25, 

 branżowa szkoły I-go stopnia – 8. 

Ogólna liczba uczniów – 938. 

Liczba grup wychowawczych w internacie 2 (47 osób) 

Tygodniowa ilość godzin w szkole: 1 813,21 

Indywidualne nauczanie: 2 osoby 

Zajęcia rewalidacyjne: 12 grup po 2 godz./tyg. 

Zajęcia wspomagające dla uczniów posiadających orzeczenie—1 grupa po 2 godz./tyg. 

 

Na rok szkolny 2021/2022 dokonano naboru do 7 oddziałów klas pierwszych (178 uczniów): 

 Technikum Ekonomiczne – 1 oddział 

 Technikum Mechaniczne – ½ oddziału 

 Technikum Informatyczne – 1 i ½  oddziału 

 Technikum Budowlane – ½  oddziału 

 Technikum  Logistyczne – 1 oddział 

 Technikum hotelarskie- ½ oddziału 

 Branżowa Szkoła I Stopnia - wielozawodowa –  2 oddziały.  
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Nauczyciele i pracownicy 

 

 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 

poszczególne stopnie awans zawodowy                                              

(jaki stopień –ilu nauczycieli) 

Liczba nauczycieli, którzy brali udział 

w różnych formach doskonalących               

(jaka forma – ilu nauczycieli) 

Nauczyciel kontraktowy – 3  

Nauczyciel mianowany – 1 

Nauczyciel dyplomowany - 1 

Studia podyplomowe – 3 osoby 

Szkolenia doskonalące – 2 osoby 

Studia magisterskie – 2 osoby 

Tabela 4.1-7  Awans i doskonalenie zawodowe nauczycieli Zespole  Szkół im. gen. Józefa Kustronia 

w Lubaczowie  w2021 r.   

 

 

 

 
SZKOŁA/ 

PLACÓWKA 

PRACOWICY NIEPEDAGOGICZNI 

LICZBA 
W TYM 

ETATU 

ADMINISTRACJA OBSŁUGA 

LICZBA 
W TYM 

ETATU 
LICZBA W TYM ETATU 

ZS 

Lubaczów 

34 31,25 13 10,58 21 20,67 

Tabela 4.1-8  Pracownicy administracyjni i obsługa w Zespole  Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie - stan 

na dzień 31.12.2021 r. 

 

 

Finanse szkoły 

Plan wydatków Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie w roku 2021 wynosił 

10 473 331,00 zł – wykonano 10 095 003,36 zł.   

SZKOŁA/ 

PLACÓWK

A 

ZATRUDNIENI 

BEZ 

STOPNIA 

AWANSU 

STAŻYŚCI KONTRAKTOWI MAINOWANI 

DYPLOMO 

WANI 

OGÓŁEM 

ZS 

Lubaczów 

W PEŁNYM WYMIARZE 0 2 16 9 58 85 

W 

NIEPEŁNYM 

WYMIERZE 

LICZBA 

 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

7 

7 

W TYM 

ETATU 
0 0 0,28 0,11 2,36 2,75 

RAZEM ETATY 0 2 16,28 9,11 60,36 87,75 

Tabela 4.1-6  Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w Zespole  Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie - 
stan na dzień 31.12.2021 r. 
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Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 

 

Tabela 4.1-9   Wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół w Zespole Szkół im. gen. Józefa 

Kustronia w Lubaczowie w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

NAZWA SZKOŁY ZAWÓD 

ILOŚĆ 

ABSOLWENTÓ

W W ROKU 

SZKOLONYM 

2020/2021 

ILOŚĆ 

ABSOLWENTÓW 

KTÓRZY 

PRZYSTĄPILI 

DO EGZAMINU 

ZAWODOWEGO 

ZDAWAŁO ETAP PISEMNY 

I PRAKTYCZNY 

UZYSKAŁO 

DYPLOM 

UZYSKAŁO 

W % 

NIE 

UZYSK

AŁO 

DYPLO

MU 

Technikum technik ekonomista 23 22 20 90 2 

Technikum technik informatyk 46 45 30 66,6 15 

Technikum technik budownictwa 20 20 12 60 8 

Technikum technik mechanik 14 14 14 100 0 

Technikum technik logistyk 26 26 19 73 7 

OGÓŁEM 129 127 95 74,8 32 

Tabela 4.1-10  Wyniki egzaminu zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie w 

roku szkolnym 2020/2021 w klasach kończących szkołę  

 

 

  

SZKOŁA 

Ilość uczniów 

klas 

maturalnych 

wg stanu na 

dzień 

30 września 

2020r. 

ILOŚĆ ABSOLWENTÓW 

KTÓRZY PRZYSTĄPILI 

DO EGZAMINU 

MATURALNEGO 

*EGZAMIN ZDAŁO  

Wg stanu na dzień 5 lipca 

2021 

*EGZAMIN 

ZDAŁO W % 

(łącznie z 

egzaminem 

poprawkowym) 

Wg stanu na dzień  

10 września 2021 r. 

EGZAMINU 

NIE ZDAŁO 

Wg stanu na 

dzień  

10 września 

2021 r. 

EGZAMINU 

NIE ZDAŁO 

W % 

Ogółem 

Wg stanu na 

dzień  

10 września 

2021 r. 

Absolwenci 

tegoroczni 

*absolwenci 

którzy 

przystąpili 

do egzaminu 

maturalnego 

*ogółem 
*z prawem 

do 

poprawki 

ZS Lubaczów 

Liceum Ogól 

nokształcące 

31 31 31 24 5 87,0 4 13,0 

ZS Lubaczów 

Technikum 
129 122 122 72 33 72,1 34 27,9 

OGÓŁEM 160 153 153 96 38 75,2 38 27,8 
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Pomoc materialna dla uczniów 

Uczniowie Zespołu Szkół za swoje wyniki w nauce, osiągnięcia, zaangażowanie społeczne  

w 2021 roku otrzymali następujące stypendia w ramach różnorodnych programów stypendialnych: 

 Program stypendialny Fundacji Świętego Mikołaja w okresie od 01.01.2021 r. 

stypendium otrzymało 20 uczniów na łączną kwotę 41 100 zł. W okresie od 01.09.2021 r. 

stypendium otrzymało 16 uczniów na łączna kwotę 33 500 zł. 

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało czterech uczniów o łącznej kwocie 

12 000 zł. 

 Stypendium Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie otrzymał jeden uczeń 

w kwocie 2000 zł 

  Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego otrzymało 8 uczniów 

w łącznej kwocie 32 000 zł. 

 Stypendium za wyniki w nauce otrzymało sto czterdzieści osiem uczniów o łącznej 

kwocie 16 200 zł. 

 

Internat szkolny 

Internat zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich 

nauki poza miejscem stałego zamieszkania zapewnienie warunków do nauki, rozwijania 

zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz 

upowszechnianie kultury fizycznej. Dlatego też zamieszkała w internacie młodzież  w 2021 była 

angażowana w różnego rodzaju akcje charytatywne oraz  integracyjno- sportowych. 

 Całoroczna akcja charytatywna ,, Tęczowy Kocyk”-  organizowana przez  Fundację 

Tęczowy Kocyk, która niesie pomoc rodzicom, którym nagle wali się świat – tracą 

dziecko. Zajmuje się szyciem i dzierganiem rożków, czapeczek, szatek oraz kołysek dla 

dzieci z poronień, przedwcześnie urodzonych, z wadami letalnymi i hiperwcześniaków;                                                                                                                                                    

 Ognisko integracyjne- wrzesień 2021 rok; 

 Zbiórka charytatywna, ,,Serduszko Stasia umiera” – wrzesień 2021rok; 

 Rozgrywki szachowe – kontynuacja projektu – całorocznie; 

 Udział w Warsztatach Kulinarnych w ramach Dni Dziedzictwa - Smaki Dziedzictwa – 

27.09.20021rok; 

 Udział w konferencji naukowej,, Lubaczów w drodze do niepodległości”- 03.10.2021rok; 
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 ,,Otrzęsiny Kotów” – przyjęcie nowych wychowanków w poczet mieszkańców Internatu 

– 11.10.2021rok; 

 Internetowe akcje charytatywne- Pajacyk, Karmimypsiaki.pl, Pomoc.pl itp. – 

całorocznie; 

 Światowy Dzień Walki z Cukrzycą – 20.11.2021rok; 

 ZS- Bazarek – własnoręczne wykonywanie maskotek na szydełku przeznaczonych na 

sprzedaż – 20.11.2021rok; 

 Cukrzyki; 

 Andrzejki – wieczór wróżb i zabaw 29.11.2021rok; 

 Mikołajki- 8.12.2021rok; 

 Wykonywanie ozdób choinkowych z masy solnej- grudzień 2021rok; 

 Konkurs na Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową – grudzień 2021rok; 

 Zbiórka charytatywna na Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci -14.12.2021rok; 

 Zajęcia sportowe- aerobik. 

 

Działalność samorządu uczniowskiego 

Samorząd Uczniowski współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem w Przemyślu 

i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, założył w szkole Szkolny 

Klub Krwiodawstwa „RH+”.  

Młodzież Zespołu Szkól bardzo chętnie angażuje się również w takie akcje jak: 

 „Szlachetna paczka” wspierając osoby starsze i samotne dla których przygotowywane są 

paczki, artykuły spożywcze, chemiczne, odzież, artykuły AGD, a także np. węgiel lub 

drewno, 

 „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, 

 Ogólnopolski Program Edukacyjny dla szkół „Zbieraj baterie i telefony” organizowany 

przez Organizację BIOSYSTEM w Krakowie, 

 zbiórki dla Fundacji „Podkarpackie Hospicjum dla dzieci”, 

 współpracuje z Fundacją „Rak n roll”, która działa na rzecz poprawy jakości życia 

chorych na raka. 
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Szkolne koło caritas 

Szkolne Koło Caritas liczy 20 wolontariuszy, którzy wspólnie świadczą pomoc 

potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego. W tym względzie wyłaniają się dwa 

fundamentalne zadania zachęcenie, przekonanie i umotywowanie ludzi młodych do pracy 

dobroczynnej oraz wskazanie im konkretnych pól działania. W roku 2021 członkowie szkolnego 

koła Caritas wzięli udział w  następujących akcjach i przedsięwzięciach: 

 Ogólnopolskiej zbiórce żywności Kromka chleba dla sąsiada, 

 Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności TAK, POMAGAM zima, wiosna, 

 Zbiorka środków czystości i higieny dla Domu Pomocy we Lwowie-Brzuchowicach, 

 Współpraca z Warsztatem Terapii Zajęciowej im. Św. Józefa w Oleszycach, 

 Współpraca z Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych RAZEM 

w Lubaczowie, 

 W akcji Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Spraw gwiazdkę na święta. 

 

Gala przedsiębiorczości 

W dniu 5 listopada 2021 r.  po raz drugi odbyła się Gala Przedsiębiorczości. Uroczystość 

uświetnił swą obecnością  Pan Wiesław Hałucha – Konsul Honorowy Republiki Kazachstanu 

w Polsce, Prezes Zarządu Alventa S. A., darczyńca programu stypendialnego Fundacji Świętego 

Mikołaja,  który wystąpił z wykładem „Gospodarka rynkowa – wyzwania dla młodzieży XXI 

wieku” i przekazał ze swojego doświadczenia zawodowego wiele cennych wskazówek dla 

młodzieży. Uroczystość była też okazją do podsumowania programu stypendialnego Fundacji 

Świętego Mikołaja, wręczenia uczniom stypendiów, a darczyńcom skromnych podziękowań 

za wsparcie finansowe. W 2021 roku 

przypadło 5-lecie programu 

stypendialnego Fundacji Świętego 

Mikołaja, a Gala Przedsiębiorczości 

stanowiła uroczyste zwieńczenie 

programu stypendialnego oraz 

wyróżnienie uczniów zdolnych 

i jednocześnie angażujących się 

społecznie na rzecz innych oraz 

wyróżnienie darczyńców wnoszących 

nieprzeciętny wkład w rozwój szkoły.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5FE4B665-DCCF-429D-99CB-7DEC11742129. Uchwalony Strona 42



41 

Zespół Szkół „ Solidarną Szkołą” 

Ogólnopolski konkurs „Solidarna Szkoła”, którego celem jest popularyzowanie  idei 

stypendialnej wśród polskich szkół, dzięki której dzieci z niezamożnych rodzin mogą rozwijać 

swoje talenty. Jak i również wychowanie młodzieży do zaangażowania społecznego 

i podejmowania odpowiedzialności za osoby słabsze i potrzebujące pomocy. Unikalność programu 

polega na stworzeniu ogólnopolskiej sieci „Solidarnych Szkół”, które biorą odpowiedzialność za 

swoich zdolnych uczniów włączając się w zbiórkę pieniędzy na stypendia. Zespół Szkół im. gen. 

Józefa Kustronia w Lubaczowie laureatem konkursu jest  już po raz piaty, a od trzech lat zajmuje 

pierwsze miejsce. Gala konkursu „Solidarna Szkoła 2021” została objęta honorowym patronatem 

Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.  

 

„ZS-owy Bazarek”  czyli zbiórka środków finansowych na stypendia 

W dniach 20-27.11.2021  roku  na terenie Zespołu Szkół zorganizowany został  „ZS-owym 

Bazarku”, czyli wyprzedaż rzeczy nowych i używanych. Dzięki organizacji  tego wydarzenia na 

stypendialne subkonto szkoły zostało wpłacone 4 484,39 a zebraną kwotę Fundacja Świętego 

Mikołaja podwoiła w ramach akcji „ Stypendium od Serca”. Wspólnymi działaniami budujemy 

„Solidarną Szkołę”. 

 

 

2) Projekty realizowane w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie 

w 2021 r. 

a) „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.    

Ogólna wartość projektu wynosi 1 655 968,78 zł. 

Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia ogólnego szkół 

Powiatu Lubaczowskiego dzięki nabyciu kwalifikacji przez nauczycieli  objętych wsparciem, 

podniesienie kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), 

nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy 
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zespołowej oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia (w tym TIK) niezbędne do 

pełnej realizacji programów nauczania.  

W ramach projektu w 2021 r. w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie 

zrealizowano następujące zadania: 

 doposażono pracownie przedmiotów przyrodniczych (pracownia fizyczna, geograficzna, 

chemiczna, biologiczna) w pomoce dydaktyczne i narzędzia (w tym sprzęt  TIK), 

 przeprowadzono szkolenia dla 65 nauczycieli, 

 opłacono czesne za studia podyplomowe dla 6 nauczycieli, 

 zrealizowano 573 godzin zajęć pozalekcyjnych dla 318 uczniów (warsztaty 

eksperymentalne z biologii, fizyki, chemii, geografii, warsztaty z robotyki 

i programowania aplikacji mobilnych, zajęcia z matematyki, szkolne kółko szachowe 

i warcabowe),   

 zorganizowano wyjazdy dydaktyczne uczniów do Centrum Nauki Kopernik i Instytutu 

Biologii i Biotechnologii na Uniwersytecie Rzeszowskim, 

 zorganizowano warsztaty dziennikarstwa dla uczniów, prowadzone przez dziennikarzy 

Radia FARA, w siedzibie radia w Jarosławiu. 
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b) Projekt „ Od kreatywności do innowacyjności-zawody przyszłości” realizowany jest 

w ramach 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.  

Okres realizacji: 01.07.2019-30.09.2022 roku. Wartość 1 266 126, 24 zł 

Projekt realizowany w Partnerstwie: Powiat Lubaczowski/Zespół Szkół      w Lubaczowie 

oraz  Fabryką Maszyn Lubaczów sp. z o.o. jest zwiększeniem szans zatrudnienia dla 60 uczniów 

w zawodzie  technik mechanik-operator obrabiarek sterowanych numerycznie- oraz  Szkoły 

Branżowej I Stopnia-  operator obrabiarek skrawających. 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).  

Realizacja zaplanowanego wsparcia zapewni kompleksowe i odpowiednie przygotowanie 

do wejścia młodych ludzi na rynek pracy i wyposaży ich w nowe kompetencje co przyczyni się do 

osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP w zakresie podniesienia jakości i atrakcyjności 

kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych. 
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c) Projekt „Mobilni teraz-kreatywni w przyszłości” realizowany ramach programu 

ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna. Okres realizacji: 01.10.2019-30.09.2022 rok. Wartość 

projektu 92 252 Euro 

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 2022 roku 

uczniów na 3 tygodniowe staże w Walencji poprzedzone odpowiednim przygotowaniem językowym 

i kulturowym, pedagogicznym, oraz szkoleniem z autoprezentacji w 2021 roku. 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. 

 

d) Projekt „ Komputer od Świętego Mikołaja” 

W dniu 14 lutego 2021 czterech uczniów Zespołu 

Szkół otrzymało laptopy, które zostały zakupione 

w ramach dwóch akcji prowadzonych przez Fundację 

Świętego Mikołaja, która intensywnie działa na rzecz 

pomocy dzieciom zagrożonym wykluczeniem 

edukacyjnym. Pierwsza to dzięki wsparciu HSBC, a druga 

dzięki hojności słuchaczy Radia 357 . Łącznie w ramach tego programu taką pomoc otrzymało 6 

uczniów naszej szkoły. 

f)  „Giganci Programowania” 

Trzech uczniów naszej szkoły, a zarazem stypendyści 

Fundacji Świętego Mikołaja otrzymali vouchery na  

realizację kursów programowania od firmy 

informatycznej  C&F, która świadczy usługi 

programistyczne, analityczne oraz systemowe na całym świecie. Uczniowie otrzymali możliwość 

uczestnictwa w dwóch wybranych kursach na platformie Giganci Programowania: jednym 
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podstawowym i jednym zaawansowanym. Kursy realizowane w okresie od 01.12.2021-30.06.2022 

pomogą im realizować talenty matematyczno-informatyczne.  

e) Realizacja projektu AI4Youth – sztuczna inteligencja w okresie od 14.09.2021- 06.11.2022. 

Projekt AI4Youth jest realizowany i finansowany w ramach 2.4.1 „inno_Lab – centrum analiz 

i pilotaży nowych instrumentów” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem 

projektu jest poznania możliwości sztucznej 

inteligencji i jej wykorzystania do rozwiązywania 

problemów społecznych. Program AI for Youth 

jest autorskim, globalnym programem firmy Intel, 

mającym na celu zwiększenie świadomości 

cyfrowej, zwłaszcza w zakresie sztucznej 

inteligencji oraz promowanie kompetencji 

przyszłości wśród młodzieży. Jest on skierowany 

do uczniów techników i ma za zadanie poszerzenie wiedzy jak i zwiększenie umiejętności 

nie tylko technologicznych, ale i społecznych. Program AI for Youth to wyjątkowa podróż 

edukacyjna, obejmująca 4 etapy i pozwalająca młodym ludziom zdobyć wiedzę i praktyczne 

umiejętności, pozwalające stworzyć własny projekt z wykorzystaniem Sztucznej inteligencji. 
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 Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie 

 

1) Podsumowanie działalności Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie 

 

Edukacja  

W Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w 2021 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 2021 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło: 

 24 dzieci w oddziałach przedszkolnych, 

 47 uczennic i uczniów w szkole podstawowej, 

 36 uczennic i uczniów w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, 

 14 uczestników zajęć w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych, 

 50 dzieci we wczesnym wspomaganiu rozwoju, 

 22 wychowanków internatu.  

W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzą: 

 Szkoła Podstawowa Nr 4, 

 Branżowa Szkoła I Stopnia, 

 Internat. 

We wrześniu 2021 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło: 

 8 uczniów w szkole podstawowej, 

 35 uczniów w szkole branżowej, 

 43 wychowanków internatu.  
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Wyniki egzaminów przeprowadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym: 

a) 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) 

średnia 

punktów 
średnia % 

średnia 

punktów 
średnia % 

Język polski 10 22,2 % 11,5 25,5 % 

Matematyka 3,4 13,6% 10,5 42 % 

Język angielski 11,4 20,7 % 19 3 5 %  

 

b) Egzamin kwalifikacyjny po szkole branżowej w MOW: 

Zawód Ilość absolwentów 

w roku szkolonym 

2020/2021 

Ilość absolwentów 

którzy przystąpili 

do egzaminu 

zawodowego 

Zdawało etap pisemny i praktyczny 

Dyplom 

uzyskało 

W % Nie uzyskało 

dyplomu 

Murarz - 

tynkarz 
11 11 4 36,4% 7 

 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie murarz - tynkarz 

w roku szkolnym 2020/2021 przystąpiło w klasie II A przystąpiło 7 uczniów, a w klasie II B 

4 uczniów. Egzamin składał się z części pisemnej i praktycznej. Egzamin został przeprowadzony 

w Zespole Szkół im. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Egzamin zawodowy z części teoretycznej 

zdało 6 wychowanków, egzamin praktyczny zdało 8 wychowanków. Kwalifikacje zawodowe 

uzyskało 4 uczniów. 

 

Nauczyciele 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym średnio zatrudnionych w 2021 roku 

było 75,55 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 

 0 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego, 

 1 etat nauczyciele stażyści, 

 7,11 etatu nauczyciele kontraktowi, 

 10 etatów nauczycieli mianowanych, 

 57,44 etatu nauczyciele dyplomowani. 
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W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym średnio zatrudnionych w 2021 roku 

było 37,27 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym:  

 0,44 etatu nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego, 

 0,5 etatu nauczyciel stażyści, 

 5,33 etatu nauczyciele kontraktowi, 

 5 etatów nauczycieli mianowanych, 

 26 etatów nauczycieli dyplomowanych.  

 

Doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli w roku 2021: 

 Liczba 

nauczycieli 

Procent wśród 

nauczycieli ogółem 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy 12 10,25 % 

Liczba nauczycieli, którzy mają do nauczania 

dwóch lub więcej przedmiotów 
23 19,5 % 

Liczba nauczycieli, którzy brali udział w kursach 

doskonalących 
88 75 % 

 

W roku 2021 na emeryturę odeszło z Karty Nauczyciela – 1 nauczyciel z 3 miesięczną 

odprawą. Czterech nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia. 

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

średnio zatrudnionych w 2021 roku: 

Obsługa Administracja Razem pracownicy niepedagogiczni 

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

41 31 10 8,5 51 39,5 
 

Finanse szkoły  

Budżet Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w 2021 r:  

 Zrealizowane dochody: 249 126,10 zł, zrealizowane wydatki – 13 769 938,67 zł.  

 

Działalność inwestycyjna 

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 zostały ukończone.  
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2) Realizacja polityk, programów i strategii   

W Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w 2021 r. realizowano następujące 

programy współfinansowane ze środków zewnętrznych: 

 Projekt grantowy „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu 

przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz 

otoczenia", którego celem jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej 

dostępności funkcjonowania szkół podstawowych: przeprowadzenia działań 

modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Otrzymana kwota dofinansowania 1 296 511,50 zł. 

 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 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 w 2021 r. – 178 520,73 zł. 

 Program rządowy „Dotacja celowa na zakup podręczników" przyznawanej na 

wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu 

danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne w przypadku klas IV-VIII. 

Otrzymana kwota dofinansowania 18.234,16 zł. 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we współpracy z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Lubaczowie od 19 maja 2021 r. był realizatorem Programu „Opieka 

wytchnieniowa"- edycja 2021 r. dofinansowanym ze środków Państwowego Funduszu 

Celowego Solidarnościowego. Głównym celem programu było wsparcie członków rodzin 

lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem 

o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także 

orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy 

w formie usługi opieki wytchnieniowej. 

Program realizowany był w dwóch formach: 

1) świadczenia usługi wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, 
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2) świadczenia usługi wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub 

opiekunom sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem 

o niepełnosprawności możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa 

(psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki 

pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki. 

 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.); 

 Projekt Ogród Permakulturowy - zrównoważone ogrodnictwo drogą do zmian. Projekt 

sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata  

2021- 2030 NOWE FIO.   

W projekcie uczestniczyło 47 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, 

3 opiekunów pracujących w MOW, wolontariusze ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego, młodzież szkolna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. Celem projektu była 

aktywizacja oraz wzmocnienie procesu resocjalizacji i włączenia społecznego 

wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego poprzez stworzenie 

Permakulturowego Ogrodu przy Ośrodku. 

 Zespół Placówek we współpracy z Centrum Medycznym Kormed realizuje świadczenia 

specjalistyczne w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku 

rozwojowego. Połączenie specjalistycznych oddziaływań ma na celu realizację bardzo 

ważnego społecznego aspektu, jakim jest poprawa funkcjonowania dzieci 

z niepełnosprawnościami. Dzięki połączeniu wsparcia możliwe jest wsparcie całych rodzin 

oraz ułatwiony kontakt ze specjalistami. 
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W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, Zespół Placówek im. Jana 

Pawła II w Lubaczowie współdziałał w 2021 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. Udział 

w tych przedsięwzięciach pozwolił na poprawę funkcjonowania społecznego w tym zdolności, 

zaradności osobistej, nawiązywania kontaktów, zachowania się w grupie. 

˗ 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). 

˗ Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

Placówka w dniach 10-22 października 2021 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 2020r. 

˗ Fundacja Małych Stópek 

W odpowiedzi na apel Fundacji Małych Stopek 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. 
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˗ 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. 

˗ 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. 

˗ Towarzystwo Nasz Dom 

W placówce została przeprowadzona akcja „ Góra grosza", która wspierała potrzebujące 

dzieci. Kwotą 368 zł zasilone zostało konto Olusia. 

˗ Stowarzyszenie Lubaczowskie Serce dla Zwierząt 

W ramach Szkolnego Koła Wolontariatu uczniowie zaangażowani byli w zbiórkę karmy 

dla zwierząt będących podopiecznymi stowarzyszenia. 

 W ramach współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego 47 Drużyna Harcerska 

„Nieprzetarty Szlak" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w roku 2021 

zrealizowała wycieczkę krajoznawczo - historyczną do Nadleśnictwa Oleszyce, celem wymiany 

surowców wtórnych na drzewka. Cennym elementem był udział w warsztatach „Na tropie zwierza". 

Harcerze brali udział w przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju, czynnie uczestniczyli 

w akcji MEN „Szkoła do hymnu" oraz „Szkoła pamięta" w ramach Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. 

Harcerze z 11 Drużyny Harcerskiej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w ramach swojej działalności reprezentowali placówkę w uroczystościach: 82 rocznicy wybuchu II 

Wojny Światowej; Wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2021/202; XXI Obchodach Dnia 

Papieskiego - procesja ulicami miasta; porządkowali i zapalali znicze na opuszczonych grobach na 

cmentarzu - akcja Zapomniane Groby; 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości.  
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 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubaczowie  

 

Działania realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Lubaczowie  

w 2021 r.: 

1) Program „Za życiem” 

W grudniu 2021 roku zakończono realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 

„Za życiem” realizowanego  od grudnia 2017 r. Jego celem było objęcie działaniami 

zapewniającymi rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana była  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 był odrębny, jednoosobowy pokój dla uczennicy w ciąży w internacie 

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

warunki pobytu dla uczennicy do czasu urodzenia dziecka.  

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie pełniła rolę wiodącego 

ośrodka realizującego zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego. 

 

W ramach funkcjonowania ośrodka zrealizowane 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: 
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  systematycznie prowadzono specjalistyczne usługi  dla dzieci  przez  specjalistów 

zatrudnionych w programie,  

 zostały zorganizowane i zrealizowane zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, 

którymi objętych zostało 15 dzieci oraz 15 dzieci, których rozwój przebiega nieharmonijnie 

i są zagrożone niepełnosprawnością. W sumie ze specjalistycznego wsparcia skorzystało 

30 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 13 15 

Dzieci zagrożone niepełnosprawnością - 15 15 

Razem: 2 28 30 

Razem wszystkich dzieci: 30 

Tabela 4.1-11  Liczba dzieci objętych specjalistycznymi zajęciami w ramach programu „Za życiem”w2021 r. 

 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 2021 r. 

wyniosła 66 517,95 zł. 

Inne działania realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: 

2)   Konkurs Logopedyczny zorganizowany i przeprowadzony pod honorowym patronatem 

Starosty Powiatu Lubaczowskiego, którego była to już ósma edycja. Obejmował dwie formy 

literacką i plastyczną, które miały wyrażać  trudy ojczystego języka. Skierowany był do dwóch grup 

wiekowych: uczniów klas 1-3 oraz uczniów klas 4-8. Celem konkursu było: upowszechnienie 

kultury żywego słowa, wzbogacenie zasobu słownictwa i umiejętności wypowiedzi, rozwijanie 
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umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni uczniów, rozwijanie zainteresowań 

literackich i  czytelniczych. 

Do komisji konkursowej wpłynęło łącznie 127 prac uczniów, z czego 25 prac prezentowało 

formę literacką zaś pozostałe 102 prace były w formie plastycznej. W Konkursie Logopedycznym 

wzięły udział następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 Lubaczów, Szkoła Podstawowa Wielkie 

Oczy, Szkoła Podstawowa Oleszyce, Szkoła Podstawowa Horyniec-Zdrój, Szkoła Podstawowa 

w Zalesiu,  Szkoła Podstawowa w Narolu,  Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej.  

3)   Odbył się również X 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. X Powiatowy Turniej Wiedzy Psychologicznej odbył 

się w oparciu o książkę, której autorami są profesor Jerzy Vetulani i Maria Mazurek pt. „Bez 

ograniczeń. Jak rządzi nami mózg”. Zgłosiło się 26 uczniów ze szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych. W tym roku tradycyjnie, stacjonarnie – 17 czerwca 2021 r. w Liceum 

Ogólnokształcącym w Lubaczowie zebrała się młodzież z Powiatu Lubaczowskiego i przystąpiła 

do przygotowanego testu. Drugiego lipca 2021 r. uczniowie, którzy  zwyciężyli otrzymali nagrody 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie. Uczniowie zmotywowani zwycięstwem 

oraz nagrodami zapewnili, że zaangażują się w turniej w kolejnej edycji.    

4)  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, 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.  

5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie systematycznie w ramach 

zadań statutowych placówki udziela wsparcia nauczycielom, pedagogom, wychowawcom, 

w trudnych sytuacjach edukacyjnych i wychowawczych. Pomoc realizowana jest według zgłoszeń 

z przedszkoli i szkół Powiatu Lubaczowskiego.  
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6) Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie współpracują 

z GOPS i MOPS w celu zapewnienia pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej 

dzieciom i młodzieży oraz wsparcia w rozwijaniu kompetencji wychowawczych dla rodziców.  

7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie współpracuje z Komendą 

Powiatową Policji  poprzez konsultacje w sprawie niebieskiej karty, zapewnienia pomocy 

psychologicznej przy przesłuchaniu nieletnich, pracach w komisji jury Konkursu Plastycznego „ 

Bezpieczne wakacje”. 

8) Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej systematycznie współpracują 

z wychowawcami Domu Dziecka w Nowej Grobli poprzez udzielanie wskazówek do pracy 

wychowawczej z dziećmi oraz poprzez diagnozę i terapię wychowanków przebywających 

w placówce. 

9) Z uwagi na okres pandemii panującej w kraju w placówce odbyły się 2 spotkania dla 

pedagogów szkolnych ze szkół Powiatu Lubaczowskiego w celu opracowania procedur 

wspomagających funkcjonowania uczniów po powrocie do szkoły. Zajęcia zostały zrealizowane 

w formie warsztatowej, wzięło w nich udział 16 pedagogów. 

10) Działania diagnostyczne dzieci i młodzieży  zrealizowane w poradni (stan 

na 31.12.2021 r.): diagnoza psychologiczna - 458, pedagogiczna - 452, logopedyczna - 270, 

diagnoza związana z wyborem kierunku kształcenia - 5, interwencja kryzysowa - 34,  

razem diagnoz – 1185.  

11) W roku 2021 odbyło się 32 posiedzeń zespołu orzekającego, wydano ogółem 166 

orzeczeń oraz 25 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wydane opinie 

w sprawach: odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego – 26 opinii, 

dostosowania wymagań edukacyjnych – 46, objęcia dziecka pomocą psychologiczno-  

pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej – 95, o specyficznych trudnościach  

w uczeniu się – 45, inne opinie o przebadanych – 64, razem opinii – 276. 

 

Budżet Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie w 2021 r:  Zrealizowane 

dochody: 242,75 zł, zrealizowane wydatki: 1 360 774,98zł.  
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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. 

 

1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 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 2021 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 2021 roku łączna liczba łóżek na oddziałach szpitalnych wyniosła 229. 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy lubaczowskiego szpitala posiada 42 łóżka. 

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 2021 roku działały następujące 

poradnie przyszpitalne: 

˗ poradnia ginekologiczno-położnicza, 

˗ poradnia chirurgii ogólnej, 

˗ poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

˗ poradnia rehabilitacyjna. 
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Inne komórki organizacyjne SP ZOZ w Lubaczowie funkcjonujące w 2021 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 2021 na oddziałach szpitalnych hospitalizowano łącznie 7 989 pacjentów.  

Liczba porad udzielanych w czterech poradniach specjalistycznych w ciągu ubiegłego roku 

wynosiła 14 142. W porównaniu z rokiem 2020  wzrosła liczba pacjentów hospitalizowanych oraz 

liczba porad w poradniach specjalistycznych (6 664 pacjentów, 13 610 porad). 

W poniższych tabelach przedstawiono dane dotyczące liczby pacjentów objętych leczeniem 

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

w roku 2021 oraz 2019: 

ODDZIAŁ Liczba leczonych 

   2021 r. 2020 r. 

Wewnętrzny 1 915 1 606 

Chirurgii ogólnej 795 802 

Chirurgii urazowo-ortopedycznej 2 273 1 892 

Ginekologiczno-położniczy 1 141 1 077 

Pediatryczny 750 437 

Anestezjologii i intensywnej terapii 84 62 

Rehabilitacji ogólnej 364 283 
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Rehabilitacji neurologicznej 323 138 

Neonatologiczny 344 367 

OGÓŁEM 7 989 6 664 

 

PORADNIA Liczba pacjentów 

      2021 r.    2020 r. 

Rehabilitacyjna 156 70 

Ginekologiczno-położnicza 2 620 2 502 

Chirurgiczna 7 235 6 389 

Chirurgii urazowo-ortopedycznej 4 131 4 649 

PORADY OGÓŁEM: 14 142 13 610 

 

Ponadto w roku 2021 wykonano : 

-  2 912 operacji, w tym 252 zabiegi z zakresu endoprotezoplastyki biodra i kolana (w 2020 r.  

   2 368 operacji),  

- 3 341 badań tomografii komputerowej (w 2020 r. 2 033 badania). 

W szpitalnym oddziale ratunkowym udzielono porad 9 411 pacjentom (w 2020 r. 7 521 

pacjentów). 

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym objęto zaś opieką 81 pacjentów (w 2020 r. 

69 pacjentów). 

W roku 2021 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 199 takich operacji. 

W 2021 r. wykonano 53  połowicze endoprotezy kolan (w 2020 r. – 32 ).   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5FE4B665-DCCF-429D-99CB-7DEC11742129. Uchwalony Strona 61



60 

Informacja w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych przez SP ZOZ w Lubaczowie 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w ramach realizacji planu 

inwestycyjnego zrealizował następujący zakres zadań: 

1) Realizacja inwestycji polegającej na zakupie i montażu dwóch elektrycznych 

generatorów pary w centralnej sterylizatorni na kwotę 377 666,15 zł. Zastąpiono przestarzałe 

i wysoce awaryjne piece gazowe do wytwarzania pary dla potrzeb centralnej sterylizatorni, 

dodatkowo zmniejszyły się straty w postaci przesyłu par  z oddalonej od głównego budynku szpitala 

kotłowni.  

2) Realizacja inwestycji polegająca na zakupie i montażu kotłów warzelnych 

gazowych dla potrzeb kuchni główne na kwotę 126 801,31 zł. Do czasu zrealizowania tej 

przedmiotowej inwestycji posiłki dla pacjentów szpitala przygotowywane były na urządzeniach 

zasilanych parą.  

Ponadto w 2022 r. szpital dokona zmiany źródła wytwarzania ciepłej wody użytkowej z  parowego 

na gazowy. Pozwoli to, na całkowite odejście od pary w szpitalu, co powinno w znacznym stopniu 

wpłynąć na oszczędności w tym zakresie.  

3) Realizacja projektu Trybów Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym  (TOPSOR) polegającego na wdrożeniu nowego oprogramowania i instalacji 

nowych urządzeń pozwalających na sprawne przeprowadzenie segregacji medycznej pacjentów 

zaopatrywanych w Szpitalnym Oddziale ratunkowym. Projekt był współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

2020. Łączna wartość otrzymanego wsparcia wyniosła 81 287,17 zł. 

 

2) Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie 

 

W ramach zadań z zakresu zdrowia i spraw społecznych Wydział realizował następujące 

działania:   

1) Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat lubaczowski wraz ze 

Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej 

w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie realizował 

Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka w edycji 2020/2021. Zachorowania na 

nowotwory złośliwe stanowią istotny problem dla zdrowia publicznego. Wśród wszystkich 

nowotworów czerniak stanowi jedno z wyzwań polskiej onkologii. Według estymacji 
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Krajowego Rejestru Nowotworów tylko w ubiegłym roku zanotowano aż 4356 przypadków 

nowych zachorowań, co w porównaniu z rokiem 1980 stanowi wzrost o 712%! Codziennie 

z powodu czerniaka życie traci 4 mieszkańców Polski. Zasadniczą przyczyną niniejszego 

stanu jest rozpoznawanie nowotworu w zaawansowanym stadium, co wynika nadal ze zbyt 

niskiej świadomości społecznej na temat czerniaka. Realizacja programu wpisuje się 

w obszar Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) przyjętej Uchwałą nr 10 Rady 

Ministrów z dnia 4 lutego 2020 roku tj. Inwestycje w edukację, prewencja pierwotna i styl 

życia – Ograniczenie zachorowalności na nowotwory poprzez redukcję ryzyka w zakresie 

profilaktyki pierwotnej nowotworów. Ponadto Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół dookreślono, iż na zajęciach z wychowawcą 

uczniowie winni realizować treści dotyczące istotnych problemów społecznych, w tym 

kwestie zdrowotne. 

2) Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne Rada Powiatu w Lubaczowie 

w drodze uchwały określa rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu, w tym harmonogram dyżurów aptek, także w nocy i w dni wolne od pracy. Rada 

Powiatu w Lubaczowie po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu 

lubaczowskiego oraz Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie ustaliła 

wraz z przedstawicielami aptek z powiatu lubaczowskiego, rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu. Podjęto uchwałę zapewniającą dostępność świadczeń 

przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej w dni powszednie, całodobowo 

w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2022 roku. 

3) Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 

3 sierpnia 1961 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 39 poz. 202) w sprawie stwierdzenia zgonu i jego 

przyczyn w powiecie lubaczowskim, wzorem lat ubiegłych, zostały podpisane umowy 

z lekarzami-koronerami. W roku 2021 podpisane zostało trzy umowy na świadczenie 

usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym 

w granicach administracyjnych Powiatu Lubaczowskiego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy 

z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1947) stwierdzanie zgonu przez koronera odbywa się w przypadku braku możliwości 

ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad 

zmarłym lub lekarza, który ostatni w okresie 30  dni przed dniem zgonu udzielał choremu 

świadczeń lekarskich, odpowiadającego za stwierdzenie zgonu bądź lekarz taki zamieszkuje 

w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu 
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choroby lub z innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 

12 godzin od chwili wezwania. Koszt wyjazdu lekarza koronera do osoby zmarłej 

i wypisanie karty zgonu wynosił w 2021 roku 400 zł. Koronerzy świadczyli usługi 99 razy 

na łączną kwotę 39 600 zł. Informacja z danymi kontaktowymi lekarzy-koronerów została 

przesłana na Nocną i Świąteczna Opiekę Zdrowotną w Lubaczowie oraz do ośrodków 

zdrowia w powiecie lubaczowskim. Podpisano również Porozumienie z Komendą 

Powiatową Policji w Lubaczowie odnośnie przekazywania zgłoszeń o konieczności 

przyjazdu na miejsce ujawnienia zwłok osób zmarłych w granicach administracyjnych 

powiatu lubaczowskiego. 

.   
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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 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Lubaczowie wydano 113 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 2021r. zorganizowało 

w dniach 03.03.2021 r. i 10.03.2021 r. szkolenia warsztatowe dla 22 osób świadczących 

specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

  

2) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Lubaczowie (OIK) 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. 

Beneficjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PCPR w Lubaczowie: 

7.30-15.30. 

Działalność Ośrodka skupia się na wypracowaniu skutecznych zasad współpracy pomiędzy 

różnymi instytucjami zajmującymi się zapobieganiem przemocy w rodzinie oraz realizacji 

następujących zadań: 

 udzielanie porad psychologicznych, prawnych oraz socjalnych ofiarom przestępstw  

w tym przemocy w rodzinie, ich rodzinom oraz świadkom zdarzeń, 

 pomoc w przygotowaniu pism: do policji, prokuratury, sądu oraz innych instytucji, 

 kierowanie zgłaszających się osób do właściwych jednostek samorządowych, rządowych, 

pozarządowych i innych, 

 pomoc członkom rodzin pozostających w trudnej sytuacji, nie będących jednak wynikiem 

przemocy w rodzinie, 

 podejmowanie wszelkich działań w celu zapobiegania przemocy fizycznej i psychicznej, 

 współpraca w zakresie kształtowania odpowiednich postaw obywatelskich, zapobieganiu 

patologiom społecznym oraz przestępczości przy współpracy odpowiednich służb, 

 pomoc cudzoziemcom oraz ofiarom handlu ludźmi, 

 współpraca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

pomocy osobom pokrzywdzonym, a także na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 prowadzenie Programu Korekcyjno – Edukacyjnego Dla Sprawców Przemocy w Rodzinie. 
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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 2021-2025 przyjęty Uchwałą nr XXIX/257/2021  Rady 

Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 Powiatowy Program Służący Działaniom Profilaktycznym w Zakresie Promowania 

i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci 

w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2021-2025 przyjęty Uchwałą 

nr XXIX/258/2021  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2021 r.  Głównym 

celem Programu jest ,, Zmniejszenia skali zjawiska przemocy w powiecie lubaczowskim 

poprzez promowanie i wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych  

w stosunku do dzieci w  rodzinach zagrożonych zjawiskiem przemocy  rodzinie”. 

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. udzielono wsparcia  31 osobom 

będących w kryzysie, w tym 10 ofiarom przemocy domowej. Powyższe osoby otrzymały pomoc 

w zakresie: 

 poradnictwa  socjalnego – 31 osób ( w tym pomoc w napisaniu odwołania 9 osób), 

 porady i pomocy prawnej – 13 osób, 

 porady i pomocy psychologicznej – 10 osób, 

 pomocy materialnej – 1 osoba. 

 

Zespół Interwencyjny 

W ramach działalności OIK, Zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora PCPR w Lubaczowie  

z dnia  25.01.2021 r. powołano Zespół Interwencyjny do spraw pomocy osobom i rodzinom, które 

znalazły się w nagłej sytuacji kryzysowej. Zespół składa się z 6 specjalistów (1 pracownik socjalny, 

2 psychologów, 3 pedagogów) 

W ramach działalności Zespołu w 2021 r. miały miejsce 3 interwencje pracowników Zespołu 

(pracownika socjalnego i psychologa), 2 interwencje odbyły się  w miejscu zamieszkania osoby 

będącej w nagłej sytuacji kryzysowej, 1  interwencja odbyła się pod Komendą Powiatową Policji 

w Lubaczowie. Z przeprowadzonych interwencji  sporządzono notatki służbowe. 
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W dniu 16 sierpnia 2021 r. tut. Ośrodek rozpoczął realizację autorskiego zmodyfikowanego 

,,Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie na lata 2021-2023  ,, Zacznij wszystko od nowa…”. W każdy poniedziałek miesiąca 

odbywały się spotkania konsultacyjne, motywacyjne i korekcyjno-edukacyjne dla pełnoletnich 

mężczyzn stosujących przemoc wobec partnerek.  

Naczelnym celem Programu była redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, 

kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet oraz odpowiedzialności  

za popełnione czyny przemocowe.  W ramach Programu podejmowane są działania zmierzające do 

rzeczywistego zatrzymania przemocy i budowania konstruktywnych sposobów komunikowania się, 

współpracy  i współdziałania z innymi ludźmi z wykorzystaniem psychoedukacji oraz korekty 

wyuczonego modelu zachowań.  

Warunkiem  ukończenia Programu (otrzymania zaświadczenia o ukończeniu programu) było 

uczestnictwo w co najmniej 48 godz. zajęć grupowych (80% frekwencji) i nie mniej niż  

2 godz. zajęć indywidualnych  w postaci  różnych form pracy (indywidualne konsultacje, grupa 

korekcyjno-edukacyjna, warsztaty, prace domowe) oraz zaangażowanie w części merytorycznej 

programu.  

Liczbowe określenie skali działań podejmowanych przy realizacji Programu: 

 liczba zrealizowanych edycji Programu: 1, 

 liczba godz. zajęć grupowych: 60, 

 liczba godz. zajęć indywidualnych: 11, 

 liczba osób zaproszonych do udziału w Programie: 21, 

 liczba osób, która przystąpiła do Programu: 12, 

 liczba osób, która ukończyła Program: 10 (83% osób, która przystąpiła  

do programu), 

 liczba osób prowadzących Program: 2 prowadzących (umowy zlecenie po 75 zł brutto za 

godz.). 

 

Wydatki w 2021 r. na realizację Programu ze środków Wojewody Podkarpackiego 

wyniosły 10 800,00 zł. 
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3) Program ,, Opieka wytchnieniowa”- 2021 r. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie we współpracy z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie w okresie od maja do grudnia 2021 r. realizował projekt 

w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 r. dofinansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu  Solidarnościowego.  

Głównym celem Programu było:  wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad dziećmi z  orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności, a także  orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania 

doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. 

Program realizowany był w dwóch formach: 

 świadczenia usługi wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, w ramach której objęto 

wsparciem 7 dzieci i 1 osobę dorosłą, 

 świadczenia usługi wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub 

opiekunom sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem 

o niepełnosprawności możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa 

(psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki 

pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki, w ramach której objęto wsparciem 

8 rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych. 

Głównym celem realizowanych form wsparcia było: ,,Wsparcie 

rodziców/opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem  

o niepełnosprawności, zamieszkujących teren Powiatu Lubaczowskiego.” 

Finansowanie projektu w ramach pobytu dziennego: 

 Całkowita wartość zadania wyniosła: 53 308,20 zł, 

 Dofinansowanie świadczenia usługi wytchnieniowej w formie pobytu 

dziennego:  53 240,70 zł, 

 Wkład własny wyniósł: 67,50 zł. 

 Finansowanie projektu w ramach specjalistycznego poradnictwa: 

 Całkowita wartość zadania wyniosła: 11 628,00 zł, 

 Dofinansowanie świadczenia usługi wytchnieniowej – specjalistyczne 

poradnictwo: 11 628,00 zł. 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5FE4B665-DCCF-429D-99CB-7DEC11742129. Uchwalony Strona 69



68 

4) Realizowane zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

a) 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.  

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

przysługuje osobom niepełnosprawnym, jeżeli ta likwidacja umożliwi lub w znacznym stopniu 

ułatwi osobom niepełnosprawnym wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub 

kontaktów z otoczeniem. Łącznie na likwidację w/w barier złożono 61 wniosków i zawarto 45 

umów na kwotę 251 214,00 zł: 

 likwidacja barier architektonicznych – zrealizowano 31 umów na łączną kwotę  

211 797,00 zł. Dofinansowaniem 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 6 umów na łączną kwotę  

10 830,00 zł. W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się przyznane zostało 

dofinansowanie do zakupu „mówika” oraz sprzętu dla dzieci i młodzieży mającymi 

ograniczony bądź utrudniony kontakt z otoczeniem; 

 likwidacja barier technicznych – zrealizowano 8 umów na łączną kwotę 28 587,00 zł. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze – zweryfikowanych pozytywnie zostało 784 wniosków na kwotę  

451 346,00 zł. 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 – łączna kwota przekazana na 

dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON wynosiła 97 724,00 zł. 

Dofinansowanie otrzymało 39 dorosłych osób niepełnosprawnych wraz z 17 opiekunami oraz 9 

dzieci, młodzieży wraz z 9 opiekunami.  
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b) Program ,,aktywny samorząd” 

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

Działania przewidziane w programie adresowane były do osób niepełnosprawnych. Głównym 

celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 

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

W 2021 r. wnioski były przyjmowane w wersji elektronicznej przez platformę internetową 

SOW. System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz 

proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za 

pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych 

i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności 

wydatkowania środków PFRON. 

 Ogółem w roku 2021 wpłynęły 53 wnioski, na łączną kwotę 471 925,50 zł. 

Zweryfikowano pozytywnie 48 wniosków i podpisano 48 umów na kwotę 391 927,00 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 – 13 600, 00 zł, 

 Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (z dysfunkcją narządu ruchu) – 1 wniosek –  

1 944,00 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 – 3 wnioski – 20 994,00 zł, 

 Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  

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

3 wnioski  –  20 634,00 zł, 

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

oprogramowania (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu) – 4 wnioski – 14 969,00 zł, 

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

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

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 1 wniosek – 2 000,00 zł, 
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 Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – 5 wniosków – 217 

200,00 zł, 

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

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 2 wnioski – 11 700,00 zł,  

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

osoby zależnej – 1 wniosek – 3 900,00 zł, ; 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 15 wniosków –  

84 986,00 zł. 

 

c) „Program wyrównywania różnic między regionami III” 

Powiat Lubaczowski w 2021 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 2021 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) złożyło 5 jednostek. Obszar D: Gmina Wielkie Oczy (zakup autobusu do 

przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wielkie Oczy), Gmina Horyniec - Zdrój (zakup  

autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych  

i edukacyjnych), Gmina Cieszanów (zakup mikrobusu do przewozu uczestników ŚDS  

w Cieszanowie), Gmina Narol (zakup mikrobusu do przewozu uczestników Dziennego Domu 

Seniora w Jędrzejówce i Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Razem”  

w Lubaczowie obszar F (remont pomieszczeń WTZ w Oleszycach,  przeciwdziałający degradacji 

infrastruktury). Złożono wnioski na łączną kwotę 867 774,00 zł. Wnioski zweryfikowano 

pozytywnie, a następnie Powiat Lubaczowski złożył wystąpienie w sprawie uczestnictwa  

w realizacji programu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział 

Podkarpacki przyznał dofinansowanie dla w/w projektów w kwocie   867 774,00 zł i dnia 21 lipca 

2021 r. Powiat Lubaczowski podpisał umowę z PFRON o realizację przez samorząd powiatowy 

,,Programu wyrównywania różnic między regionami III’’. Następnie Powiat zawarł umowy 

z gminami o dofinansowanie wnioskowanych projektów. Obecnie projekt jest w trakcie rozliczania.   
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d) 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 w 2021 r. była  umowa nr WTZ/1/2014 wraz z aneksami, określająca warunki  

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

św. Józefa w Oleszycach zawarta w dniu 21 listopada 2014 roku pomiędzy Powiatem 

Lubaczowskim,   a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Razem” oraz  umowa  

nr 1/2021 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  11 lutego 2021  roku 

pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

,,Razem” wraz z aneksami do w/w umowy.  

W 2021 roku przekazano dofinansowanie na działalność Warsztatu w wysokości   

1 447 391,00 zł, w tym ze środków: 

 PFRON –  1 302 652,00 zł,  

 Powiatu –  144 739,00 zł. 

Od dnia 29 grudnia 2021 r.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleszycach powiększył liczbę 

uczestników o pięć osób i  obecnie  z terapii korzysta 65 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. Każdy z uczestników WTZ 

realizował indywidualny program rehabilitacji i terapii – tworzony i weryfikowany na podstawie 

zgromadzonej dokumentacji, obserwacji, działań i zachowań w placówce oraz szczegółowej 

punktowej oceny. 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 
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indywidualnych potrzeb. Dodatkowo prowadzona była terapia psychologiczna, muzykoterapia oraz 

rehabilitacja ruchowa. Działania Warsztatu służą do przygotowaniu uczestników  

do aktywnego włączenia się w życie społeczne oraz podjęcia pracy zawodowej odpowiadającej ich 

możliwościom intelektualnym oraz predyspozycjom.  

W miesiącu grudniu 2021 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Oleszycach,  na podstawie 

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie została 

przeprowadzona kontrola. Przedmiotem kontroli była działalność Warsztatu  pod względem 

merytorycznym oraz sprawy finansowe. Stwierdzono, iż  zadania ustawowe są spełniane w sposób 

prawidłowy, a pracownie spełniają swoje funkcje w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej 

w stopniu dobrym. Analizując prowadzenie ewidencji analitycznej wydatków stwierdzono, 

że wszystkie wydatki rzeczowe ewidencjonowane są w rozbiciu na poszczególne pracownie. 

5) 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.  

W ramach działalności wypożyczalni, w 2021 r. PCPR w Lubaczowie zakończył realizację 

projektu pn.: ,,Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  

i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Lubaczowie” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług 

społecznych i zdrowotnych. 

Celem projektu było „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, 
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 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. 

Do 31.12.2021 r. na stanie wypożyczalni znajdowało się: 1 191 szt. sprzętu 

rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego  o wartości początkowej 992 460,55 zł.  

 

6) Rodzinna piecza zastępcza 

Rodzinna piecza zastępcza 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. Umieszczenie dziecka w 

rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców 

zastępczych. 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. 

  

Zawodowe 

 

Spokrewnione 

 

Niezawodowe 

 

Razem 

 

Stan 

na dzień 

31.12.2021 r. 

Liczba rodzin 

zastępczych 
1 20 12 33 

Liczba dzieci  

w nich 

przebywających 

2 27 14 43 

Tabela 4.3-1 Liczba rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci w Powiecie Lubaczowskim w 2021 r. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5FE4B665-DCCF-429D-99CB-7DEC11742129. Uchwalony Strona 75



74 

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 spokrewniona to taka, która tworzona jest przez rodzeństwo dziecka lub 

wstępnych dziecka (dziadków, pradziadków). Rodzinę zastępczą zawodową i niezawodową tworzą 

małżonkowie lub osoby, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.  

Formami rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Lubaczowskim są w znacznej przewadze 

rodziny zastępcze spokrewnione, następnie niezawodowe i jedna zawodowa.  

Rodzina zastępcza objęta jest pomocą koordynatora po wcześniejszym złożeniu wniosku  

o objęcie opieką koordynatora oraz zapoznaniu się z kadrą Zespołu ds. Pieczy Zastępczej i jej 

zadaniami. Następnie na podstawie złożonego wniosku, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

wyznacza koordynatora dla konkretnej rodziny zastępczej, która pozytywnie opiniuje ten wybór  

i wyraża zgodę na objęcie opieką przez wskazanego konkretnego koordynatora.  

Koordynatorzy swoją pracę wykonują zarówno na miejscu (urzędzie), jak i w terenie.  

W związku z zadaniowym czasem pracy, koordynatorzy nie rzadko swoją pracę wykonują poza 

godzinami pracy urzędu. Wykonywane czynności są na bieżąco uzupełniane w karcie kontaktów 

i pracy koordynatora z rodziną zastępczą, w której odnotowywane są spotkania i rozmowy 

telefoniczne z rodzinami.  

W trosce utrzymanie dobrych relacji pomiędzy rodzicami zastępczymi oraz doskonalenie 

ich kompetencji wychowawczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Organizator Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej dnia 11 września 2021 r. zorganizował szkolenie dla istniejących rodzin 

zastępczych. Szkolenie odbyło się w gospodarstwie agroturystycznym Chutor Gorajec  

i połączone było z piknikiem rodzinnym w ramach obchodów ,,Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”. 

W spotkaniu w sumie udział wzięło 45 osób. Szkolenie pn. „Dylematy i wyzwania rodzicielskie”, 

prowadziła pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie. Podczas spotkania 

pedagog zwróciła uwagę na zagrożenia jakie napotkają na swojej drodze wychowawczej rodzice. 

Prowadząca szczegółowo omówiła zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi, głównie 

od nadmiernego używania smartfonów, telefonów, gier komputerowych. Rodzice otrzymali 

materiały edukacyjne w formie broszur, poradników. Wykład połączony był z zajęciami 

warsztatowymi dla rodziców i opiekunów. Dzięki ankiecie ewaluacyjnej organizatorzy ocenili 

wiedzę uczestników oraz ich motywację do udziału w podobnych zajęciach w przyszłości.  
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W dniach 19.02.2021 r., 24.05.2021 r., 13.09.2021 r.,08.12.2021 r.  miały miejsce okresowe 

oceny sytuacji dzieci. Ze względu na panującą sytuację pandemiczną w okresowej ocenie sytuacji 

dziecka uczestniczyli jedynie koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy działu pieczy 

zastępczej oraz zatrudniani psycholodzy. Na spotkaniach analizowano opinie dot. funkcjonowania 

dziecka w przedszkolu, szkole, a także spostrzeżenia z wywiadów środowiskowych realizowanych 

przez koordynatorów pieczy zastępczej oraz pracowników socjalnych ośrodków pomocy 

społecznej. Zespół do spraw okresowej oceny dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej 

na ich podstawie podejmował decyzje o dalszej zasadności pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 

oraz o kwalifikowaniu dziecka do przysposobienia. Po każdym zebraniu Zespołu do spraw 

okresowej oceny dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, do Sądu Rejonowego 

w Lubaczowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich przekazywana była kserokopia protokołu oraz 

lista obecności.  

Dnia 31.05.2021 r. i 08.12.2021 r. miały miejsce okresowe oceny sytuacji rodzin 

zastępczych. Wszystkie omawiane rodziny zastępcze otrzymały pozytywną ocenę zespołu oraz 

zostały poinformowane drogą korespondencyjną o ocenie. Organizator Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej w trybie natychmiastowym informował właściwy sąd o całokształcie sytuacji, 

przekazując kserokopię protokołu oraz listy obecności z posiedzenia zespołu. 

Dzięki zatrudnianym specjalistom (psycholodzy, pedagog, terapeuta) rodziny zastępcze, 

dzieci oraz rodzice biologiczni mogą uzyskać wsparcie i poradę w sytuacjach trudnych 

wychowawczo. W odpowiedzi na zgłaszane przez rodziców zastępczych trudności wychowawcze 

i adaptacyjne działania diagnostyczno-konsultacyjne i szkoleniowe nakierowane były na tą sferę.  

Kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej 

zapewniony został udział w badaniu psychologicznym umożliwiającym uzyskanie opinii  

o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Spotkania 

umawiane były w indywidualnie dobranym terminie, dopasowywanym do możliwości rodzin 

zastępczych. Z badań skorzystało 20 osób z tego: 19 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej 

niezawodowej, 1 kandydująca do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.  

U kandydatki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej przeprowadzony został 

również wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania, a także odbyło się badanie pedagogiczne. 

W rezultacie 2021 r. wydanych zostało 19 opinii psychologicznych sporządzonych na podstawie 

kontrolnego badania diagnostycznego potwierdzającego po upływie dwóch lat kompetencje do 

dalszego pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Wydanie opinii poprzedzone było  

3-godzinnym testowym badaniem rodzica zastępczego, przeprowadzonym przez zatrudnionego 
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psychologa oraz wnioskami z wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez psychologa 

u kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe. Wydana również została 1 opinia psychologiczna 

i pedagogiczna dla nowej kandydatki. 

W 2021 r. do Ośrodka Adopcyjnego w Rzeszowie zgłoszono 2 dzieci z uregulowaną 

sytuacją prawną.  Komisja Ośrodka Adopcyjnego omówiła sytuację małoletnich. Zgłoszone dzieci 

zostały pomyślnie zakwalifikowane do adopcji i jedno z nich przysposobione.  

W przypadku drugiego proces adopcyjny został wszczęty i jest kontynuowany w roku 2022. 

Ponadto toczy się proces adopcyjny rodzeństwa zgłoszonego do adopcji w roku 2020. Do OA  

w Rzeszowie przesłana została aktualna dokumentacja rodzeństwa. Obecnie trwa procedura 

łączenia rodzeństwa i adopcji poza granicę Rzeczpospolitej. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej na bieżąco śledzą ofertę programową  

i projektową adresowaną do rodzinnej pieczy zastępczej. W 2021 r. nawiązano po raz kolejny 

współpracę z Fundacją Przyjaciółka. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zgłosili  

10 podopiecznych w wieku 5-20 lat do programu „Zobacz Lepszą Przyszłość” Essilor i zostali 

zakwalifikowani do programu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, spowodowaną 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa i w związku z zaleceniami władz i służb państwowych 

niemożliwe było przeprowadzenie badań przesiewowych przez optometrystę. Podopieczni, w miarę 

możliwości zostali zarejestrowani od razu na wizytę u lekarza okulisty. Jedna z osób, które 

skorzystały z wizyty u specjalisty miała potwierdzoną wadę wzroku  

i otrzymała darmowe oprawy ze szkłami korekcyjnymi.   

Ponadto w dniach 1 i 2 października 2021 r. Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju 

PERSPEKTYWA zrealizowało III edycję projektu dofinansowanego przez Fundację PZU pod 

nazwą „Zainspirowani do działania - wolnego czasu nie marnujemy - aktywnie  

w działania się angażujemy!” W przedsięwzięciu udział wzięli wychowankowie rodzinnej pieczy 

zastępczej w wieku 7-18 lat z terenu Powiatu Lubaczowskiego. W ramach projektu przeprowadzone 

zostały warsztaty psychoedukacyjne z podziałem na dwie grupy wiekowe. 

Realizacja zajęć dla dzieci i młodzieży miała na celu zmniejszenie występowania zachowań 

ryzykownych u dzieci i młodzieży, przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa  

w środowisku lokalnym i wzrost aktywności społecznej. Uczestnictwo w zajęciach pokazało 

możliwość efektywnego wykorzystania czasu wolnego - bez telefonów, komputerów i Internetu. 

Stanowiło kolejną możliwość integracji środowiska rodzin zastępczych, nawiązania nowych 

znajomości , a nawet przyjaźni.  
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7) Źródła finansowania pieczy zastępczej 

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. 

W 2021 r. pomocą pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych  

w rodzinach zastępczych objętych było: 8 dzieci z terenu Powiatu Lubaczowskiego umieszczonych 

w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów, 42 dzieci z Powiatu 

Lubaczowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu oraz 11 

wychowanków pochodzącym z terenu innych powiatów, ale umieszczonych w rodzinach 

zastępczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu.  Wydatki na pomoc pieniężną wypłacaną 

na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, ponosiły tamtejsze powiaty. 

Łącznie na pomoc dla rodzin zastępczych, w tym comiesięczną na pokrycie kosztów 

utrzymania, dofinansowanie do wypoczynku, dodatek z tyt. niepełnosprawności dziecka, 

świadczenie jednorazowe oraz na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dla pełnoletnich 

wychowanków opuszczających rodziny zastępcze wykorzystano środki w wysokości   

648 920,82 zł tego: 

 zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

ponoszone przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed 

umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej wyniósł:  109 106,28 zł, 

 zwrot wydatków ponoszony przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej wyniósł:   

179 627,54 zł, 
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 zwrot wydatków ponoszony przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

wyniósł: 191 120,37 zł. 

Łączny faktyczny koszt utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 

zastępczej ponoszony przez Powiat Lubaczowski wyniósł:  360 187,00 zł. 

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej 

w której przebywało 2 dzieci pochodzące z terenu Powiatu Lubaczowskiego i 1 z miasta Zamość-  

40 209,12 zł.  

Pomoc dla osób opuszczających, po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą w łącznej 

kwocie  49 893,81 zł, z tego:  

 comiesięczna pomoc na kontynuowanie nauki ( 5 wychowanków):  28 573,81 zł, 

 jednorazowa pomoc pieniężną na usamodzielnienie  (3 wychowanków): 14 658,00 zł, 

 Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (4 wychowanków): 6 662,00 zł. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało w 2021 r. program ,,Rodzina 500+’’  

w zakresie art. 80 ust. 1 a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

tj. wypłata dodatku wychowawczego określonego w przepisach ustawy o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci. W 2020 r. wypłacono dodatek wychowawczy rodzinom zastępczym  

w  kwocie  229 925,70  zł (42 wychowanków). 

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na finansowe wsparcie jednostek samorządu 

terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu pieczy zastępczej – PCPR, jako Organizator 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Lubaczowskim realizował 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 2021 r. wypłacono dodatek wychowawczy (500+) dla 42 dzieci z rodzin 

zastępczych w kwocie 229 925,70 zł oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 

19 dzieci z Domu dziecka w Nowej Grobli w kwocie 64 177,70 zł.   

 

8) Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Lubaczowie w 2021 r. zrealizowało następujące zadania: 

1) W okresie od dnia 15.08.2021 r. do dnia 15.10.2021 r. we wspołpracy ze Stowarzyszeniem 

na rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Razem” zrealizowano projekt pn. ,,Wyjazd 
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integracyjny i Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2021”, 

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 2021 r. zadań publicznych Województwa 

Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających 

z „Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 

i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030”.  Konkurs został 

ogłoszony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

W ramach projektu zorganizowano: 

a) Obchody ,,Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych” w Kresowej Osadzie  

w Baszni Dolnej dla 300 osób (dorosłych oraz dzieci), w tym: 250 osób niepełnosprawnych 

z czterech powiatów, w tym  z terenu Powiatu Lubaczowskiego (ok. 218 os), 

Krośniejskiego (ok. 16 os.), Ropczycko-Sędziszowskiego (ok. 8 osób), Leżajskiego  

(ok. 8 os.). Dadatkowo w obchodach wzięli udział opiekunowie osób niepełnosprawnych  

i zaproszeni goście. W czasie uroczystości osoby niepełnosprawne mogły zaprezentować 

swój kunszt  artystyczny, poprzez przedstawienie swoich prac wykonanych różnymi 

technikami (wystawa ręcznie wykonanych robótek), zobaczyć i wziąć czynny udział 

w pokazowych warsztatatach rękodzielniczych:  ,,Ogrody w szkle”,  warsztaty wyrobu 

świec i  kulinarnych – pokaz wędzenia kiełbasy oraz pokaz pieczenia pizzy i degustacja. 

Po warsztatch uczestnicy obchodów bawili się przy muzyce zespółu disco-polo. 

Uczestnikom obchodów został zapewniony  dojazd do Kresowej Osady, obsługa 

warsztatów rękodzielniczych,  catering (kawa, herbata, napoje, objad itp.). Organizacją 

i przygotowaniem uroczystości zajęło się Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych ,,Razem" (społeczna praca członków) i koordynator projektu 

(pracownik PCPR w Lubaczowie). 

b) Wyjazd inegracyjny do WTZ w Krośnie i ZAZ w Rymanowie Zdroju połączony  

ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych tych miejscowości i ich okolic dla 70 osób,  

w tym 50 osób  niepełnosprawnych uczestników WTZ w Oleszycach, mieszkańców 

Powiatu Lubaczowskiego. Uczestnikom wyjazdu został zapewniony transport  nocleg, 

wyżywienie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodnicy. 

 Całkowita wartość zadania: 52 800,00 zł 

 Przyznane dofinansowanie: 4 800,00 zł 

 Wkład własny Stowarzyszenia: 2 400,00 zł  

 Rozliczono kwotę: 51 262,50 zł 

 Dokonano zwrotu środków w wysokości: 1 537,50 zł 
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2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy współpracy Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków, Powiatowo Miejskie Koło Terenowe nr 12 w Lubaczowie, 

w okresie od dnia 12.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. zrealizowało projekt 

pn. ,,Rekreacyjno-sportowe warsztaty szkoleniowe osób niepełnosprawnych”, w 

ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych, które w całości  sfinansowało Starostwo 

Powiatowe w Lubaczowie. Warsztaty zostały zrealizowane w Horyńcu-Zdroju.  

W projekcie wzięło udział 20 osób niepełnosprawnych, członków PSD w Lubaczowie oraz 

PZN w Lubaczowie. W ramach projektu osoby niepełnosprawne uczestniczyły  

w zajęciach rekreacyjnych (basen, jaskinia solna, siłownia, spacery, nordic walking itp.)  

i skorzystały z konsultacji prowadzonych przez pracownika PCPR w Lubaczowie nt. ulg  

i uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym. 

 całkowita wartość projektu:  10 000,00 zł, 

 przyznane dofinansowanie:   10 000,00 zł. 

3) Powiat Lubaczowski/Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy współpracy ,,Stowarzyszenia Aktywizacji 

i Pomocy Osobom z Różnymi Potrzebami Rozwojowymi „Roztoczańska Perspektywa”,  

w okresie od września do grudnia 2021 r.  zrealizował projekt pn. ,,Sami dla Siebie  

i Waszej przyszłości” współfinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz  

Powiat Lubaczowski w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie” – edycja 2021 r.  

 Całkowita wartość projektu: 22 758,00 zł, 

 Dofinansowanie projektu: 18 158,00 zł, 

 Wkład własny: 4 600,00 zł. 

 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

a) przeprowadzono akcję informacyjno-promocyjną projektu na stronach internetowych 

instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie 

powiatu lubaczowskiego i zakupiono materiały promocyjne (ulotki, karty informacyjne, 

filmów edukacyjne nt. przemocy dla uczniów i osób dorosłych) dostosowane do wieku 

odbiorców, które zostały rozdysponowane podczas spotkań z uczniami i ich 

rodzicami/opiekunami; 
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b) zorganizowano spotkania edukacyjne nt. zjawiska przemocy dla uczniów z klas VI-VII, 

w 4 szkołach podstawowych z terenu  Powiatu Lubaczowskiego (150 osób – 8 klas  

po 1 godz.) w okresie 07.10. – 20.10.2021 r.;   

c) przeprowadzono 2 godz. warsztaty grupowe o tematyce: ,,Przemoc i jej rodzaje”, ,,Etapy 

rodzenia się konfliktu”  oraz 2 godz.  zajęcia plastyczne – Tworzenie barwnego kolażu 

,,Stop przemocy” dla uczniów z kl. IV szkoły podstawowej z terenu miasta Lubaczowa 

(15 osób) w okresie 27.10.2021 r.; 

d) zorganizowano 4 godz. spotkania edukacyjne dla rodziców/opiekunów  uczniów   

z klas VI szkół podstawowych (80 osób) o tematyce: ,,Propagowanie prawidłowych 

wzorców rodzicielskich. Przedstawienie problematyki stosowania przemocy, 

konsekwencje za tym idące oraz  jej wpływ na prawidłowy rozwój dzieci. Radzenie sobie 

z przemocą i agresją oraz wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych”  

w okresie 19.10. – 27.10.2021 r.; 

e) przeprowadzono jednodniowe szkolenie online: Niebieska godzina wychowawcza  

(NGW) dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców – Szkolenie przygotowuje  do 

prowadzenia zajęć profilaktycznych na temat przemocy w rodzinie dla uczniów szkół 

podstawowych kl. IV -VIII i w liceach (30 osób); 

f) przeprowadzono szkolenie pn. ,,System przeciwdziałania przemocy w rodzinie -

procedura „Niebieskie Karty” - uwarunkowania formalne i merytoryczne, skierowane 

do   kierowników i pracowników socjalnych MOPS oraz  GOPS, policjantów, kuratorów, 

pedagogów (24 osoby) w dniu 04.11.2021 r.;  

g) zorganizowano konferencję podsumowującą projekt dla przedstawicieli instytucji 

działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 30 osób (kierownicy  

i pracownicy socjalni MOPS oraz GOPS, dyrektorzy szkół podstawowych, pedagodzy, 

psycholodzy, policja) w dniu 02.12.2021 r. W czasie konferencji przedstawiono 

prezentację podsumowująca projekt oraz  dane nt. skali przemocy  

w rodzinie występującej na terenie powiatu. 

Pracownicy Centrum oprócz w/w współpracy wspierali organizacje pozarządowe  

w ich działalności statutowej poprzez: 

 pozyskiwanie środków finansowych z Urzędu Miasta w Lubaczowie i Starostwa   

Powiatowego w Lubaczowie;  

 rozliczanie przyznanego dofinansowania; 

 prowadzenie dokumentacji realizowanych  projektów; 
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 pomoc przy organizowaniu warsztatów, spotkań, imprez regionalnych itp., 

 prowadzone konsultacje nt. ulg i uprawnień przysługujących osobom  niepełnosprawnym. 

Współpraca pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie  

a organizacjami pozarządowymi  stanowi istotny wkład w rozwiązywaniu problemów osób 

wykluczonych społecznie, zamieszkujących teren powiatu lubaczowskiego. Podmioty w ramach 

dalszej współpracy deklarują wolę inicjowania nowych oraz pogłębiania już istniejących form 

współpracy, stosownie do posiadanych kompetencji każdej instytucji. Strony zobowiązują się  

do wspierania współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zarówno 

powiatowymi jak i gminnymi.  
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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. Prowadzona jest również terapia zajęciowa, która 

pozwala na podniesienie samooceny, uczy dokładności, obowiązkowości, poprawia skupialność 

uwagi.  

W Ośrodku podopieczni realizują  się w pracowniach: plastycznej, dekoratorskiej, 

technicznej i witrażu oraz kulinarnej, w której  codziennie pod okiem terapeuty przygotowują danie 

obiadowe oraz inne posiłki i napoje. Ponadto podopieczni korzystają z sali doświadczania świata, 

gdzie mogą się relaksować w bezpiecznym i komfortowym wnętrzu  za pośrednictwem efektów 

świetlnych i łagodnych wibracji, pobudzających podstawowe zmysły człowieka. Działania takie  

wpływają  na poprawę stanu zdrowia. Prowadzone są  także zajęcia rewalidacyjne przeznaczone dla 

podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim. Działania 

takie mają za zadanie usprawnienie motoryki małej, percepcji wzrokowej, dotykowej oraz 

słuchowej uczestników. Odbywają się także zajęcia komputerowe dostosowane do możliwości 

podopiecznych.  

W roku 2021 w zajęciach uczestniczyły 33 osoby. Od początku roku do końca kwietnia 

2021 r., by zwiększyć dystans fizyczny,  podopieczni zostali podzieleni na grupy. W trosce 

o zdrowie podopiecznych i ich bliskich, treningi zostały ograniczone i dostosowane do sytuacji 

epidemicznej, zrezygnowano z imprez i wyjazdów integracyjnych w okresie największej liczby 

zachorowań. Ten i inne środki zaradcze wprowadzone w związku z pandemią, pozwoliły uniknąć 

zachorowań.  
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W lecie rozpoczęły się szczepienia podopiecznych, w związku z poprawą sytuacji 

epidemicznej rodzice i opiekunowie pozwolili wrócić na zajęcia uczestnikom, którzy przez okres 

pandemii zostawali w domu.  

Gdy pozwalała na to temperatura, podopieczni aktywnie spędzali czas na świeżym 

powietrzu, organizowane były wyjścia na orlik, wyjazdy w plener  np. nad wodę czy inne atrakcyjne 

miejsca. Do najciekawszych wyjazdów należały wycieczki  do Krasiczyna i Bolestraszyc, Zagrody 

Guciów i Krasnobrodu, Zwierzyńca oraz Chutoru Gorajec, gdzie odbyło się spotkanie  z ŚDS- ami 

z Tarnobrzega, Stalowej Woli i Lipska.  

Wielkim wydarzeniem była wizyta w Ośrodku  Pani Marleny Maląg- Ministra Rodziny 

i Polityki Społecznej oraz Pani Teresy Pamuły- Posłanki na Sejm RP. Podopieczni zaprezentowali 

fragment części artystycznej przygotowywanej na Dzień Rodziny oraz wręczyli upominki 

wykonane na terapii zajęciowej. To wydarzenie zostało odnotowane w TVP Rzeszów, Radiu 

Rzeszów oraz lokalnych mediach.  

 Jesienią, w okresie największej liczby zachorowań na COVID-19, dzięki temu,  

że praktycznie wszyscy podopieczni zostali zaszczepieni, Ośrodek nie został zamknięty,  

gdy u dwojga z podopiecznych zdiagnozowano to schorzenie.  

Dla podopiecznych organizowane są różnego rodzaju konkursy i zawody: w lecie sportowe, 

a przez cały rok plastyczne czy muzyczne. Jesienią ubiegłego roku został ogłoszony doroczny 

Konkurs Grzeczności. Te szczególne zawody promują  właściwe zachowanie, koleżeńskość, 

motywują do pracy, a  jednocześnie eliminują  niewłaściwe  np.  agresję werbalną i fizyczną, czy  

złośliwość. Mimo, że Konkurs Grzeczności wymaga sporego  wysiłku od podopiecznych, jest 

bardzo lubiany i popularny. Co roku domagają się by go ogłosić, każdego roku także zwiększa się 

liczba jego laureatów.  

Na koniec roku, dzięki oszczędnościom i dodatkowym środkom otrzymanym  

od Wojewody, w trosce o estetykę siedziby ŚDS i bezpieczeństwo uczestników,  został 

przeprowadzony gruntowny remont jadalni  oraz jednej z klatek schodowych.  
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 Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej 

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej  jest samorządową jednostką budżetową 

finansowaną z budżetu Powiatu Lubaczowskiego. W 2021 r. Dom zabezpieczał całodobową opiekę 

oraz niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne a także religijne 208 mieszkańcom, 

z których 85 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 2021 

(stan na 31.12.2021 r.) 

1. Stan mieszkańców na koniec roku 208 

2. Ilość zgonów w okresie roku 14 

3. Ilość rezygnacji z pobytu w DPS  1 

4. Ilość przeniesień do innego DPS 3 

5. Ilość przyjęć do DPS w okresie roku 10 

6. Mieszkańcy DPS ubezwłasnowolnieni 87 

7. Mieszkańcy nieubezwłasnowolnieni 121 

Tabela 4.3-2 Zestawienie ruchu mieszkańców DPS Ruda Różaniecka (stan na 31.12.2021 r. ) 

 

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. 
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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 4 osób w kwocie brutto  14 811,15 zł. 

Dochód z tytułu kosztów przygotowania posiłków w   2021 r. – 10 285,58  zł.  

3)  Darowizny  

W okresie sprawozdawczym Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej pozyskał 

dary rzeczowe o łącznej wartości 19 902,90 zł.   

Lp. Nazwa i adres ofiarodawcy  Wartość darowizny  

1. Osoba prywatna, zam. 38-450 Dukla 900,00 

2.  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej , 35-95 

 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16 

1 500,00 

3. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w 

Lubaczowie , 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 45 

572,90 

 

4. Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-

600 Lubaczów 

1 650,00 

 

5. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. 

Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 

11 060,00 

 

6. „ Gracja” Sklep Odzieżowy, 37-600 Lubaczów 4 220,00 

         Razem  wartość       19 902,90 

Tabela 4.3-3 Wykaz ofiarodawców Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej 

 

4) Prace remontowo- gospodarcze wykonane w 2020 r.   

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykonano we własnym zakresie szereg prac 

remontowo- budowlanych i konserwacyjnych, których koszt zamknął się w kwocie: 30.367,75  zł. 

( w roku 2020 -  64.639,51 zł ).   

Odmalowano wszystkie pokoje mieszkańców Oddziału II (53 – pokoi),  korytarze  i klatki 

schodowe oddziału poprawiając estetykę i warunki mieszkaniowe mieszkańców Domu. Ponadto  

wyremontowano pomieszczenia socjalne znajdujące się w Oddziale I (pomieszczenia dla 

opiekunów i pokojowych), oraz odnowiono częściowo elewację budynku pałacowego Oddziału I. 
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5) Inwestycje 

Wydatki inwestycyjne roku 2021 to wydatki przeznaczone na realizację zadania pod nazwą 

„Wykonanie projektu wykonawczego na modernizację instalacji systemu sygnalizacji pożaru 

w obiektach DPS Ruda Różaniecka”. Koszt wykonania projektu to kwota 18.360,00 zł.   

Na finansowanie inwestycji przeznaczono środki własne (zwrócone dochody z tytułu 

odpłatności za pobyt i utrzymanie mieszkańców DPS). 

6) Zatrudnienie 

Lp. 

 

 Rok 2021 

( stan na 

31.12.2021r.) 

Rok 2020 

( stan na 

31.12.2020r.) 

1. Stan zatrudnienia  128 141 

2. Stan zatrudnienia przeliczając na etaty 

kalkulacyjne 
125,70 138,20 

3. Średnie zatrudnienie bez uwzględnienia 

urlopów wychowawczych i bezpłatnych 
123,70 137,20 

Tabela 4.3-4 Stan zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej w 2021 r.  

w porównaniu do 2020 r. 

 

7) Dochody 

Lp. Tytuły dochodów 
 

Rok 2020 

1. Odpłatność za pobyt i utrzymanie mieszkańców  

w tym : 

7 291 758,86 

 Opłaty wniesione na „starych zasadach” 1 195 531,78 

 Opłaty wniesione na „nowych zasadach” 1 707 305,70  

 Opłaty wniesione przez rodzinę 6 724,47 

 Opłaty wniesione przez gminę 4 382 196,91 

2. Wpływy z pozostałych usług w tym : 393 195,59 

 Utarg z kiosku- kawiarni 

         w tym zysk : 

380 363,35 

49 237,63 

 Koszty przygotowania posiłków 10 568,41 

 Usługi fizjoterapeutyczne 1 106,50 

 Usługi pozostałe 1 157,33 

3. Wynajem mieszkania siostrom zakonnym 11 938,56 

4. Odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty należności 1 141,02 

5. Wpływy z różnych dochodów w tym: 27 758,76 

 Zwrot kosztów pogrzebu mieszkańców 26 130,00 

 Wynagrodzenie z tyt. terminowej zap. podatku 

dochodowego i składek ZUS 

1  628,76 
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6. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych   3 250,30 

7. Odszkodowania wynikające z umów 2876,54 

            Ogółem 7 731 909,63 

Tabela 4.3-5 Dochody Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej w 2021 r. 

 

8) Wydatki i koszty 

Na realizację wydatków bieżących w 2021 r. DPS przeznaczył 11.306.653,1 zł  (w 2020 r.: 

10.401.128,48 zł).  Wydatki inwestycyjne  w 2021 r. wyniosły 18.360,00 zł. (w 2020 r.: 135.756,00 

zł). 

Największą pozycję w wykonaniu wydatków bieżących w 2021 r. stanowią wynagrodzenia 

i pochodne w kwocie 8.374.754,48 zł – 74,07 % % wydatków bieżących. Inne wydatki związane 

z bieżącym funkcjonowaniem jednostki to przede wszystkim zakup środków żywności, leków 

i materiałów medycznych w łącznej kwocie 1.001.779,96 zł, które stanowią 8,86 % wydatków 

bieżących za 2021 r. 

 W żywieniu wykonano 76 497 (planowane 80 000) osobodni, przy średniej stawce 

żywieniowej 9,28 zł. (planowana stawka dzienna 10,50 zł.). Przeciętny koszt zakupu leków 

i materiałów medycznych w  okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przypadający na jednego 

mieszkańca wyniósł  1.244,33 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 2021 poz. 2268 

z późniejszymi zmianami) w okresie objętym sprawozdaniem wynosi- 4.259,49 zł.  

Na realizację wydatków bieżących otrzymano 11.306.653,16  zł z czego 3.455.092,00 zł. 

stanowi dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących, 7.696.501,16 zł  zwrot 

dochodów wykonanych przez jednostkę w 2021r. oraz 155.060,00 zł – dotacja z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID -19 . 

 

9) Wnioski  

 Posiadane środki finansowe na które składały się dotacje z budżetu Wojewody, dochody 

wykonane przez jednostkę i darowizny od dobroczyńców pozwoliły w 2021 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.  
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Jednocześnie na 230 miejsc statutowych w Domu jest obecnie 28 wolnych miejsc. Każde 

wolne miejsce oznacza mniej środków w budżecie placówki. Widoczny jest spadek liczby 

skierowań do Domu zarówno z Gmin naszego Powiatu, jak i spoza województwa. Tendencja taka 

utrzymuje się od co najmniej 2 lat.  

Wydaje się, że główny powód braku skierowań należy upatrywać w panującej pandemii i jej 

różnorakich negatywnych skutkach, gdyż koronowirus zebrał największe śmiertelne  żniwo wśród 

osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych, które zamieszkiwały w DPS-ach. Można 

przypuszczać, że w czasie pandemii osoby potrzebujące pomocy również ograniczyły bezpośredni 

kontakt z instytucjami pomocy społecznej do minimum, a biura urzędów pracowały zdalnie, co 

znacznie komplikowało załatwienie różnych spraw. 

Przy braku mieszkańców i utrzymujących się długo wolnych miejscach w placówkach może 

dojść do ekonomicznie niekorzystnych zmian finansowych powodujących konieczność 

wprowadzenia rozwiązań prawnych na szczeblu krajowym, ponieważ problem wolnych miejsc 

w domach pomocy rozkłada się w całej Polsce niemalże równomiernie. 
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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, sprawuje opiekę nad 

regulaminową liczbą 14 wychowanków oraz realizuje główne cele, określone w art.4. ustawy, 

mając na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do: 

1) wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną – 

do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne 

z dobrem dziecka; 

2) powrotu do rodziny; 

3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd 

zakazał takich kontaktów; 

4) stabilnego środowiska wychowawczego; 

5) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;    

6) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia; 

7) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka; 

8) informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku  

i stopnia dojrzałości; 

9) ochrony przed  poniżającym traktowaniem i karaniem; 

10) poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej; 

11) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.  
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Dom Dziecka w ujęciu ogólnym jest miejscem szczególnego rodzaju, podlegającym 

określonym zasadom tworzenia i funkcjonowania, które mają zapewnić dzieciom częściowo lub 

całkowicie pozbawionym opieki rodziców, całodobową opiekę i wychowanie,  

w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, 

umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub usamodzielnienia. 

Wychowankom placówki zapewnia się specjalistyczną pomoc lekarską, wsparcie kadry 

pedagogicznej placówki we wszystkich istotnych dla nich sprawach, doradztwo  

i konsultacje pedagogiczne, psychologiczne oraz terapie. Realizując swoje zadania placówka 

współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

w Lubaczowie, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, policją, specjalnymi ośrodkami szkolno 

wychowawczymi oraz szkołami, do których uczęszczają wychowankowie. 

Budynek Domu Dziecka w Nowej Grobli jest od kilku lat remontowany oraz 

dostosowywany do obecnie obowiązujących standardów i norm. Wychowankowie zajmują 

8 przestronnych, odnowionych, estetycznie urządzonych pokoi, do ich dyspozycji jest świetlica, 

pokój wizytowy, pracownia komputerowa, aneks kuchenny, w którym rozwijają swoje kulinarne 

pasje, ucząc się jednocześnie przygotowywania różnych potraw. Jest również pracownia plastyczna 

a w przygotowaniu pokój relaksacyjny. Wygospodarowany został teren pod ogród, gdzie uprawiane 

są owoce, warzywa i kwiaty. Czas wolny wychowankowie chętnie spędzają na sali gimnastycznej, 

a od wiosny do jesieni korzystają z wielofunkcyjnego boiska grając w piłkę nożną, siatkówkę, 

koszykówkę i tenisa. Boisko służy również integracji z koleżankami i kolegami spoza placówki. 

Pracownicy Domu Dziecka w Nowej Grobli czynią starania, aby tworzyć wspólnotę, 

atmosferę wielodzietnej rodziny, coraz lepiej i skuteczniej odpowiadać na potrzeby dzieci, 

wychowywać w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania do opiekunów oraz wyrównywać ich szanse 

na samodzielną dorosłość. W tym miejscu należy wspomnieć o ważnym dla nas projekcie, 

realizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Motocykliści Dzieciom, polegającym na wspieraniu 

wychowanków opuszczających placówkę. 

Wsparcie Motocyklistów polega na pomocy w znalezieniu młodemu człowiekowi pracy 

oraz ponoszenie przez Stowarzyszenie połowy kosztów wynajmowanego mieszkania, przez okres 

6. miesięcy. 

Motocykliści towarzyszą nam w realizacji różnych przedsięwzięć  i w tym miejscu należy 

szczególnie  wspomnieć o pomocy, w podnoszeniu standardu łazienek i sanitariatów. 
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Organizują ciekawe wycieczki, spotkania, obdarowują Dom i dzieci  prezentami, są zawsze 

wyczekiwanymi przez wychowanków  gośćmi placówki. 

Dzięki wsparciu sponsorów współpracujących z Domem Dziecka, wychowankowie  

w okresie wakacyjnym wypoczywali na koloniach i byli uczestnikami wielu atrakcyjnych 

wycieczek. 
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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 

W 2021 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie zarządzał drogami powiatowymi 

o łącznej długości 391,270 km (w 2020 r.: 388,641 km) tym:  

1) drogi w granicach administracyjnych miast 30,010 km 

 nawierzchnia bitumiczna     27,302 

 nawierzchnia bet. (kostka)  1,100  

 nawierzchnia tłuczniowa      1,598 

2) drogi poza granicami administracyjnymi miast 361,260 km 

 nawierzchnia bitumiczna  351,957 

 nawierzchnia tłuczniowa      2,783 

 nawierzchnia wzmocniona żużlem     1,509  

 gruntowa      5,011 

3) chodniki 

 w granicach administracyjnych miast   54629 m2    

 poza granicami administracyjnymi miast  71020 m2 

 

Długość dróg /w km/ w granicach administracyjnych poszczególnych gmin Powiatu 

Lubaczowskiego: 

 Miasto Lubaczów:   15,062 

 Miasto i Gmina Cieszanów:  44,496 

 Miasto i Gmina Narol:   79.493 

 Miasto i Gmina Oleszyce:  42,546 
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 Gmina Lubaczów:   73,143 

 Gmina Horyniec –Zdrój:   44,333 

 Gmina Stary Dzików:   39,402 

 Gmina Wielkie Oczy:   52,795 

 

W administracji PZD znajduje się 21 obiektów mostowych w tym: 

 15 o konstrukcji żelbetowej   

 6 o konstrukcji drewnianej  

 

Zakres działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie obejmował wykonywanie 

obowiązków wynikających z art. 20 Ustawy o drogach  publicznych   (tj. Dz.U. 2021 poz. 1376 

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, 

 wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego wraz   

z wykonywaniem nasadzeń zastępczych wynikających z uzyskanych decyzji 

administracyjnych na wycinkę drzew. 
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2) bieżące utrzymanie dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz ich ochrona przed 

degradacją w okresie letnim wykonane przez wykonawców  zewnętrznych: 

a) w 2021 roku nie wykonano remontu – malowania oznakowania poziomego (przejścia 

dla pieszych, przejazdy kolejowe, linie segregacyjne)., 

b) dwukrotne mechaniczne koszenie traw i chwastów na poboczach i skarpach 

na dł. 613,85 km. 

 

3) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych: 

a) wykonany przez pracowników służby drogowej PZD poprzez wbudowanie masy  

asfaltowej: 

 „na gorąco”  w ilości 62,2 ton, 

 „na zimno” w ilości 7,3 ton, 

b) wykonany przez Wykonawcę zewnętrznego przy użyciu „remonterów” poprzez 

wbudowanie grysów bazaltowych  i emulsji w ilości 140 ton przez wbudowanie „masy 

na gorąco” na pow. 100,0 m2. 

 

4) prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z przyjętym „Planem zimowego 

utrzymania dróg” przy użyciu:  

a) sprzętu zewnętrznego: 

 7 pługopiaskarek (pługi średnie jednostronne i piaskarki), 

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). 

Koszt zimowego utrzymania (usługi zewnętrzne, zakup materiałów – piasek, sól drogowa, 

remonty maszyn i zakup części) wyniósł w 2021 roku 757.971,70 zł (w 2020 r.: 195 204,77 zł). 
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Długość dróg /km/ 

W/g ewidencji 
Objętych zimowym 

utrzymaniem 

Miejsc /odcinków/ 

objętych do 

posypywania 

/zwalczania śliskości/ 

Nie objętych 

zimowym 

utrzymaniem 

drogi 

powiatowe: 

388,641 

372,089 128,139 16,552 

przejęte drogi 

wojewódzkie: 

2,629 

2,629 2,629 0,0 

Razem: 374,718 130,829 16,552 

Tabela 4.4-1 Zestawienie dróg objętych zimowym utrzymaniem 

 

5) Administrując i koordynując wykonywanie innych robót Dyrektor Powiatowego Zarząd 

Dróg w Lubaczowie wydał: 

 173 decyzji administracyjnych (na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń  

obcych, budowy zjazdów do posesji), 

 152 decyzji lokalizacyjnych w pasie drogowym innych urządzeń niezwiązanych z drogą, 

 185 postanowień administracyjnych. 

    

Ponadto w zakresie drogownictwa w 2021 roku w Wydziale Architektury, Budownictwa, 

Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie zatwierdzono 

92 projekty stałej oraz czasowej organizacji ruchu, w tym 82 na drogach powiatowych oraz 10 na 

drogach gminnych. Wydano także 14 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 2021 roku 

 

W roku 2021 Powiat Lubaczowski zrealizował niżej wymienione inwestycje drogowe:  

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 zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Zakres rzeczowy - wydatki kwalifikowalne: wykonanie nowej nawierzchni z betonu 

asfaltowego o łącznej długości 894 mb., przebudowa chodników o łącznej długości 1696 mb,  

przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami w ciągu dróg: nr 1683R  

ul. Nowa i nr 1684R ul. Konopnickiej, budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej  

o nawierzchni z masy asfaltowej wzdłuż lewej strony drogi  nr 1683R ul. Nowa oraz drogi 

nr 1684R ul. Konopnickiej. 

Zakres rzeczowy - wydatki niekwalifikowalne: przebudowa kanalizacji sanitarnej  

ul. Konopnickiej w Lubaczowie – Etap I. 

 

Termin realizacji: 2020-2021. 

Koszt realizacji zadania: 3 476 253,46 zł. 

Finansowanie realizacji zadania: 

 Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych  – 1 882 685,00 zł, 

 Powiat Lubaczowski – 670 510,18 zł, 

 Gmina Miejska Lubaczów – 923 058,28 zł.  

 

Wydatki poniesione w 2021 roku: 2 439 783,88 zł. 

Finansowanie realizacji zadania w 2021 r.:  

 Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych  – 1 882 685,00 zł, 

 Gmina Miejska Lubaczów – 295 496,32  zł, 

 Powiat Lubaczowski – 261 602,56 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 zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  

Zakres rzeczowy - wydatki kwalifikowalne: wykonanie nowej nawierzchni z betonu 

asfaltowego o łącznej długości 880 m.b., przebudowa chodników o łącznej długości 1397 m.b.,  

przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami w ciągu dróg: nr 1684R  

ul. Konopnickiej oraz nr 1684R ul. Mickiewicza. 

Zakres - rzeczowy wydatki niekwalifikowalne: przebudowa kanalizacji sanitarnej  

ul. Konopnickiej w Lubaczowie – Etap II i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej  

w obrębie ulic Baziaka – Kopernika w Lubaczowie. 

 

Termin realizacji: 2020-2021 

Koszt realizacji zadania: 3 176 345,09 zł.  
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Finansowanie realizacji zadania: 

 Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych  – 1 572 790,00 zł, 

 Powiat Lubaczowski – 639 111,64 zł, 

 Gmina Miejska Lubaczów – 963 843,45 zł.  

 

Wydatki poniesione w 2021 roku: 2 394 612,23 zł. 

Finansowanie realizacji zadania w 2021 r.:  

 Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych  – 1 572 790,00 zł,  

 Gmina Miejska Lubaczów – 335 904,73 zł,  

 Powiat Lubaczowski – 485 917,50 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 zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  

Ww. obiekt był w najgorszym stanie technicznym spośród pozostałych ujętych  

w ewidencji obiektów inżynierskich Powiatu Lubaczowskiego, zagrażał bezpieczeństwu 

uczestników ruchu drogowego i groził całkowitym zamknięciem obiektu i wstrzymaniem ruchu 

na drodze. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował kompleksową przebudowę istniejącego 

drewnianego nienormatywnego mostu na rzece Szkło w miejscowości Budzyń na most 

normatywny i bezpieczny dla użytkowników drogi oraz ograniczający zagrożenie powodziowe. 

W wyniku przebudowy podniesiona została nośność mostu do 40 ton zgodnie z przepisami 

właściwymi dla mostów w ciągach dróg powiatowych. 

Termin realizacji: 2020-2021. 

Koszt realizacji zadania: 3 022 429,37 zł.  

Finansowanie realizacji zadania w 2021 r : 

 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” – 788 mb. 

 

Termin realizacji: 2020-2021. 

Koszt realizacji zadania: 192 452,12  zł. 

Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Powiatu Lubaczowskiego. 

Wydatki poniesione w 2020 roku: 117 634,60 zł, 

Wydatki poniesione w 2021 roku: 74 817,52 zł. 

 

 

 

 

5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1662R Nowe Brusno – Horyniec, poprzez budowę 

chodnika dla pieszych w km 5+845 – 5+939 strona lewa”.  

Koszt realizacji zadania: 35 000,00 zł. 

Finansowanie realizacji zadania: 

 Gmina Horyniec-Zdrój – 35 000,00 zł.  
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6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1648R ul. Skorupki w Cieszanowie poprzez budowę 

chodnika w km 17+993 – 18+213” oraz „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1638R Nowy Lubliniec przez wieś poprzez budowę chodnika i zatoki postojowej  

w km 0+987 – 1+020”.  

Koszt realizacji zadania: 114 015,90 zł. 

Finansowanie realizacji zadania: 

 Gmina Cieszanów – 101 893,89 zł, 

 Powiat Lubaczowski – 12 122,01 zł.  

 

7) „Wykonanie peronu przystankowego przy drodze powiatowej nr 1677 Szczutków  

– Wielkie Oczy – Granica Państwa w Szczutkowie (Ruda Szczutkowska)”. 

Koszt realizacji zadania: 16 811,64 zł. 

Finansowanie realizacji zadania: 

 Gmina Lubaczów – 8 405,82 zł, 

 Powiat Lubaczowski – 8 405,82 zł. 

 

8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1666R Stare Sioło – Lipina w km 1+470 – 1+690”. 

Koszt realizacji zadania: 84 985,72  zł. 

Finansowanie realizacji zadania: 

 Gmina Oleszyce – 42 492,86 zł, 

 Powiat Lubaczowski – 42 492,86 zł. 

 

9) „Remont mostu w Rudzie Różanieckiej w ciągu drogi powiatowej nr 1634R Granica 

województwa – Huta Różaniecka – Żuków - km 5+443”. 

Termin realizacji: wrzesień/październik 2021 r. 

Zakres rzeczowy: wymieniono pokład dolny oraz pokład górny wraz z barierkami.   

Prace budowlane zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników służby 

drogowej Powiatowego Zarządu Dróg  w Lubaczowie 

Koszt realizacji zadania:  

 Materiały budowlane zakupione przez PZD Lubaczów -  15 900,00 złotych, 

w tym: 

  - tarcica  6,90 m3 na wartość 13 900, 00 zł, 

 - materiały pozostałe (gwoździe, wkręty, blachy, papa) na wartość 2 000,00 zł. 

 Materiały budowlane pozyskane od Gminy Narol – tarcica w ilości  5,78  m3. 
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W trakcie realizacji są nw. inwestycje drogowe, których realizacje rozpoczęły  

się w 2021 roku: 

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików – PGR Stary Dzików  

w km 0+000 – 2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej”.  

Zadanie realizowane w ramach Rządowego funduszu Rozwoju Dróg. 

Planowany zakres rzeczowy: Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy drogi 

powiatowej nr 1650R Stary Dzików – PGR Stary Dzików w km 0+000 – 2+131 o łącznej długości 

2131 m.b., w tym budowa ciągu pieszo - rowerowego o łącznej długości 2101 mb, budowa chodnika 

o łącznej długości 151 mb oraz przebudowa chodnika o łącznej długości 135 m.b. 

Planowany koszt realizacji zadania wynosi: 3 399 203,96 zł 

Planowane finansowanie: 

 Dotacja z RFRD – 2 719 363,00 zł. 

 Gmina Stary Dzików – 509 880,72 zł. 

 Nadleśnictwo Oleszyce – 50 000,00 zł. 

 Powiat Lubaczowski – 119 960,24 zł. 

Wydatki poniesione w 2021 roku: 2 429 634,06 zł. 

Finansowanie w 2021 r.: 

 Dotacja z RFRD – 2 429 634,06 zł. 
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2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1657R Cieszanów - Nowe Brusno w km 0+000  

– 1+800 wraz z infrastrukturą techniczną”.  

Zadanie realizowane w ramach Rządowego funduszu Rozwoju Dróg. 

Planowany zakres rzeczowy: Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie 

przebudowy drogi powiatowej nr 1657R w km 0+000 – 1+800 z wyłączeniem nieciągłości 

spowodowanej wybudowaną obwodnicą Cieszanowa (DW865) o łącznej długości 1750,5 m.b., 

przebudowa i budowa chodnika o na całym odcinku. 

Planowany koszt realizacji zadania wynosi: 5 288 980,34 zł 

Planowane finansowanie: 

 Dotacja z RFRD – 3 311 406,40 zł. 

 Gmina Cieszanów – 1 477 573,94 zł. 

 Powiat Lubaczowski – 500 000,00 zł. 

 

 

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO DOFINANSOWANIA W RAMACH 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG 

 

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1642R Dębiny – Łukawica w km 0+622  

– 3+800” 

Planowany termin realizacji 2022 – 2023 

Planowany zakres rzeczowy: Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni 

drogi z betonu asfaltowego, odtworzenie rowów przydrożnych, wymianę przepustów, 

wykonanie chodnika dla pieszych na odcinku ok. 1500 mb oraz remont przepustu  

na rzece Tanew. 

Szacunkowa wartość zadania: 5 720 000,00 zł. 

Planowane finansowanie: 

 Dotacja z RFRD – 4 004 000,00 zł. 

 Wkład własny – 1 716 000,00 zł.  
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2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów – Basznia w km 0+005,50  

– 0+739,40” 

Planowany termin realizacji 2022 – 2023 

Planowany zakres rzeczowy: Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni 

drogi z betonu asfaltowego, zatok postojowych, oświetlenia ulicznego, chodników  

dla pieszych, ścieżki rowerowej oraz budowę kanalizacji deszczowej. 

Szacunkowa wartość zadania: 5 673 000,00 zł. 

Planowane finansowanie: 

 Dotacja z RFRD – 3 971 100,00 zł. 

 Wkład własny – 1 701 900,00 zł. 

 

 

PROJEKT ZAKWALIFIKOWANY DO DOFINANSOWANIA W RAMACH 

RZĄDOWEGO FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH 

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 RFIL: 5 000 000,00 zł. 

Planowany termin realizacji: 2022-2023 

Planowany zakres rzeczowy: Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi 

powiatowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Z uwagi na zły stan techniczny drogi 

i na potrzebę budowy chodników dla pieszych i zatok autobusowych konieczna jest jej 

przebudowa, której celem jest stworzenie odpowiednich warunków poruszania się pojazdów 

i pieszych na ww. odcinku drogi. 
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PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO DOFINANSOWANIA W RAMACH 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:  

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 

1) „Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę 

chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych”. 

Szacunkowa wartość zadania: 9 000 000,00 zł. 

Planowane finansowanie: 

 Dofinansowanie środkami Funduszu – 8 550 000,00 zł, 

 Wkład własny – 450 000,00 zł. 

Planowany termin realizacji: 2022-2023. 

Planowany zakres rzeczowy: Zadanie obejmować będzie budowę chodników dla 

pieszych w ciągach dróg powiatowych nr 1553R, 1639R, 1641R, 1644R, 1656R, 1663R, 

1664R, 1682R, 1696R oraz 2409R w miejscach, w których piesi narażeni są najbardziej na 

niebezpieczeństwo związane z ruchem kołowym pojazdów. Ponadto  

w ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni dróg, budowa kanalizacji 

deszczowej zapewniającej odpowiednie odwodnienie korony drogi oraz budowa kanałów 

technologicznych wymagana na podstawie odrębnych przepisów. 

Lp. Nazwa i numer drogi powiatowej Zakres Miejscowość 

1. 1656R Cieszanów – Nowe Sioło 

chodnika i ścieżki 

rowerowej (ciągu 

pieszo-jezdnego 

dwukierunkowego) 

Cieszanów, 

Nowe Sioło 

2. 2409R Nowe Brusno – PGR Polanka chodnik Nowe Brusno 

3. 1644R Narol – Werchrata chodnik Werchrata 

4. 1663R Horyniec – Radruż 

chodnik wraz 

z przebudową 

nawierzchni drogi 

Horyniec-Zdrój 

5. 1682R Lubaczów – Borowa Góra chodnik 
Młodów,  

Karolówka 

6. 1664R Lubaczów – Tymce chodnik Załuże 
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7. 1639R Narol – Granica Województwa 

chodnik wraz 

z przebudową 

nawierzchni drogi 

Młynki 

8. 1641R Lipsko – Granica Województwa – 

Brzeziny 

chodnik wraz z 

przebudową 

nawierzchni drogi 

Lipsko, Lipie 

9. 1664R Lubaczów – Futory chodnik Futory 

10. 1553R Cewków – Stary Dzików – Oleszyce chodnik 
Cewków,  

Stary Dzików 

11. 1696R Laszki – Tuchla – Wielkie Oczy chodnik Wielkie Oczy 

 

2) „Budowa i modernizacja infrastruktury Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz  

z Zespołem Zamkowo-Parkowym” 

Szacunkowa wartość zadania: 5 000 000,00 zł. 

Planowane finansowanie: 

 Dofinansowanie środkami Funduszu – 4 500 000,00 zł, 

 Wkład własny – 500 000,00 zł. 

Planowany termin realizacji: 2022-2023. 

Planowany zakres rzeczowy: W ramach inwestycji planowana jest przebudowa 

(modernizacja) istniejącego historycznego parku stanowiącego jedną z głównych atrakcji 

turystycznych miasta Lubaczowa. Zakres rzeczowy inwestycji: budowa traktów 

komunikacyjnych, oświetlenia, monitoringu, elementów małej architektury oraz ogrodzenia 

terenu parku, a także przebudowa budynku galerii na potrzeby organizowanych wystaw. 

 

PODSUMOWANIE RZECZOWE I FINANSOWE INWESTYCJI DROGOWYCH  

 

ROK 2021 

ZREALIZOWANY ZAKRES 

RZECZOWY 

EFEKTY 

RZECZOWE  
WARTOŚĆ 

Przebudowy i remonty dróg powiatowych (w 

tym budowy/przebudowy chodników) 
8,433 km 

10 612 090,32 

PLN 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

Wyjaśnienie: W 2021 roku Powiat Lubaczowski otrzymał z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 6 030 769,40 PLN na realizację zadań drogowych 

opisanych szczegółowo na str. 100-102 niniejszego Raportu.  / 

Zadania te są w trakcie realizacji i środki w kwocie 3 601 135,34 PLN zostaną wydatkowane  

w roku 2022, wobec powyższego nie zostały one ujęte w tabelach „Podsumowanie rzeczowe 

i finansowe Rok 2021” oraz „Źródła finansowania”. W ww. tabelach nie zostały również ujęte: 

 środki w wysokości 5 500 000,00 zł. pozyskane w 2020 r. z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),  

 środki w wysokości 7 975 100,00 zł. pozyskane w 2021 r. z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg,  

 środki w wysokości 13 050 000,00 zł. pozyskane w 2021 r. z Rządowego Funduszu 

Polski Ład,  

ponieważ zostaną one wydatkowane w latach 2022-2023.  

 

.  

ROK 2021* 

WYDATKI OGÓŁEM  10 612 090,32 PLN 

w tym:  

Środki pozyskane z UE 0,00 PLN 

Środki pozyskane z budżetu państwa* 7 698 566,06 PLN 

Środki pozyskane z budżetów samorządów 

gminnych 
1 169 193,62 PLN 

Środki pozyskane z Nadleśnictw 200 000,00 PLN 

Środki Powiatu Lubaczowskiego 1 544 330,65 PLN 
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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 2021 r. – wzorem lat poprzednich – 

gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów. Według stanu na 

31 grudnia 2020 r.  Muzeum posiadało w ewidencji 15 945 muzealiów własnych (w sztukach) 

i 3038 depozytów. W okresie sprawozdawczym zbiory wzbogaciły się o 47 muzealiów (pozyskano 

13 obiekty w drodze zakupów i 34 obiekty w drodze darów).  

Dostępność Muzeum oraz oddziału muzealnego – Zespołu Cerkiewnego w Radrużu, a także 

przygotowana oferta kulturalna w znaczącym 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 2021 r. Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz z Zespołem Cerkiewnym w Radrużu 

odwiedziło łącznie 14 293 osoby, przy czym liczba odbiorców oferty Muzeum – biorąc pod uwagę 

działania w przestrzeni Internetu – była o wiele wyższa.  

 

W ramach działalności wystawienniczej udostępniano zwiedzającym 4 wystawy czasowe 

oraz wnętrze zabytkowej cerkwi pw. św. Paraskewy w Radrużu, a także 9 wystaw czasowych 

(własnych i zewnętrznych), do których opracowano drukowane i elektroniczne materiały 

promocyjne. Były to: 

 Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat (budynek 

muzealny w Zespole Cerkiewnym w Radrużu, 14 marca – 18 czerwca 2021 r., wystawa 

zorganizowana w ramach Programu Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020); 
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 Peek-a-boo. Polska ilustracja dla dzieci (Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-

Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie, 15 maja – 15 września 2021 r.); 

 Najdalsza Polska. Szczecin 1945–1948 (wystawa plenerowa udostępniona przez Ośrodek 

„Pamięć i Przyszłość”, 24 czerwca – 23 lipca 2021 r.) 

 Dotknąć niepojętego. Ikony. Sebastian Niestój (budynek muzealny w Zespole 

Cerkiewnym w Radrużu, 3 lipca –12 września 2021 r.); 

 39. Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich. Lubaczowski Garnizon w latach 1922–1939 

(wystawa plenerowa na Rynku w Lubaczowie, 24 lipca – 15 sierpnia 2021 r.); 

 Bruśnieńskie krzyże przydrożne. Historia w kamieniu (budynek muzealny w Zespole 

Cerkiewnym w Radrużu, 25 września – 21 października 2021 r., wystawa przygotowana 

we współpracy z Towarzystwem Tradycji Akademickiej w ramach programu EtnoPolska. 

Edycja 2021); 

 Skrojone przeszłością. Agnieszka Ciura (siedziba główna Muzeum Kresów 

w Lubaczowie, 17 października – 14 listopada 2021 r.); 

 Kolor. Struktura. Światło. Tkanina unikatowa. Dorota Grynczel (1950–2018), Anna 

Hlebowicz, Zygmunt Łukasiewicz (Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy 

Muzeum Kresów w Lubaczowie, 23 października – 31 grudnia 2021 r.), wystawa 

przygotowana we współpracy z Galerią Test działającą pod egidą Mazowieckiego 

Instytutu Kultury; 

 Roztocze – wciąż wracam. Rysunki Andrzeja Pellera (budynek muzealny w Zespole 

Cerkiewnym w Radrużu, 21 listopada 2021 r. – 28 lutego 2022 r.); 

 

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 2021 r. Muzeum było organizatorem lub współorganizatorem 6 sesji badawczych, m.in. 

Drewniana architektura sakralna w Polsce i w Ukrainie – możliwości ochrony oraz wykorzystania 

w turystyce dziedzictwa kulturowego regionu Karpat (15 stycznia 2021 r.), Kresy najbliższe 

i Spotkania z kulturą żydowską (15 i 18 lipca 2021 r.) w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów, 

sesji poświęconej 39. Pułkowi Piechoty Strzelców Lwowskich (25 lipca 2021 r.) czy konferencji 

Lubaczów w drodze do niepodległości (3 października 2021 r.).  

Zorganizowano 1 projekt badawczy, we współpracy z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość, pn. 

Od nowa – przypadek ziemi lubaczowskiej (listopad–grudzień 2021 r.), którego celem jest nagranie 
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relacji mieszkańców powiatu lubaczowskiego pamiętających okres II wojny światowej 

i odnalezienia się w nowej, powojennej rzeczywistości. 

Muzeum było aktywnym uczestnikiem Akademii Dziedzictwa Kresów, angażując się 

w kolejne sesje naukowe organizowane na terenie województwa podkarpackiego i organizując 

w Zespole Cerkiewnym w Radrużu sesję Dziedzictwo kultury ludowej w programie Muzeum 

Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej (10 sierpnia 2021 r.). 

Wspólnie z Muzeum – Zamkiem w Łańcucie, Muzeum w Jarosławiu – Kamienicą Orsettich, 

Fundacją Kolegium Wigierskie, Fundacją Stanica Kresowa i Towarzystwem Kultury Pamięci, 

Muzeum Kresów w Lubaczowie podpisało akt Konfederacji Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej 

Rzeczypospolitej, którego celem są wspólne działania na rzecz upowszechniania historii i kultury 

Kresów dawnej Rzeczypospolitej (10 czerwca 2021 r.).  

 

W okresie sprawozdawczym Muzeum podjęło szereg działań edukacyjnych, 

popularyzujących zbiory muzealne oraz historię regionu i Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Było 

to łącznie 67 inicjatyw (60 lekcji, 5 warsztatów i 2 konkursy muzealne), skierowanych do różnych 

grup docelowych, a w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej, osób indywidualnych oraz 

rodzin z dziećmi. Tematyka zajęć odnosiła 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, „Ferie 

w muzeum”, „Wakacje w muzeum”. Przykładowymi tematami lekcji i warsztatów muzealnych 

były: „Peekaboo. Polska ilustracja dla dzieci”, „Kilka słów o Lubaczowie. Akwarele Mariana 

Kopfa”, „Sztuka patrzenia? Analiza dzieła sztuki”, „39 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich”, 

„Powstanie styczniowe. Bitwy pod Kobylanką”. 

 Wśród zorganizowanych konkursów wymienić należy m.in. „Rysuj w Muzeum” i „Żywe 

obrazy”. 

Ponadto zorganizowano: 
 

 4 filmy edukacyjne własne poświęcone m.in. bitwom pod Kobylanką (1 i 6 maja 1863 r.), 

Zespołowi Cerkiewnemu w Radrużu czy pomnikowi na tzw. Plebańskim Polu, wzięto 

także udział w 1 filmie zewnętrznym pt. „Moje Kresy – wspomnienia mieszkańców 

Powiatu Lubaczowskiego”, przygotowanym przez Towarzystwo Miłośników Lwowa 

i Kresów południowo-wschodnich Oddział w Lubaczowie;  
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 4 koncerty w Zespole Cerkiewnym w Radrużu, m.in. zespołu Wernyhora (15 maja 

2021 r.) oraz Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma” (11 września); 

 2 spektakle teatralne: Teatru Magapar pt. My (29 sierpnia 2021 r.) w ramach działań 

towarzyszących odsłonięciu muralu 39 Pułku Strzelców Lwowskich, oraz Agnieszki 

Aysen-Kaim pt. Opowieść między kulturami w ramach „Spotkań z kulturą turecką” 

(6 sierpnia 2021 r.);  

 2 spotkania autorskie: Robert Gmiterek i premierowe spotkanie wokół książki 

Na Roztoczu – przewodnik metaforyczny (15 października 2021 r.); Tomasz Michalski, 

Krystian Kłysewicz, Kamil Paluszek i spotkanie wokół albumów Roztocze i Cerkwie 

w Polsce południowo-wschodniej;  

 1 mural patriotyczny – 39 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich, mural powstały w ramach 

programu „Przestrzeń dziedzictwa” Samorządu Województwa Podkarpackiego. 

 

W 2021 r. opracowano nowy logotyp Muzeum Kresów oraz Zespołów Cerkiewnych 

w Radrużu i w Nowym Bruśnie wraz z nową identyfikacją wizualną. Poprawiono oznakowanie 

poszczególnych obiektów poprzez ustawienie 3 nowych tablic wolnostojących w Radrużu i Nowym 

Bruśnie, a także 3 nowych tablic naściennych.  

W całym roku kalendarzowym opublikowano w Internecie przeszło 30 filmów: zaproszeń 

na wydarzenia i relacji z wydarzeń, filmów krótkometrażowych, materiałów edukacyjnych, 

wystąpień na konferencjach, spotów i filmów promocyjnych.  

Działalność Muzeum prezentowana była w takich mediach jak: elubaczow, zlubaczowa, 

Onet, Katolickie Radio Zamość, Polskie Radio Rzeszów, Program 2 Polskiego Radia, „Życie 

Podkarpackie”, „Kresowiak Galicyjski”, TVP3 Rzeszów, TVP1, TVP Info, POLSAT. 

Ponadto przygotowano: 

 ponad 200 profesjonalnych fotografii cerkwi z terenu powiatu lubaczowskiego, 

udostępnionych na stronie Muzeum na wolnej licencji;  

 6 wirtualnych wycieczek po cerkwiach na terenie powiatu lubaczowskiego;  

 1 interaktywną mapę prezentującą dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze powiatu 

lubaczowskiego. 
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Wśród projektów zewnętrznych, międzynarodowych, w które zaangażowali się pracownicy 

Muzeum należy wymienić: 

 Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat. 

Okres realizacji: 1 listopada 2019 r. – 30 kwietnia 2021 r. 

Partner: Agencja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej „Zakarpacie” Obwodu 

Zakarpackiego w Użhorodzie (Ukraina). 

Budżet Muzeum: 33 372 Euro, w tym wkład własny: 3 337,20 Euro 

Źródło finansowania: Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 

Celem projektu były wspólne, polsko-ukraińskie działania mające na celu promocję i ochronę 

materialnego dziedzictwa regionu Karpat, a w szczególności drewnianej architektury cerkiewnej.  

 EduGame. Innowacyjne narzędzia edukacyjne do zarządzania ochroną dziedzictwa – 

grywalizacja w procesie dydaktycznym. 

Okres realizacji: wrzesień 2019 r. – sierpień 2022 r.  

Partnerzy: Politechnika Lubelska, Politechnika w Mediolanie i Muzeum Dom Dantego we 

Florencji, Miasto Fundao i Uniwersytet Beira Interior  

Budżet Muzeum: 26 291,00 Euro 

Źródło finansowania: Erasmus+ Programme 2014–2020 Partnerstwa strategiczne 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modułu dydaktycznego „Zarządzanie 

dziedzictwem kulturowym”, składającego się z programu nauczania, materiałów dydaktycznych 

i edukacyjnej gry fabularnej.  

 Latopis Pomorzan i skarby Skarbka. 

Okres realizacji: sierpień – listopad 2021 r.  

Koszt całkowity: 45 720,00 zł 

Źródło finansowania: Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika w ramach 

programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021” (Muzeum jako partner 

realizującego działania Stowarzyszenia Magurycz). 

W ramach projektu wyremontowano 20 polskich i ukraińskich nagrobków na cmentarzach 

w Pomorzanach w rejonie złoczowskim oraz w Zakładzie w rejonie mikołajowskim na Ukrainie.  
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 In between? – Neighbours Meet in the Borderlands 

Okres realizacji: lipiec–wrzesień 2021 r. 

Muzeum jako partner Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. We współpracy z Centrum 

Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, przy wsparciu Ośrodka „Pamięć 

i Przyszłość” we Wrocławiu, zorganizowano program na pograniczu polsko-ukraińskim. 

„In between?” to projekt edukacyjny skierowany do studentów różnych kierunków, m.in. historii, 

antropologii kulturowej, dziennikarstwa, socjologii czy kulturoznawstwa. Uczestnicy otrzymują 

możliwość przeprowadzenia badań metodą oral history na europejskich pograniczach. 

 

W 2021 r. Muzeum podęło się jednego działania o charakterze inwestycyjnym:  
 

 Budowa budynku magazynowo-składowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie- etap IV 

Koszt całkowity: 420 000,00 zł 

Finansowanie: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (325 000,00 zł), 

Samorząd Województwa Podkarpackiego (92 500,00 zł), Powiat Lubaczowski (52 500,00 zł).  

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane wewnętrzne (posadzki, ściany, 

schody, barierki, okładziny ścian płytkami), instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

w budynku, instalacja wodociągowa i kanalizacyjna oraz instalacja c.o. grzejnikowa i ciepła 

technologicznego w budynku. 

 

Zrealizowano także szereg działań konserwatorskich, porządkowych i zabezpieczających: 

 Prace konserwatorskie na cmentarzu w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale 

Muzeum Kresów w Lubaczowie. 

Koszt całkowity: 189 426,30 zł.  

Finansowanie: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu 

„Ochrona zabytków”.  

Prace konserwatorskie objęły 62 nagrobki na tzw. dużym cmentarzu. Był to kolejny etap prac 

konserwatorskich realizowanych od 2016 r. na dawnych cmentarzach parafialnych w Zespole 

Cerkiewnym w Radrużu. 

 Prace konserwatorskie przy Świetlicy Wiejskiej z Opaki 

Koszt całkowity: 29 899,33 zł.  

Finansowanie: Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu. 

Prace objęły stolarkę drzwiową i okienną: konserwację oraz wymianę zniszczonych elementów na 

nowe. Świetlica wiejska z Opaki jest jednym z obiektów, które tworzyć będą w przyszłości Park 
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Etnograficzny „Przygródek – Wspólnota kultur”. Obiekt zostanie zaadaptowany jako dom 

żydowski. 

 Translokacja drewnianej stodoły z ul. 3 Maja w Lubaczowie na teren Zespołu Zamkowo-

Parkowego w Lubaczowie.  

Translokację wykonano w ramach środków własnych.  

Obiekt zostanie odtworzony w przyszłości jako zaplecze gospodarcze Świetlicy Wiejskiej z Opaki 

(domu żydowskiego). 

 Translokacja drewnianej zagrody z Wólki Horynieckiej do Zespołu Cerkiewnego 

w Nowym Bruśnie.  

Translokację wykonano w ramach środków Gminy Horyniec-Zdrój i środków własnych.  

Zagroda zostanie w przyszłości odtworzona i zaadaptowana na zagrodę kamieniarską, w której 

kultywowana będzie pamięć o ośrodku kamieniarskim w Bruśnie Starym oraz tradycjach 

kamieniarskich ziemi lubaczowskiej.  

 Prace porządkowe i zabezpieczające na cmentarzu w Zespole Cerkiewnym w Nowym 

Bruśnie.  

Koszt całkowity: 22 640,00 zł.  

Finansowanie: Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa” 

(środki pozyskane przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej). 

W ramach działań uporządkowano dawny cmentarz parafialny z nagrobkami grecko- 

i rzymskokatolickimi oraz kalwińskimi (wykoszono trawę, usunięto samosiejki, zebrano zalegające 

śmieci).  
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 Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie 

 

Podstawowe zadania Powiatu w zakresie kultury obejmują, m.in. wspieranie, 

upowszechnianie i promocję twórczości oraz edukacji kulturalnej, wspieranie działań  

i inicjatyw kulturalnych, jak również ochronę dziedzictwa kultury. 

W zakresie Kultury prowadzona jest wielokierunkowa działalność rozwijająca  

i zaspokajająca potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniająca i promująca kulturę 

lokalną w kraju i zagranicą. Realizowane są różnego rodzaju zadania, a mianowicie: 

 współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, placówkami oświatowymi 

oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki, 

 stwarzanie warunków dla podtrzymywania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła 

ludowego i artystycznego w formie jarmarków, pokazów, kiermaszów, 

 stwarzanie warunków umożliwiających rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, 

poprzez promowanie zespołów artystycznych,  

 prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, 

 upowszechnianie dorobku i osiągnięć instytucji i twórców kultury, 

 przybliżanie dziedzictwa kulturowego powiatu i jego tradycji poprzez organizację 

konkursów, konferencji i pogadanek w placówkach kulturalnych i oświatowych, 

 kultywowanie pamięci o zasłużonych dla powiatu, regionu i kraju wybitnych postaciach, 

miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji 

kulturowych powiatu i jego mieszkańców, 

 podtrzymywanie tradycji ludowych, 

 organizowanie przedsięwzięć zmierzających do upowszechnienia kultury w środowisku 

lokalnym: np., festiwale, wydarzenia plenerowe, konkursy, koncerty, przeglądy, 

wystawy, oraz inne cykliczne wydarzenia artystyczne. 

 

Wśród zadań z zakresu kultury realizowanych w 2021 r. warto wspomnieć o „Dożynkach 

powiatowych” od lat odbywających się pod patronatem Starosty Powiatu Lubaczowskiego. 

Stanowią tradycyjną ludową uroczystość z okazji zakończenia żniw połączoną z wręczeniem 

gospodarzom dożynek wieńca ze zbóż symbolizującego pozyskany plon. Corocznie odbywają się 

w ostatnią niedzielę sierpnia i organizowane są naprzemiennie w innej gminie powiatu, przyciągając 

bardzo dużą widownię. W roku sprawozdawczym rolnicy z terenu całego Powiatu Lubaczowskiego 
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wraz z samorządowcami i zaproszonymi gośćmi,  spotkali się 29.08.2021 r. na Dożynkach 

Powiatowych w Oleszycach. 

Dożynki to impreza, która ma ambicje pokazywać to, co w Powiecie Lubaczowskim 

najlepsze. To jedna z największych, bezpłatna i otwarta dla wszystkich impreza budująca tożsamość 

społeczności lokalnej oraz edukująca kolejne pokolenie mieszkańców powiatu.  

 

 

Kolejnym ważnym wydarzeniem był „Powiatowy Festiwal Tradycji i Kuchni Myśliwskiej”, 

który odbył się 12.09.2021 r. w Horyńcu - Zdroju. Festiwal to wydarzenie mające na celu 

prezentację kół łowieckich, ich historie, tradycje i zwyczaje łowieckie, cel pracy oraz kuchnię 

myśliwską. Ponadto pokazanie wielu możliwości zastosowania mięsa zwierzyny łownej 

w kulinariach, jak również propagowanie walorów smakowych i zdrowotnych dziczyzny.  
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W zakresie działań Powiatu jest organizacja uroczystości patriotycznych, służących nie 

tylko integracji środowisk kombatanckich, ale pośrednio także edukacji patriotycznej dzieci  

i młodzieży oraz kształtowaniu wizerunku Powiatu Lubaczowskiego, jako samorządu dbającego 

o pamięć historyczną. 

W powiatowe wydarzenia kulturalne doskonale wpisuje się IX Regionalny Przegląd Chórów 

w Lubaczowie w dniu 17.10.2021 r. Tematyką Przeglądu są Pieśni Maryjne polskich 

i zagranicznych kompozytorów, które wykonują chóry amatorskie działające na terenie 

archidiecezji przemyskiej oraz diecezji zamojsko lubaczowskiej i rzeszowskiej. Inicjatywa 

przeglądu zrodziła się, aby pokazać jak żywe są tradycje chóralne oraz umożliwić pasjonatom 

śpiewu konfrontacje z innymi chórami. 

 

 

 

Z wydarzeń sprzyjających integracji i poczuciu przynależności do lokalnej społeczności 

należy wymienić także Powiatowy Dzień Kobiet, w którym biorą udział panie z kół gospodyń 

wiejskich ziemi lubaczowskiej, oraz Powiatowe Święto Strażaka w Nowinach Horynieckich, 

podczas którego wręczone zostały medale, odznaczenia i wyróżnienia za pracę i zaangażowanie 

w działalność ochotniczych straży pożarnych oraz na rzecz mieszkańców powiatu lubaczowskiego. 

Podejmowane są również działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, poprzez 

organizację różnego rodzaju spotkań integracyjno-kulturalnych, warsztatów, czy szkoleń. 
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To tylko kilka z nielicznych wymienionych wydarzeń kulturalnych, które inicjuje powiat 

lubaczowski, a działalność kulturalna dotyka różne grupy społeczne, w różnym wieku  

z różnymi zainteresowaniami. 

Rozwój życia kulturalnego w znacznym stopniu zależny  od sytuacji finansowej. Środki, nie 

są często wystarczające na realizacje nowych zadań. Jednym z narzędzi pozwalających na 

modyfikowanie i poszerzanie oferty jest pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych poprzez 

pisanie projektów. Co roku składanych jest kilka wniosków o środki zewnętrzne m.in. do 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do Narodowego Centrum Kultury, do Zarządu 

Województwa Podkarpackiego, do Muzeum Historii Polski, do programu Niepodległa. 

W 2021 roku w ramach wsparcia finansowego z Programu Dotacyjnego Niepodległa 

zrealizowano zadanie „Lubaczów w drodze do Niepodległości”. 

To projekt polegający na zwiększeniu wśród społeczności lokalnej świadomości i wiedzy na 

temat osób i wydarzeń związanych z walką o niepodległość Polski, jej odzyskaniem  

i utrwalaniem. W ramach projektu zrealizowane zostały zadania ukazujące w przystępny sposób 

polską walkę o ponowne zaistnienie i suwerenność, ze szczególnym zaznaczeniem wątku 

regionalnego - Ziemi Lubaczowskiej i najważniejszego wydarzenia, jakim była bitwa  

o Lubaczów w 1918 roku. Uczestnikami projektu byli mieszkańcy powiatu lubaczowskiego,  

w tym młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy, historycy, regionaliści, harcerze, jednostka 

strzelecka, nauczyciele, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz 

uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie. Wszystkie wydarzenia  

w ramach projektu miały charakter bezpłatny i otwarty. Stworzony mural, przeprowadzona 

konferencja, przygotowana wystawa wraz z katalogiem oraz rekonstrukcja historyczna na długo 

zostaną w pamięci mieszkańców. Wystawa, konferencja, lekcje historyczne i prezentacja grupy 

rekonstrukcyjnej pozwolą podtrzymać pamięć o wydarzeniach niepodległościowych, które zmieniły 

losy naszej Ojczyzny. Mural zaś będzie doskonałym pomnikiem pamięci. 

Prowadzone stałe formy i metody pracy poszerzane są o działania wynikające  

z realizowanych projektów oraz potrzeb mieszkańców. W 2021 r. podejmowana była współpraca 

z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, placówkami oświatowymi oraz organizacjami 

pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki w zakresie organizacji konkursów, przeglądów, 

festiwali, konferencji. 
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Realizowana była także działalność wydawnicza. Wydano album pt. „U stóp Najświętszej 

Maryi Panny w Lubaczowie” w związku z ustanowieniem roku 2021 – rokiem Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. 

 

Wydana w twardej oprawie 140-stronnicowa publikacja jest bogato ilustrowana fotografiami 

ze zbiorów osób prywatnych, a także archiwalnymi zdjęciami. Ma za zadnie ocalić od zapomnienia 

ślady pobytu na naszej ziemi dwóch wielkich Polaków: Papieża Jana Pawła II oraz Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. 

Publikacja zawiera wybrane fragmenty z życia tzw. Archidiecezji w Lubaczowie, które 

ukazują bezpośrednie lub pośrednie związki kard. Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II  

z miastem i tą najmniejszą archidiecezją w Polsce oraz udowadniają, że tu na kresach 

Rzeczpospolitej, miały miejsce ważne wydarzenia z życia Kościoła. 
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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 31.12.2021 r. wynosił: 

- 19 399 wol., 

- 1 300 płyt CDV(DVD), 

- 764 płyt CDA(aubiobook). 

2) Książki 

W 2021 roku biblioteka zakupiła 660 woluminy na łączną kwotę 17607 zł.  

Ze środków organizatora wykorzystano 9607 zł co pozwoliło na zakup 346 egzemplarzy.  

Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych” o wartości 8 000 zł pozyskano 314 książek. 

Biblioteka otrzymała również 98 darów.  

Rok 2019 2020 2021 

Zakup z budżetu 

organizatora 

638 1036 346 

Zakup z MKiDN 246 307 314 

Razem 638 1343 660 

Tabela 4.5-1 Zakup książek z budżetu organizatora i dotacji 2019-2021 
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Woluminy nabywano z uwzględnieniem preferencji czytelników biblioteki. Zakupiono 

zatem głownie literaturę piękną, literaturę dziecięcą, literaturę popularnonaukową. 

 

3)  Zbiory specjalne: 

W 2021 roku wprowadzono do inwentarza  96  egzemplarze(84 płyt CDV i 12 płyt CDA) 

zbiorów specjalnych. W roku sprawozdawczym wydano na nie 218 zł. 

Rok 2019 2020 2021 

CDV(DVD) 41 35 84 

CDA(Audiobook) 156 8 12 

Tabela 4.5-2  Zakup zbiorów specjalnych z budżetu organizatora 2019-2029 

 

4)  Wypożyczenia   

Pomimo pandemii, z roku na rok, odnotowujemy coraz więcej wypożyczeń. 

W minionym roku ich liczba to 17 014. * 

Rok 2019 2020 2021 

Liczba wypożyczeń 13 979 16 691 17 014 

Tabela 4.5-3  Liczba wypożyczeń 2018-2020 

*liczba wypożyczeń w 2021 r. według systemu bibliotecznego SOWA 

Najczęściej wypożyczano literaturę piękną dla dorosłych – 11 584 udostępnień  

i literaturę dziecięcą – 4 161 udostępnień. 

Na miejscu skorzystano z 201 książek i 47 czasopism bieżących. 

 

5)  Czytelnicy 

W 2021 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej odnotowano 2044 czytelników  

(to o 51 więcej niż w roku poprzednim), w tym 464 aktywnie wypożyczających, którym 

udostępniono na zewnątrz i na miejscu ogółem 17 290 książek, czasopism bieżących i zbiorów 

multimedialnych. Odnotowano 15 554 odwiedzin. 
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Wśród wypożyczających najaktywniejszą - według wieku -  grupę stanowiły osoby między 

25-60 rokiem życia, a według zajęcia osoby pracujące umysłowo. 

  

6) Zadania kulturalno-edukacyjne związane z promocją książki i biblioteki 

 „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. Akcja ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób  

z powiatu lubaczowskiego.    

 Dzień kobiet "Weź coś dla siebie" – każda z czytelniczek miała okazję zapoznać się 

z różnymi aspektami literatury kobiecej. Razem z książkami otrzymywały motywujące 

do działania i wiary w siebie artykuły.  

 "Zakładka piękniejsza niż okłada" -  konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia 

Książki dla Dzieci, w którym otrzymaliśmy blisko 30 prac dzieci i młodzieży z powiatu 

lubaczowskiego. Najlepsze zakładki zostały nagrodzone i można je było obejrzeć  

na pokonkursowej wystawie w bibliotece. 

 Spotkanie z Magdaleną Mosiężną – w maju odbyło się spotkanie z lokalną autorką 

Magdaleną Mosiężną, pochodzącą z Lisich Jam. Pisarka zasłynęła powieściami: „Maryla 

i Debora” i „Cień Debory”, które opisują realia życia w Warszawie na tle wojennej 

zawieruchy.  

 Tydzień bibliotek –program promocji czytelnictwa i bibliotek, który ma na celu 

podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji, zainteresowania 

książką szerokich kręgów społeczeństwa. „Tydzień bibliotek” odbywa się w maju,  

co sprzyja czytaniu na łonie natury. Dlatego w ramach akcji, każdy czytelnik 

wypożyczający co najmniej dwie książki mógł otrzymać sadzonki roślin kwitnących. 

Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Jego efekty można obejrzeć 

na profilu społecznościowych biblioteki. 

 Wakacje w bibliotece – przez dwa tygodnie (od 12  do 23 lipca br.) codziennie odbywały 

się bezpłatne, dwugodzinne kreatywne zajęcia dla najmłodszych czytelników z powiatu 

lubaczowskiego. Dzięki ich różnorodności uczestnicy mogli rozwijać swoją wyobraźnię 

i sprawność manualną, a wspólne zabawy i praca w grupie pozwoliły im się zintegrować 
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oraz podzielić wiedzą i zdolnościami. W ramach spotkaniach odbyły się m.in.: warsztaty 

tworzenia książki, kulinarne,  spotkanie z funkcjonariuszem policji, escape room, sleev 

face (ubieranie się w książki), zajęcia sportowe, plastyczne oraz tworzenie teatru 

Kamishibai.  

 „Uwalniamy książki” Fundacja Book Crossing Polska - Bookcrossing  

to niekonwencjonalna forma popularyzowania książek i czytelnictwa poprzez 

nieodpłatne ich przekazywanie metodą „podaj dalej”. Dzięki darom, biblioteka stworzyła 

miejsce rozpowszechniania literatury. 

 Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt – czytelnicy dzielili się darami na rzecz 

podopiecznych Fundacji Równi Wobec Życia im. Marka Mikusia 

 „Dzień Głośnego Czytania” – odbywał się we wrześniu. W tym dniu czytelnicy mogli 

posłuchać opowieści o „Niesamowitych przygodach 10 skarpetek”, polskiej autorki 

Justyny Bednarek.  

 Świąteczny konkurs czytelniczy – w ramach konkursu czytelnicy układali wierszyki 

z wybranymi słowami, zamieszczając je na portalu społecznościowym. Najlepsze z nich 

zostały nagrodzone. 

Inne akcje promujące czytelnictwo to m.in.: Dzień Kawy, Walentynki, Dzień Dziecka, 

w ramach których, czytelnicy otrzymywali drobne upominki. 

 

7) Inne działania biblioteki 

 udział w Narodowym Czytaniu  - „Moralność Pani Dulskiej" organizowanym przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie, 

 wystawy tematyczne, m.in. z okazji rocznic, ale i świąt nietypowych,  

 udział w EKO Festiwalu. 
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 Kultura fizyczna i turystyka  

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadania: 

 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. 

 

W związku z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu za pośrednictwem 

Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, Powiat Lubaczowski udzielał pomocy organizacyjnej 

i materialnej wielu organizacjom posiadającym w swoim zakresie działalności statutowej kulturę 

fizyczną i/lub sport. Były to zwłaszcza Ludowe i Uczniowskie Kluby Sportowe, które zwracały się 

w omawianym okresie o pomoc w zorganizowaniu zawodów i innych imprez sportowych.  

Poniższa tabela zawiera wykaz pozarządowych organizacji sportowych wraz z podaniem nazwy 

zadania realizowanego wspólnie z powiatem lubaczowskim w 2021 r. oraz środków 

zaangażowanych po stronie powiatu we współorganizację danego przedsięwzięcia. 

Lp

. 

Opis zadania 

1 Miejski Klub Sportowy POGOŃ-SOKÓŁ w Lubaczowie 

Wsparcie udziału reprezentacji powiatu w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu 

w Bielsko Białej. Kwota wsparcia (500 zł) została przeznaczona na koszty wyjazdu,  

tj. transport, zakwaterowanie, wyżywienie. 

2 LKS UNIA w Horyńcu-Zdroju 

Wsparcie udziału reprezentacji powiatu w XXXVIII Indywidualnych Młodzieżowych 

Mistrzostwa Polski w Warcabach 100-polowych. Kwota dofinansowania (1200 zł) została 

przeznaczona na pokrycie kosztów wyjazdu zawodników na Mistrzostwa. 

3 Klub Nordic Walking „SPRING” Horyniec Zdrój 

Podkarpacki Puchar Nordic Walking 2021 III Etap Horyniec-Zdrój 

Wsparcie przeznaczone na organizację Podkarpackiego Pucharu Nordic Walking 2021 

III Etap Horyniec-Zdrój. Kwota wsparcia (3000 zł) została przeznaczona na zakup statuetek. 

4 UKS ZET-ES przy Zespole Szkół w Lubaczowie. XXXII Bieg im. gen. Józefa Kustronia. 

Wsparcie finansowe (795 zł) na organizację XXXII Biegu im. gen. Józefa Kustronia. Kwota 

dofinansowania została przeznaczona na zakup pucharów i medali dla uczestników biegu. 

5 Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy w Lubaczowie 

Rozgrywki warcabowe w trakcie 2021 r. Wsparcie przeznaczono na organizację rozgrywek 

warcabowych w trakcie 2021 r. zgodnie z harmonogramem. Kwota dofinansowania (7396 

zł) została przeznaczona na pokrycie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia 

zawodników, zakupu nagród oraz zakup niezbędnego sprzętu. 
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6 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubaczowie 

Rozgrywki sportowe w trakcie 2021 r. Wsparcie przeznaczone na organizację Rozgrywek 

sportowych w trakcie 2021 r. Kwota dofinansowania (4 373 zł) została przeznaczona na 

wypłatę ekwiwalentów sędziowskich, zapewnienie opieki medycznej, zakup nagród, 

wyżywienie i transport. 

7 Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie 

Turniej piłki nożnej o Puchar lata Starosty Lubaczowskiego 2021 

Wsparcie na organizację Turnieju piłki nożnej o Puchar lata Starosty Lubaczowskiego 2021. 

Kwota wsparcia (1500 zł) została przekazana na zakup pucharów, napojów i posiłki 

regeneracyjne. 

8 LKS Gwiazda Wielkie Oczy. Turniej sołectw - Jubileusz LKS Gwiazda Wielkie Oczy 

Wsparcie na organizację Turnieju sołectw - Jubileusz LKS Gwiazda Wielkie Oczy. Kwota 

dofinansowania (500 zł) została przekazana na zakup pucharów. 

9 Stowarzyszenie Geoturystyczne Roztocze Wschodnie 

Festiwal Turystyki Rowerowej Roztocze bez Granic 

Wsparcie finansowe (9018 zł) na organizację Festiwalu Turystyki Rowerowej „Roztocze 

bez Granic” w dniach 14 – 28 sierpień 2021r. Kwota dofinansowania została przeznaczona 

na zapewnienie poczęstunku, napojów chłodzących oraz miejsc ich wydawania (zakup 

namiotów). 

10 Gminny Ośrodek Kultury w Narolu 

Bieg po Wielkim Dziale. Kwota wsparcia (500 zł) została przeznaczona na zakup pucharów 

11 Stowarzyszenie Gier Umysłowych CZARNI przy MGOK w Oleszycach 

Drużynowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Warcabach 100-polowych 

Wsparcie finansowe (1500 zł) na organizację Drużynowych Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Warcabach 100-polowych w Karpaczu. Kwota dofinansowania została 

przeznaczona na pokrycie części kosztów organizacji przedsięwzięcia, w szczególności 

związanych z zakupem pucharów dla uczestniczących drużyn. 

12 Komenda PSP w Lubaczowie 

Turniej piłki halowej PUCHAR LATA Starosty Lubaczowskiego 

Wsparcie finansowe (148 zł) udzielone na organizację Turnieju Piłki Halowej PUCHAR 

LATA Starosty Lubaczowskiego zostało przeznaczone na zakup pucharów. 

13 Szkoła Podstawowa w Dachnowie 

II Turniej Piłki Nożnej 50+ o puchar Starosty Powiatu Lubaczowskiego 

Wsparcie finansowe (170 zł) na organizację II Turnieju Piłki Nożnej 50+ o puchar Starosty 

Powiatu Lubaczowskiego zostało przeznaczone na zakup pucharów. 

14 Klub Pływacki DELFIN w Horyńcu-Zdroju 

XI Powiatowe Zawody Pływackie z Okazji Święta Niepodległości 

Wsparcie finansowe (500 zł) udzielone na organizację XI Powiatowych Zawodów 

Pływackich z Okazji Święta Niepodległości w Horyńcu Zdroju zostało przeznaczone na 

pokrycie kosztów zakupu nagród dla uczestników. 
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 Turystyka 

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadania: 

 Wydział Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie. 

 

 

1) Festiwal Turystyki Rowerowej - Roztocze bez Granic 

W dniach 14 – 28 sierpnia 2021r. na terenie Powiatu Lubaczowskiego, Tomaszowskiego, 

Biłgorajskiego i Janowskiego odbył się „Festiwal Turystyki Rowerowej - Roztocze bez Granic”.  

Celem „Festiwalu” było propagowanie aktywnego spędzania czasu poprzez turystykę 

rowerową oraz promowanie atrakcji przyrodniczych, turystycznych i historycznych Roztocza 

zarówno na terenie województwa lubelskiego jak i podkarpackiego.  

Organizatorzy przygotowali siedem wydarzeń rowerowych na siedmiu różnych trasach, 

w woj. podkarpackim  i lubelskim. Były to rajdy: „Odkrywamy Roztocze” ze startem 

w  Lubaczowie i metą w Tomaszowie Lubelskim, „Na skrzydłach Natury” ze startem i metą 

w Leśnictwie Zabiała, „Naturalnie na Roztoczu” (start i meta w Lubaczowie), „Lasy Janowskie – 

rowerem do Leśnego Skarbca”  (start i meta w Parku Rekreacji ZOOM NATURY nad Zalewem 

Janowskim), „Przez lasy i bezdroża Roztocza” (start i meta w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym 

RPN w Zwierzyńcu), „Święto Rowerów na 400-lecie Tomaszowa Lubelskiego” oraz dwudniowy 

rajd „Szlakiem roztoczańskich krajobrazów” ze startem w Janowie Lubelskim (woj. lubelskie), 

a metą w Horyńcu-Zdroju (woj. podkarpackie). Trasy zostały wybrane tak, aby pokazać i promować 

piękno subregionu Roztocze zarówno na terenie województwa lubelskiego jak i podkarpackiego, 

a także by prezentować trasy rowerowe w korytarzu Green Velo oraz sam szlak wraz z atrakcjami 

i zabytkami znajdującymi się w pobliżu. Większość z nich prowadziła przez tereny leśne, dając 

uczestnikom możliwość korzystania z różnorodnego bogactwa lasów. Na wyznaczonych 

przystankach na uczestników czekali przewodnicy, którzy oprowadzali i opowiadali o zabytkowych 

i ciekawych obiektach, znajdujących się na trasach poszczególnych rajdów. Szczęśliwcy wyjechali 

do domów z nagrodami- rowerami trekkingowymi, kaskami i akcesoriami rowerowymi, które mogli 

wygrać w loteriach fantowych na zakończenie rajdów. W wydarzeniu wzięło udział kilkuset 

uczestników z całej Polski, od dzieci po seniorów.  
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2) W 2021 roku Wydział Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki koordynował 

przygotowania mapy turystycznej Powiatu Lubaczowskiego. Mapa turystyczna zawiera istotne 

informacje z punktu widzenia turystów, pieszych czy osób uprawiających sporty. Przedstawia m.in. 

przebieg ścieżek rowerowych, a także bazę obiektów stanowiących atrakcje turystyczne, będących 

ważnymi elementami rzeźby terenu czy miejscami odpoczynku na szlaku turystycznym. 

3) Powiat Lubaczowski we współpracy ze Stowarzyszeniem Geoturystycznym „Roztocze 

Wschodnie” podjął się realizacji filmu pn. „Nieistniejące wsie Roztocza Wschodniego- Grochy, 

Kuryje i Żuki”. Film opowiada o trzech nieistniejących przysiółkach Grochach, Kuryjach 

i Żukach, w których wspólnie zamieszkiwali Polacy i Rusini, a które były zlokalizowane 

w bezpośrednim sąsiedztwie Płazowa.. Roztocze Wschodnie było wielowyznaniowe, 

wielonarodowe, a przede wszystkim tolerancyjne. Rusini byli sąsiadami Polaków, a normalnymi 

wartościami bez względu na narodowość i wyznaniowe był wzajemny szacunek do siebie jako ludzi, 

ale także odmiennego wyznania. Tętniło tutaj życie, we wioskach pełnych domostw i gospodarstw, 

gdzie funkcjonowały tartaki, młyny, folusz czy stępa. „Produkcja” jest próbą pokazania tego, że 

przyroda przechowuje pamięć miejsc, w których niegdyś przebywali ludzie. Ludzie pozostawiają 

po sobie trwałe ślady, których odbicie, mimo upływu lat daje się jeszcze zauważyć. O ludzkich 

historiach potrafią opowiadać także rośliny i drzewa, trzeba tylko odczytać botaniczne tropy. „Film” 

pokazuje, że historie ludzi zamieszkujących dawne wioski, snują się po nieistniejących traktach, 

drzemią przy wzniesieniach, w starych chałupiskach. Pierwotnie to człowiek przekształcał naturę 

dla potrzeb swojej kultury, tak teraz natura te opowieści reinterpretuje. 
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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 Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, 

 Jednostki organizacyjne Powiatu w zakresie realizacji zadań statutowych. 

 

W Powiecie Lubaczowskim w ewidencji organizacji pozarządowych, prowadzonej przez 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (na dzień 31 grudnia 

2021 r.) wpisanych jest 308 organizacji pozarządowych, w tym organizacji: 

Podlegających obowiązkowej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym na 

podstawie ustawy z dnia 7 września 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) i posiadających osobowość prawną. 

157 

Podlegających rejestracji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 

2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2021 poz. 2256), w Krajowym Rejestrze 

Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa. 

60 

Podlegających obowiązkowej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym na 

podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 1491) i posiadających osobowość prawną (tzw. fundacje). 

14 

Założonych na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach, których 

założyciele mają obowiązek poinformowania Starosty o rozpoczęciu działalności, nie 

posiadających osobowości prawnej (tzw. stowarzyszenia zwykłe). 

22 

Założonych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.), działających na podstawie ustawy Prawo 

o stowarzyszeniach z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji (Uczniowskie 

Kluby Sportowe - 33, Ludowe Kluby Sportowe - 22). 

55 

 

Roczny Program Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 został 

uchwalony 30 października 2020 roku uchwałą Rady Powiatu w Lubaczowie Nr XXVI/221/2020. 

Celem programu jest pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Powiatu, 
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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. 

Według założeń Programu w 2021 r. współpraca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na wsparciu finansowym 

w formie dotacji na realizację zadań publicznych oraz na różnorodnej pomocy niefinansowej. 

Na mocy rozdziału VIII ww. Programu na 2021 r. wysokość środków przewidzianych na 

wsparcie realizacji lub zlecenie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego ustalona została na kwotę 120 320 zł. 

Poza tą kwotą w ramach zawartych w latach poprzednich umów przeznaczono na 

prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie i Domu Pomocy Społecznej w Wielkich 

Oczach kwotę 3 537 262,67 zł (z dotacji budżetu państwa). 

Kwota na dotacje dla organizacji pozarządowych zaplanowana w wysokości 120 320 zł, 

ujęta została w budżecie powiatu z przeznaczeniem na realizację: 

 zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 62 020 zł; 

 dofinansowanie pozostałych przedsięwzięć organizacji pozarządowych   

w wysokości 56 300 zł. 

Zgodnie z załącznikiem do Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego 

z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego środki przeznaczone na wsparcie działań organizacji pozarządowych zostały 

przeznaczone na realizację następujących zadań publicznych: 

Lp. Opis zadania Kwota zł 

1 ochrony i promocji zdrowia, 5 000 

2 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 10 000 

3 edukacji, oświaty i wychowania, 5 500 

4 wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej 18 500 

5 ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 8 500 

6 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej, 

8 800 
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Współpraca o charakterze finansowym odbywała się poprzez zlecenie realizacji zadań 

publicznych oraz powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. W 2021 r. 

zlecono realizację zadań na zasadach określonych w ustawie w formie: 

 wspierania zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 

 powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji. 

Zlecenie zadań odbywało się w drodze: 

1) otwartych konkursów ofert ogłoszonych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 450 

z późn. zm.), jak również „Rocznego programu współpracy Powiatu Lubaczowskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021, 

2) otwartego konkursu ofert w sprawie wyłonienia podmiotu świadczącego usługę nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030) w ramach programu 

rządowego, 

3) w 2 przypadkach udzielano także dotacji w trybie uproszczonym tj. art. 19 a ustawy 

(pozakonkursowym) na realizację zadań publicznych. 

 

Otwarte konkursy ofert 

Ze środków finansowych zaplanowanych w Rocznym Programie Współpracy w 2021 roku 

ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku 

publicznego. W wyniku ogłoszenia powyższych konkursów istniała możliwość składania ofert 

przez organizacje pozarządowe na realizację 6 kategorii zadań publicznych: 

Konkurs I ogłoszony został 16 lutego 2021 r. 

W ramach tego konkursu ogłoszonego na wszystkie 6 zapisanych w programie współpracy 

rodzajów zadań publicznych udzielono dofinansowania na następujące przedsięwzięcia. 

Lp. Opis zadania 

1 Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie 

Projekt „Realizujemy marzenia uczniów” z zakresu zadania publicznego: Edukacja, 

oświata i wychowanie, Kwota wsparcia: 2 000 zł 

2 Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie 

„Przyznawanie stypendium dla uzdolnionej młodzieży z Powiatu Lubaczowskiego – 
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Program Stypendialny Dla Uczniów” z zakresu zadania publicznego: Edukacja, oświata 

i wychowanie. Kwota wsparcia: 3 000 zł 

3 Stowarzyszenie Geoturystyczne Roztocze Wschodnie 

Festiwal Turystyki Rowerowej „Roztocze bez granic” z zakresu zadania publicznego: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Kwota wsparcia: 13 500 zł 

4 Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2033 w Lubaczowie 

VIII Ogólnopolskie Zawody Sportowo – Strzeleckie z zakresu zadania publicznego: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Kwota wsparcia: 5 000 zł 

5 Stowarzyszenie Geoturystyczne Roztocze Wschodnie 

EKOfestiwal „Łączy nas Natura” z zakresu zadania publicznego: Ekologia i ochrona 

zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Kwota wsparcia: 7 000 zł 

6 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu 

Działanie z zakresu ochrony środowiska wodnego oraz ichtiofauny wód Powiatu 

Lubaczowskiego z zakresu zadania publicznego: Ekologia i ochrona zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Kwota wsparcia: 1 500 zł 

 

W ramach konkursu nr I nie wpłynęły oferty na niektóre działania oraz nie została w pełni 

wyczerpana kwota przeznaczona na działanie z zakresu ochrona i promocja zdrowia. 

 

Konkurs II z dnia 9 sierpnia 2021 r. udzielono dofinansowania na następujące 

przedsięwzięcia. 

Lp. Opis zadania 

1 Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2033 w Lubaczowie 

Projekt „Jestem - Potrafię - Ratuje” z zakresu zadania publicznego: Ochrona i promocja 

zdrowia. Kwota wsparcia: 4 500 zł 

2 Stowarzyszenie Narodowo - Patriotyczne Rota „Rota” 

Projekt XX Narodowy Polski Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” 

im. Ks. Kard. Władysława Rubina „Zawsze wierni Polsce” z zakresu zadania 

publicznego: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kwota 

wsparcia: 1 500 zł 

3 Stowarzyszenie Geoturystyczne Roztocze Wschodnie 

Projekt „Nieistniejące wsie Roztocza Wschodniego – film dokumentalny” z zakresu 

zadania publicznego: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
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pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej. Kwota wsparcia: 5 300 zł 

4 Stowarzyszenie „Cztery Pory Roku” 

Projekt „Gramy i śpiewamy dla Ojczyzny” z zakresu zadania publicznego: 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kwota wsparcia: 2 000 zł 

 

Małe Granty 

W ramach trybu uproszczonego tj. poza konkursem w trybie art. 19a z własnej inicjatywy 

organizacji pozarządowych wpłynęło 2 oferty realizacji zadań publicznych, które zostały uznane 

przez Zarząd powiatu za celowe. W związku z tym zawarto 2 umowy na mocy, których udzielone 

zostało wsparcie na realizację następujących zadań: 

Lp. Opis zadania 

1 Stowarzyszenie „Barwy Jesieni” w Lubaczowie  

Projekt „Spotkanie z kulturą i sztuką”. Kwota wsparcia: 500 zł 

2 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Powiatowo – Miejskie Koło Terenowe nr 12 

w Lubaczowie 

Projekt „Rekreacyjno – sportowe warsztaty szkoleniowe osób niepełnosprawnych” 

z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Kwota wsparcia: 10 000 zł 

Warsztaty zostały zrealizowane w Horyńcu-Zdroju. 

Główny cel projektu: Integracja społeczna środowiska osób niepełnosprawnych z terenu 

powiatu lubaczowskiego. 

 

Współpraca o charakterze pozafinansowym 

W ramach współpracy 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, 

 Wydział OiSS konsultował z organizacjami pozarządowymi projekty aktów normatywnych 

dotyczących sfer współpracy w trybie uchwalonym uchwałą nr XXXIII/299/2010 Rady 

Powiatu z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków organizacji i trybu 

działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. 
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 Wydział OiSS organizował (zapewniał obsługę merytoryczną) posiedzeń Powiatowej Rady 

Pożytku Publicznego służących bieżącej współpracy tego gremium z Powiatem, 

 Wspólnie rozpoznano potrzeby społeczności lokalnej i wspólnie planowano działania 

służące zaspokojeniu tych potrzeb (ankiety), 

 Udostępniano bezpłatnie organizacjom pozarządowym sale urzędowe, a zwłaszcza salę 

narad w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie na organizowane przez nie spotkania 

i uroczystości, 

 Starosta Lubaczowski obejmował patronatem honorowym wiele imprez patriotycznych, 

artystycznych i sportowych organizowanych przez organizacje pozarządowe, 

 Wzajemnie uczestniczono i udzielano pomocy organizacyjnej w przeprowadzaniu 

uroczystości państwowych i patriotycznych, imprez artystycznych, kulturalnych 

i sportowych oraz na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie udzielał 

w 2021 r. organizacjom pozarządowym instruktażu i pomocy w zakresie prawidłowego 

składania wniosków o dotacje, informując o obowiązujących drukach ofert, sprawozdań 

i sposobie ich sporządzania, jak i o zmianach przepisów prawnych w tym zakresie. 

 

W 2021 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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 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 

W 2021 roku Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie prowadził 359 spraw, które zakończyły się wydaniem 44 decyzji i 5 postanowień 

administracyjnych oraz 236 opiniami. 

W roku 2021 zostały zakończone prace związane z modernizacją osnowy wysokościowej na 

terenie powiatu lubaczowskiego, które zostały rozpoczęte w 2020 roku, ale ze względu na epidemię 

COVID–19 prace zostały przedłużone do końca 2021 roku. Celem modernizacji było dostosowanie 

infrastruktury geodezyjnej i danych do obowiązujących standardów. Prace obejmowały 

inwentaryzację istniejącej osnowy wysokościowej oraz sporządzenie projektu ww. osnowy oraz jej 

realizację. Całkowita wartość zadania wyniosła 267 402,00 zł i została pokryta w 100 % ze środków 

zewnętrznych. 

Wykonawca prac zaprojektował 492 punkty osnowy wysokościowej na terenie całego 

powiatu z czego 276 stanowiły nowo założone punkty wysokościowe w terenie. 

Osnowa wysokościowa wykorzystywana jest do realizacji wszystkich inwestycji na terenie 

powiatu m.in. budowy różnorakich obiektów budowlanych. Może być wykorzystywana na potrzeby 

komercyjne jak i prywatne. Z inwentaryzacji przeprowadzonej przez wykonawcę wynikało, że duża 

część dotychczasowej osnowy uległa zniszczeni lub uszkodzeniu i nie nadaje się do dalszego 

wykorzystania. Przeprowadzenie modernizacji spowodowało zagęszczenie istniejącej sieci nowymi 

punktami a tym samym spowodowało ułatwienie w korzystaniu z ww. osnowy potencjalnym 

inwestorom. Okres przeprowadzenia prac pokrył się z koniecznością przetransformowania osnowy 

wysokościowej z dotychczasowego układu PL-KRON-86-NH do obecnie obowiązującego PL-

EVFR2007-NH a którego termin dostosowania upływa 31.12.2023 r. Wykonane prace pozwoliły 

zaoszczędzić w budżecie powiatu dodatkowych kosztów wynikających z przepisów prawa. 
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W 2021 roku Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dokonał regulacji stanu 

prawnego dróg powiatowych Dębiny - Łukawica oraz Jacków Ogród - Wola Wielka. 

W 2021 roku prowadzono 4 sprawy związane ze wznowieniem znaków / punktów 

granicznych oraz ochroną znaków geodezyjnych na terenie Powiatu Lubaczowskiego. 

 

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 2021 roku zanotowano 20805 odwiedzin 

serwisu geoportalu w trybie publicznym i 5385 w trybie niepublicznym. Ponadto 

zarejestrowano 1557 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. 

W 2021 roku wprowadzono 3624 zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Zrealizowano 

3038 zamówień na udostępnienie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków. 

Ponadto sporządzono 1128 wniosków o wpis w księdze wieczystej zmian wynikających 

z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Udzielono 289 informacji, między innymi dla 

urzędu skarbowego, komorników, prokuratury, policji oraz wydano 142 zaświadczenia 

o posiadanym gospodarstwie rolnym. W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w Lubaczowie prowadzony jest rejestr cen nieruchomości. W ubiegłym roku 

wprowadzono 398 zmian w tym rejestrze. 

W 2021 roku do Ośrodka wpłynęło 1738 zgłoszeń prac geodezyjnych w tym tylko 181 

w formie papierowej, pozostałe w formie elektronicznej przez geoportal oraz 1398 zamówień na 

udostępnienie map i dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjnego. Do zasobu przyjęto 1685 

nowych operatów technicznych w tym 77 operatów sporządzonych w postaci elektronicznej. 

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 2021 roku wyniosły 710 403,49 zł (w 2020 r. 

518 616.00 zł) . Natomiast wydatki budżetowe jednostki w 2021 roku wyniosły 784 720,79 zł. 
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Podsumowując działalność jednostki w stosunku do roku poprzedniego zauważono, że 

pomimo pandemii i pracy w okrojonym zespole spowodowanym absencją chorobową, nastąpił 

znaczny wzrost wykonanych zadań i wzrost wpływów do budżetu powiatu o 191 787 zł 

w porównaniu do roku 2020. 
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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 2021 r. ogółem: 587,2812 ha (752 działek) 

 w tym: 

 w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych: 573,4083 ha (695 działek),  

 w użytkowaniu wieczystym osób prawnych: 4,9355 ha (12 działek), 

 pozostałe: 8,9374 ha (20 działek).  

Zestawienie powierzchni gruntów stanowiących własność Powiatu w 2021 r. w porównaniu 

do stanu w latach ubiegłych 

Grunty stanowiące 

własność Powiatu, w tym: 
2021 r. 2020 r. 2019 r. 

w trwałym zarządzie 

jednostek 

organizacyjnych 

573,4083 ha 525,2155 ha 548,2756 ha 

w użytkowaniu 

wieczystym osób 

prawnych 

4,9355 ha 4,9355 ha 4,9355 ha 

pozostałe 8,9374 ha 55,1286 ha 56,9450 ha 

Razem: 
587,2812 ha 

(752 działek) 

585,2796 ha 

(746 działek)  

610,1561 ha 

(741 działek) 
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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 przez Powiat Lubaczowski z mocy prawa działek nr: 1106/40 o pow. 0,1166 ha, 798/4 

o pow. 0,0135 ha i 799/4 o pow. 0,0088 ha, położonych w obrębie Wola Wielka gm. Narol, 

zajętych pod drogę publiczną powiatową nr: 1643R Jacków Ogród – Wola Wielka - na 

podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Narol nr GG.6831.2.2021 z dnia 27.01.2021 r. 

zatwierdzającej podział nieruchomości,  

2) nabycie przez Powiat Lubaczowski z mocy prawa działki nr 1225/2 o pow. 0,0228 ha, położonej 

w obrębie Wola Wielka gm. Narol, zajętej pod drogę powiatową nr 1642R relacji Dębiny - 

Łukawica - na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Narol nr GG.6831.13.2021 z dnia 

08.10.2021 r. zatwierdzającej podział nieruchomości,  

3) nabycie przez Powiat Lubaczowski z mocy prawa działek nr: 277/1 o pow. 0,0116 ha, 274/1 

o pow. 0,1007 ha i 273/1 o pow. 0,0803 ha, położonych w obrębie Podlesina gm. Narol, zajętych 

pod drogę publiczną powiatową nr: 3544L i nr 2407R relacji Chyże-Podlesina - na podstawie 

decyzji Starosty Tomaszowskiego nr AB.6740.1.Z.2020 z dnia 26.10.2020 r. o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej,  

2. Zbycie przez Powiat mienia 

Dokonanie na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów darowizny nieruchomości położonej 

w obrębie Lubaczów przy ulicy Unii Lubelskiej i M. Konopnickiej, oznaczonej w operacie 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2523/3 o pow. 0,0269 ha, w celu realizacji 

inwestycji celu publicznego, z przeznaczeniem dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

„Budowa pomnika gen. Stanisława Dąbka wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 

utwardzeniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 2523/1 stanowiącej skwer na rogu ulic: Unii 

Lubelskiej i M. Konopnickiej w Lubaczowie”. 

3. Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek 

organizacyjnych 

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:  
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1) obręb Wola Wielka gm. Narol - działki nr: 1107/1 o pow. 2,1752 ha i 1107/6 o pow. 1,0741 ha, 

zajęte pod drogi publiczne powiatowe nr: 1642R Dębiny – Łukawica oraz 1643R Jacków 

Ogród – Wola Wielka (decyzja Zarządu Powiatu w Lubaczowie nr 84/378/2021 z dnia 

09.02.2021), 

2) obręb Wola Wielka gm. Narol – działka nr 1225/2 o pow. 0,0228 ha, zajęta pod drogę publiczną 

powiatową nr 1642R relacji Dębiny - Łukawica (decyzja Zarządu Powiatu w Lubaczowie 

nr 115/496/2021 z dnia 14.12.2021), 

3) obręb Wola Wielka gm. Narol - działki nr: 1106/40 o pow. 0,1166 ha, 798/4 o pow. 0,0135 ha 

i 799/4 o pow. 0,0088 ha, zajęte pod drogę publiczną powiatową nr: 1643R Jacków Ogród – 

Wola Wielka (decyzja Zarządu Powiatu w Lubaczowie nr 90/395/2021 z dnia 16.03.2021), 

4) obręb Dębiny gm. Narol - działka nr 311/1 o pow. 2,0355 ha, zajęta pod drogę publiczną 

powiatową nr: 1641R relacji Lipsko – Huta Złomy (decyzja Zarządu Powiatu w Lubaczowie 

nr 89/390/2021 z dnia 09.03.2021), 

5) obręb Podlesina gm. Narol - działki nr: 277/1 o pow. 0,0116 ha, 274/1 o pow. 0,1007 ha i 273/1 

o pow. 0,0803 ha, zajęte pod drogę publiczną powiatową nr: 3544L i nr 2407R relacji 

Chyże-Podlesina (decyzja nr 96/413/2021 z dnia 19.05.2021), 

4. Dokonanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego 

Dokonanie podziału działki nr 2523/1 o pow. 0,1070 ha położonej w obrębie Lubaczów 

przy ulicy Unii Lubelskiej i M. Konopnickiej, w wyniku którego powstały działki o numerach: 

2523/3 o pow. 0,0269 ha i 2523/4 o pow. 0,0801 ha. Celem podziału była darowizna działki 

nr 2523/3 o pow. 0,0269 ha na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów, z przeznaczeniem na 

realizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa 

pomnika gen. Stanisława Dąbka wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzeniem terenu 

na działce o nr ewid. gruntu 2523/1 stanowiącej skwer na rogu ulic: Unii Lubelskiej 

i M. Konopnickiej w Lubaczowie”. 

5. Wycena nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego 

Dokonanie wyceny nieruchomości położonej w obrębie Lubaczów, oznaczonej 

w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2523/3 o pow. 0,0269 ha. Celem 

wyceny jest dokonanie darowizny przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej 

Lubaczów, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, z przeznaczeniem dla zamierzenia 

budowlanego pod nazwą: „Budowa pomnika gen. Stanisława Dąbka wraz z infrastrukturą 
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towarzyszącą oraz utwardzeniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 2523/1 stanowiącej skwer 

na rogu ulic: Unii Lubelskiej i M. Konopnickiej w Lubaczowie”. 

6. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Lubaczowie 

Uchwała nr XXXIV/292/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu 

Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów 

i budynków jako działka nr 2523/3 o pow. 0,0269 ha - na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów 

w celu realizacji inwestycji celu publicznego, z przeznaczeniem dla zamierzenia budowlanego 

pod nazwą: „Budowa pomnika Gen. Stanisława Dąbka wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 

utwardzeniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 2523/1 stanowiącej skwer na rogu ulic: Unii 

Lubelskiej i M. Konopnickiej w Lubaczowie”. 

 

III. Gospodarka nieruchomościami – Skarb Państwa 

1. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 

1) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków 

jako działka nr 16 o pow. 0,2967 ha, położonej w obrębie Krzywe gm. Horyniec-Zdrój na rzecz 

jej współwłaściciela, 

2) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej 

w obrębie Miasto Oleszyce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 

nr 921/33 o pow. 0,0223 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, 

3) sprzedaż nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych, położonych w obrębach: 

- Lubaczów – działki nr: 3225/1 o pow. 0,0627 ha i 3225/2 o pow. 0,0846 ha, 

- Lubaczów – działka nr 2552 o pow. 0,0424 ha. 

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

W 2021 r. wydano zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe, oznaczonej jako działka 

nr 3284/27 o powierzchni 0.0210 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Lubaczów, z mocy prawa 

w prawo własności tej nieruchomości.  

3. Prawo pierwokupu 

W 2021 r. wpłynęły 3 sprawy dotyczące skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 

obejmujących grunt pod śródlądowymi wodami stojącymi, przysługującego Skarbowi Państwa na 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5FE4B665-DCCF-429D-99CB-7DEC11742129. Uchwalony Strona 144



143 

podstawie art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U z 2021 r., 

poz. 624). 

Starosta Lubaczowski działający w imieniu Skarbu Państwa nie wykonał prawa pierwokupu 

nieruchomości będących przedmiotem notarialnej warunkowej umowy sprzedaży, położonych 

w obrębach: 

- Horyniec-Zdrój gm. Horyniec-Zdrój - działki nr: 1743 o pow. 0,4608 ha i 1745 

o pow. 0,0776 ha, 

- Werchrata gm. Horyniec-Zdrój - działka nr 328/8 o pow. 2,3932 ha, 

- Nowa Grobla gm. Oleszyce - działka nr 146/4 o pow. 0,4430 ha. 

4. Oddawanie nieruchomości w dzierżawę 

W 2021 r. wydzierżawiono na rzecz osoby fizycznej na okres trzech lat nieruchomość rolną, 

położoną w obrębie Basznia Dolna gm. Lubaczów, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów 

i budynków jako działka nr 306 o pow. 0,5593 ha. 

5. Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek 

organizacyjnych, wygaśnięcie trwałego zarządu 

W 2021 r. wygaszono trwały zarząd przysługujący Zespołowi Szkół w Oleszycach 

do nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 

Miasto Oleszyce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 921/33 

o pow. 0,0223 ha, z przeznaczeniem jej do sprzedaży (decyzja Starosty Lubaczowskiego 

nr GN.6844.1.3.2021 z dnia 09.07.2021 r.). 

6. Wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 

W 2021 r. wykonano 40 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości 

gruntowych położonych na terenie działania Powiatu Lubaczowskiego, znajdujących się w 

użytkowaniu wieczystym, w celu aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego. 

7. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 

W 2021 r. dokonano aktualizacji opłat rocznych w odniesieniu do 120 działek Skarbu 

Państwa. Wydano 49 wypowiedzeń wysokości dotychczasowej opłaty rocznej, w wyniku czego 

zwiększyły się dochody zarówno Skarbu Państwa, jak i Powiatu Lubaczowskiego. 
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8. Zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed zniszczeniem 

W 2021 r. wykonano prace porządkowe (wykoszenie traw oraz wycięcie zakrzaczeń wraz 

z ich uprzątnięciem) przy zabytkowej drewnianej cerkwi greckokatolickiej, usytuowanej na 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Chotylub gm. 

Cieszanów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 467 o pow. 

0,1133 ha.  

 

IV. Prowadzenie innych spraw 

1. Zwroty nieruchomości: 

Łączna ilość prowadzonych spraw: 9 w tym:  

 2 postępowania dot. nieruchomości położonych w mieście Rzeszów na zlecenie 

Wojewody Podkarpackiego w wyniku wyłączenia miejscowego organu do załatwienia 

sprawy. 

 7 postępowań dot. nieruchomości położonych na terenie Powiatu Lubaczowskiego 

Ilość wydanych decyzji administracyjnych: 2 

2. Ograniczenie sposobu korzystania: 

Łączna ilość prowadzonych spraw: 25 w tym: 

 3 postępowania dot. nieruchomości położonych w mieście Przemyśl na zlecenie 

Wojewody Podkarpackiego w wyniku wyłączenia miejscowego organu do załatwienia 

sprawy. 

 22 postępowania dot. nieruchomości położonych na terenie Powiatu Lubaczowskiego 

Ilość wydanych decyzji administracyjnych: 6 

3.  Odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne: 

Ilość prowadzonych spraw: 7 

Ilość wydanych decyzji administracyjnych: 1 

Wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wola Wielka 

gm. Narol, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 798/4 o pow. 

0,0135 ha i 799/4 o pow. 0,0088 ha zajęte pod drogę powiatową nr 1643R relacji Jacków Ogród – 

Wola Wielka, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Lubaczowskiego w wysokości 

2 453,00 zł  
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4. Sprawy dotyczące scalenia i wymiany gruntów: 

Ilość prowadzonych spraw: 3 

5. Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości: 

Ilość prowadzonych spraw: 1 

Ilość wydanych decyzji administracyjnych: 1 

6. Zezwolenie na zakładanie przeprowadzenie i wykonanie na nieruchomościach 

urządzeń technicznych: 

Ilość prowadzonych spraw: 16 

Ilość wydanych zezwoleń (zawartych umów): 5  

Nieruchomości udostępnione: 

a) własność Skarbu Państwa: 

 dz. nr 727/2 obręb ewidencyjny Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy – zezwolenie bezpłatne 

 dz. nr 518/3, 525/10, 529/2, 533/2 obręb ewidencyjny Krowica Hołodowska, gm. 

Lubaczów – zezwolenie bezpłatne 

 dz. nr 482/2, 782/3 obręb ewidencyjny Krowica Sama, gm. Lubaczów – zezwolenie 

bezpłatne 

b) własność Powiatu Lubaczowskiego: 

 dz. nr 5773/1 obręb ewidencyjny Lubaczów, gm. Lubaczów – zezwolenie za opłatą 

w wysokości 56,25 zł netto 

 dz. nr 2543/1 i 2524/8 obręb ewidencyjny Lubaczów, gm. Lubaczów – zezwolenie 

bezpłatne 

 dz. nr 921/4 obręb ewidencyjny Oleszyce, gm. Oleszyce – zezwolenie za opłatą 

w wysokości 175,00 zł netto 
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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 

2020 r. 

Ilość 

2021 r. 

1. Pozwolenia na 

budowę/rozbiórkę/zmianę  

i przeniesienie pozwolenia  

na budowę 

ogółem: 648 706 

Miasto Lubaczów 171 197 

Miasto i Gmina Oleszyce 63 69 

Miasto i Gmina Cieszanów 78 78 

Miasto i Gmina Narol 89 88 

Gmina Lubaczów 130 145 

Gmina Horyniec-Zdrój 51 51 

Gmina Stary Dzików 28 23 

Gmina Wielkie Oczy 38 55 

2.  Zgłoszenia budowy/robót 

budowlanych/rozbiórek 
ogółem: 584 571 

Miasto Lubaczów 82 66 

Miasto i Gmina Oleszyce 46 64 

Miasto i Gmina Cieszanów 62 54 

Miasto i Gmina Narol 119 96 

Gmina Lubaczów 126 138 

Gmina Horyniec-Zdrój 57 65 

Gmina Stary Dzików 33 23 

Gmina Wielkie Oczy 59 65 

3.  Zgłoszenia z projektem budowlanym (zamieszczane na BIP)  

– ogółem cały Powiat Lubaczowski 
65 99 

4. Wydane dzienniki budowy 432 422 
  

Wykazane dane liczbowe wskazują, że w liczbie spraw rozpatrywanych w 2021 roku, 

utrzymała się umiarkowana tendencja wzrostowa obserwowana już w poprzednich latach.  
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 Ochrona środowiska i przyrody  

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadanie: 

 Wydział Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie. 

 

1)  W roku 2021 Wydział Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki 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 Leśnictwa, Ochrony 

Środowiska i Turystyki, natomiast zadania wynikające z Programu realizują: jednostki 

samorządowe, rządowe, PGL LP, osoby fizyczne, podmioty gospodarcze. Dokument raportujący za 

lata 2020-2021 zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w miesiącu czerwcu br. 

2) W 2021 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 

2021 r.” Raport został przedstawiony Radzie Powiatu w marcu 2022 r. W 2021 roku 
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w powiecie lubaczowskim usunięto 192,96 Mg wyrobów azbestowych, co stanowi 1,59%, ilości 

zinwentaryzowanej. Najwięcej azbestu usunięto w gminie Lubaczów (32,41 Mg), a najmniej 

w gminie Stary Dzików (17,44 Mg). 

L.p. 
Gminy powiatu 

lubaczowskiego 

Ilość wyrobów 

azbestowych 

usuniętych  

w 2021 r.  

w [Mg] 

Środki 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

[zł] 

Środki 

gminy [zł] 

Wkład 

mieszkańców 

1.  Lubaczów 32,41 6 000 9 196,28 799,81 

2.  Miejska Lubaczów 21,88 5 999 19 993,44 0,00 

3.  Stary Dzików 17,44 6 000 4 924,37 0,0 

4.  Wielkie Oczy 23,23 5 999 2 953,16 8 311,53 

5.  Oleszyce 20,78 6 000 10 099,08 0,00 

6.  Cieszanów 22,28 6 000 6 007,14 0,00 

7.  Horyniec-Zdrój 22,98 6 000 7 401,94 0,00 

8.  Narol 31,96 6 000 5 999,76 2 117,61 

RAZEM 192,96 
47 998 

(38,1%) 

66 575,17 

(52,9%) 

11 228,95 

(8,9%) 
Tabela 4.12-1 Ilość wyrobów azbestowych usuniętych w 2021 roku w zestawieniu z kosztami ich 

usunięcia pozyskanymi ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz wkładem gmin i mieszkańców 

powiatu w [zł] 

 

 

Wykres 4.12-1 Masy wyrobów azbestowych usuwanych w poszczególnych latach wraz z odniesieniem  

do założeń Programu 
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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, WFOŚiGW oraz sponsorów 

organizowany był w dniu 17 września 2021 roku EKOfestiwal ,,Łączy nas Natura”.  

Celem organizacji wydarzenia była promocja i popularyzacja postaw otwartości 

i ciekawości, uczenia się przez całe życie, zainteresowania naukami przyrodniczymi, jako 

ciekawymi i przydatnymi w codziennym życiu, rozpowszechnianie interaktywnych metod nauki 

(eksperyment i obserwacja), promocja środowiska przyrodniczego Powiatu Lubaczowskiego. 

Tematyka zadania obejmowała również ochronę powietrza atmosferycznego w szczególności 

problem spalania odpadów w kotłach przydomowych oraz potrzeby wymiany źródeł ciepła 

niespełniających standardów emisyjnych, prawidłowe postępowanie z odpadami (m. in. selektywna 

zbiórka odpadów), promocja i ochrona potencjału geoturystycznego Roztocza Wschodniego, 

edukację przyrodniczą, edukację geologiczną oraz edukację leśną. Grupę odbiorców stanowili 

uczniowie placówek oświatowych z terenu powiatu lubaczowskiego (ok. 1000 osób) oraz pozostali 

mieszkańcy powiatu (około 2 000 osób). 

4) Podejmując działania edukacyjno-informacyjne na terenie Powiatu Lubaczowskiego, 

w ramach EKOfestiwalu „Łączy Nas Natura” w dniu 17 września 2021 roku przy udziale środków 

powiatu, WFOŚiGW, przeprowadzono kampanię antyazbestową. 

Głównym celem zadania było zwrócenie uwagi mieszkańców powiatu na problem 

azbestowy, a także uświadomienie im potrzeby usunięcia wyrobów azbestowych ze swojego 

otoczenia. Przeprowadzenie kampanii opierało się na realizacji działań informacyjno-edukacyjnych 

w formie warsztatów, prelekcji dotyczących tematyki azbestu, w szczególności szkodliwości 

włókien na zdrowie człowieka. Przeprowadzone działania edukacyjno-informacyjne miały na celu 

zwrócenie uwagi mieszkańców, przedsiębiorców i urzędników z terenu Powiatu Lubaczowskiego 

na zagrożenia wynikające z nagromadzenia wyrobów azbestowych oraz przedstawienie 

prawidłowego postępowania z tymi odpadami. 

W ramach zadania została opracowana oraz wydrukowana w ilości 500 szt. broszura 

informacyjna dotycząca szkodliwości i usuwania wyrobów zawierających azbest  

pt. ,,Praktycznie o azbeście – poradnik dla mieszkańców, przedsiębiorców i urzędników”. Broszura 

została podzielona na kilka bloków tematycznych, w tym: 

a) ,,Azbest i wyroby azbestowe” – ogólne informacje na temat azbestu, jego klasyfikacji, 

szkodliwości i występowania; 
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b) ,,Mieszkańcy, czyli osoby fizyczne” – obowiązki właścicieli nieruchomości, na których 

znajdują się wyroby azbestowe, praktyczne formularze oraz źródła dofinansowania; 

c) ,,Przedsiębiorcy, czyli osoby prawne” – praktyczne wskazówki na temat usuwania azbestu  

z terenu przedsiębiorstwa oraz informacje na temat formalności związanych z usuwaniem 

azbestu; 

d) ,,Urzędnicy, czyli co może Gmina” – przedstawienie obowiązków związanych  

z opracowaniem Programów Usuwania Azbestu, źródłach ich finansowania, gminnej 

inwentaryzacji. 

Dodatkowo w ramach EKOfestiwalu odbyła się prelekcja popularno-naukowa w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie pn. ,,Zagrożenia związane z azbestem”. 

Prelekcja została poprowadzona przez pracownika Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Rzeszowie. Wszyscy uczestniczący w prelekcji dodatkowo otrzymali egzemplarz broszury. 

W dniu 17.09.2021 r. rozprowadzono 220 szt. broszur. 

Ponadto w celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców w dniach 29.09.2021 r.  

– 30.09.2021 r. egzemplarze broszur zostały dostarczone do wszystkich urzędów gmin 

i zakładów komunalnych na terenie powiatu lubaczowskiego w celu przekazania pracownikom 

merytorycznym oraz zainteresowanym posiadaczom nieruchomości, na których znajdują się 

wyroby azbestowe i przedsiębiorców. W sumie do urzędów gmin i zakładów komunalnych 

przekazano 280 szt. broszur  

5) Powiat Lubaczowski we współpracy z Samorządem Województwa Podkarpackiego 

w dniu 22 października 2021 r. podjął inicjatywę sadzenia drzew miododajnych na terenie powiatu, 

w ramach realizacji zadania pn. ,,Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę 

bioróżnorodności w województwie podkarpackim”. Posadzono 20 sztuk sadzonek krzewów 

miododajnych gatunku pęcherznica kalinolistna i 25 szt. drzew miododajnych, gatunku: lipa – 

13 szt., robinia akacjowa – 12 szt. , 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 przy Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia 

w Lubaczowie oraz na terenie Liceum Ogólnokształcącego  im. T. Kościuszki w Lubaczowie przy 

udziale młodzieży szkolnej, kształtując w ten sposób ich świadomość ekologiczną, zmiany klimatu 

na Ziemi, a także rolę człowieka w przyrodzie.  
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6) Zezwolenia na usuwanie drzew: W ramach przepisów o ochronie przyrody w  2021 roku 

zostało wydanych 71 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na 

nieruchomościach, będących własnością gmin położonych na terenie powiatu lubaczowskiego, w 

tym 3 decyzje z naliczoną opłatą za usunięcie drzew, umorzoną na 3 lata, w zależności od 

wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania żywotności nasadzonych drzew w tym czasie, 2 

decyzje odmawiające usunięcia drzew i 4 decyzje umarzające postępowanie jako bezprzedmiotowe, 

gdzie przepisy o ochronie przyrody nie miały zastosowania. Najwięcej decyzji zezwalających na 

usunięcie drzew wydano dla gminy Narol (20 decyzji) oraz gminy Lubaczów i Horyniec-Zdrój (po 

13 decyzji). W 2021 r. w przypadku 68 decyzji zezwalających na usunięcie drzew  nie naliczono 

opłat za usunięcie drzew, z uwagi na fakt, iż za usunięciem drzew przemawiały przesłanki 

zwalniające z ponoszenia tych opłat.  
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 Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe  

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubaczowskiego/komórki organizacyjne w Starostwie 

Powiatowym  w Lubaczowie realizujące ww. zadania: 

 Wydział Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie. 

 

1) Nadzór nad Gospodarką Leśną w Lasach niestanowiących własności skarbu 

państwa 

 Referat Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Łowiectwa w Wydziale Leśnictwa, Ochrony 

Środowiska i Turystyki 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 przepisy ustawy o lasach, 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. 
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‒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 r., Nr 20/2019 z dnia 08.04.2019 r., Nr 13/2019 z dnia 04.03.2019 r.,  

o łącznej powierzchni opracowań – 87,6794 ha, 

‒ Decyzje wydane na podstawie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów własności parafii 

i kościołów na terenie powiatu lubaczowskiego, o łącznej powierzchni opracowań – 22,8820 ha. 

‒ Aneksy do UPUL wykonane dla lasów własności osób fizycznych położonych na terenie Gmin: 

Wielkie Oczy, Lubaczów, Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce, Miejskiej Lubaczów,  

zatwierdzonych zarządzeniem Starosty Lubaczowskiego Nr 30/2021, z dnia 30.08.2021 r.,  

o łącznej powierzchni opracowania- 50,9128 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 Leśnictwa, Ochrony 

Środowiska i Turystyki w Referacie Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Łowiectwa  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 2021 r. wydano łącznie739 zaświadczeń. 

2) W ramach nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 

Państwa pracownicy Referatu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Łowiectwa  cechują drewno 

pozyskane zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w związku z czym wystawiane jest 

świadectwo legalności pozyskania drewna. W roku 2021 wydano łącznie 1000 świadectwa, w tym 

dla właścicieli lasów położonych na terenie Gminy: Narol – 247 szt., Cieszanów – 99 szt., 

Oleszyce– 67 szt. , Stary Dzików- 122 szt., Lubaczów – 116 szt., Wielkie Oczy- 181 szt. Horyniec-

Zdrój – 168 szt. 

W 2021 r. sporządzono sprawozdanie roczne z wykonania uproszczonych planów 

urządzenia lasu dla lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych 

 na terenie Gminy Wielkie Oczy i Miejskiej Lubaczów (sporządzonych na lata 2019-2028),  

z aneksów do UPUL dla Gminy Lubaczów (sporządzonych w 2017 r.) oraz uproszczonych planów 

urządzenia lasu dla lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie 
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Gmin:  Horyniec-Zdrój, Narol, Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, które zostało wysłane do 

Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Niniejsze sprawozdanie wynika z umów 

na dofinasowanie sporządzenia powyższych uproszczonych planów urządzenia lasu.  

Ponadto w ramach nadzoru Referat  Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Łowiectwa w 2021 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.  

W 2021 r. ocenie udatności upraw poddano zalesione grunty rolne o łącznej powierzchni 17,09 ha, 

położonych w Gmin: Wielkie Oczy, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Oleszyce, Narol, Stary Dzików.  

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 przez 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 2021 r. 

62 właścicielom zalesionych gruntów wypłacono łącznie 558 519,03 zł.  

5) W oparciu o przepisy ustawy Prawo łowieckie, starosta wydzierżawia 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 zawarte umowy dzierżawy 

z  kołami łowieckimi tj. Tur, Cietrzew, Hubert, Ryś, Roztocze w 2021 r. naliczył czynsz dzierżawny 

o łącznej kwocie brutto 20 623, 06 zł, który był obowiązany rozliczyć pomiędzy nadleśnictwami 

(państwowe grunty leśne) i gminami (grunty pozostałe). Czynsz dzierżawny ustala się w zależności 

od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu 

łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, która dla roku 2021 wynosiła 58,55 zł za 1 dt, 

ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. 

(Monitor Polski 2020, poz. 982).  
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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 2021 roku, Starosta Lubaczowski wydał 123 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 2021 roku liczyła 17 członków. Ponadto 

w 2021 r. zarejestrowano 5 jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 
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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 polityki lokalnego rynku pracy w powiecie lubaczowskim 

W końcu 2021 roku stopa bezrobocia w powiecie lubaczowskim wyniosła 8,7% i była 

wyższa od stopy bezrobocia notowanej w kraju, jak również w całym województwie podkarpackim 

odpowiednio o 3,3 i 0,5 punktu procentowego. 

 

 

Wykres 4.14-1 Porównanie stopy bezrobocia w latach 2017-2021 (źródło - opracowanie własne 

Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie) 

 

Liczba osób bezrobotnych w 2021 roku wyniosła 2057 zarejestrowanych, co oznaczało 

spadek z porównaniu z rokiem poprzednim o 258 osób, warto jednak podkreślić, że rok 2020 

z powodu fluktuacji związanych z pandemią COVID-19 był w aspekcie badań rynku pracy wysoce 

niemiarodajny. Przeważająca liczba osób bezrobotnych (65,1%) zamieszkuje na wsi, z tego 15,1% 

zostało zakwalifikowane jako posiadający gospodarstwo rolne. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych 

przysługiwało w końcu 2021 roku 9,7% osób. Podkreślić należy wysoki odsetek osób 

nieposiadających żadnych kwalifikacji zawodowych (29,5% wszystkich bezrobotnych w końcu 

2021 roku), warto zaznaczyć, że w tej grupie znajduje się sporo osób, które po ukończeniu 

zasadniczej lub średniej szkoły zawodowej nie uzyskały dyplomu kwalifikacji zawodowych. 

  

powiat lubaczowski województwo podkarpackie Polska
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 2017 2018 2019 2020 2021 

Ogólna liczba osób 

bezrobotnych 
2395 2117 1985 2315 2057 

w tym 

zamieszkali na wsi 1588 1425 1278 1519 1340 

długotrwale 

bezrobotni 
1244 1014 894 1125 1137 

bez kwalifikacji 

zawodowych 
584 571 509 621 607 

bez doświadczenia 

zawodowego 
469 424 356 400 368 

do 30 roku życia 769 701 606 673 584 

powyżej 50 roku 

życia 
605 551 535 606 513 

niepełnosprawni 82 84 90 97 82 
Tabela 4.14-1 Struktura bezrobocia w powiecie lubaczowskim w latach 2017-2021 (źródło - 

opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie) 

 

Zasadniczym problemem lokalnego rynku pracy pozostaje struktura bezrobocia. Jedną 

z podstawowych kwestii w tym aspekcie jest utrwalenie zjawiska długotrwałego bezrobocia, co 

prawda liczebność tej grupy do 2019 roku systematycznie się zmniejszała, ale w ostatnich dwóch 

latach nastąpił trend wzrostowy. Uwagę zwraca szczególnie duży udział osób długotrwale 

bezrobotnych, które ukończyły czterdziesty piąty rok życia, o szczególnie bogatym doświadczeniu 

zawodowym. Jest to kategoria osób, którym szczególnie trudno wrócić na rynek pracy, często przez 

całą karierę zawodową związane były z jednym pracodawcą, u którego zatrudnienie straciły 

w wyniku restrukturyzacji lub likwidacji zakładu. 

 

 

Wykres 4.14-2 Porównanie liczby osób bezrobotnych w poszczególnych przedziałach wiekowych 

w końcu 2021 roku (źródło - opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie) 

  

długotrwale bezrobotni bezrobotni ogółem
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Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie kierując się zadaniami w zakresie promocji 

zatrudnienia wdraża działania na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji i podnoszenia 

mobilności zawodowej zarówno osób bezrobotnych jak i zatrudnionych, oraz możliwie szerokiej 

współpracy z partnerami na lokalnym rynku pracy.  

 

Forma aktywizacji Liczba uczestników danej formy aktywizacji w roku: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Staże 634 481 431 340 404 

Szkolenia 22 7 11 5 2 

Prace interwencyjne 354 351 286 205 245 

Roboty publiczne 57 5 0 0 22 

Prace społecznie 

użyteczne 86 71 53 42 58 

Bon na zasiedlenie 77 78 128 67 98 

Dofinansowanie 

wynagrodzenia 

skierowanych 

bezrobotnych powyżej 50 

roku życia 

54 33 19 31 34 

Dofinansowanie 

podejmowania 

działalności gospodarczej 
60 35 48 44 63 

Tabela 4.14-2 Liczba uczestników wybranych form aktywizacji w latach 2017-2021 (źródło - 

opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie) 

 

Formy wsparcia osób bezrobotnych na rzecz zatrudnienia w możliwie pełnej i produktywnej 

formie odbywają się jako pośrednictwo pracy prowadzone w ramach realizacji otwartych ofert 

pracy, których w 2021 roku było 224, oraz poprzez promowanie zatrudnienia wspieranego 

w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, oraz dofinansowań wynagrodzeń za 

zatrudnienie skierowanych bezrobotnych, którzy ukończyli 50 rok życia. W 2021 roku zatrudnienie 

w ramach prac interwencyjnych uzyskało 245 osób, co stanowi 9,3% wszystkich podjęć pracy 

zgłoszonych w tym okresie. Roboty publiczne w analizowanym okresie podjęły 22 osoby 

bezrobotne, co ważne podkreślenia, formą tą starano się objąć głównie dłużników alimentacyjnych. 

Formą zatrudnienia realizowaną na rzecz aktywizacji bezrobotnych w najstarszych przedziałach 

wiekowych, jest dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku 

życia, z tej formy pomocy skorzystały w 2021 roku 34 osoby. 

Kolejnym celem publicznych służb zatrudnienia jest działanie na rzecz rozwoju zasobów 

ludzkich. W kontekście pomocy osobom bezrobotnym odbywa się głównie poprzez wspieranie 
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podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleń, oraz staży. Staże pozostają niezmiennie szczególnie 

popularną formą aktywizacji klientów PUP Lubaczów, w 2021 roku do ich wykonywania zostały 

objęte 404 osoby. Poza wspieraniem osób bezrobotnych instytucje rynku pracy współpracują 

z pracodawcami na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego 

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy 

w Lubaczowie zawarł umowy w ramach KFS z 97 pracodawcami, z możliwości podnoszenia 

kwalifikacji dzięki temu korzystało 549 osób. Poprzez działania na rzecz rozwoju zawodowego 

lokalnych partnerów rynku pracy realizuje się cel podnoszenia jakości pracy. 

 Jednym z zadań instytucji rynku pracy jest wzmacnianie integracji oraz solidarności 

społecznej, które odbywa się między innymi poprzez wspieranie osób pozostających w najbardziej 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, przede wszystkim korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej, oraz niepełnosprawnych. Do bezrobotnych beneficjentów ośrodków pomocy społecznej 

kierowane są możliwości aktywizacji w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych, w 2021 

roku tą formą pomocy objęto 58 klientów PUP Lubaczów. Niepełnosprawnym bezrobotnym 

dedykuje się oferty pracy dedykowane tej grupie klientów, w 2021 roku pracodawcy zgłosili 15 

wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych, z tego 12 dotyczyło 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zaś 3 organizacji staży. W obrębie prac interwencyjnych 

zostały zatrudnione 3 osoby, tyle samo znalazło pracę poprzez zatrudnienie w ramach 

dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia. 

 Publiczne służby zatrudnienia realizują swą misję również poprzez działania na rzecz 

zwiększania mobilności na rynku pracy. Za przykład wprowadzania takich celów należy uznać 

wspomniane wcześniej kroki na rzecz pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. W kontekście osób bezrobotnych odbywa się to poprzez formę wparcia 

dedykowaną dla osób do 30 roku życia, a mianowicie bony za zasiedlenie poza miejscem 

zamieszkania, z których w 2021 roku skorzystało 98 osób. 
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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 2021 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 17/2021 z dnia 17 kwietnia 2021 r. 

W 2021 roku odbyły się 3 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 18 czerwca 2021 r. dokonano oceny bezpieczeństwa 

i porządku na terenie powiatu.  

Komisja zapoznała się także z: 

 informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie na temat 

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lubaczowskiego, 

 informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie na temat bezpieczeństwa 

epizootycznego na terenie powiatu. 

Na kolejnym posiedzeniu Komisji w dniu 25 października 2021 roku przedstawiono: 

 informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie na temat 

aktualnej sytuacji dotyczącej pandemii COVID-19 na terenie powiatu, 

 informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie na temat zwalczania 

Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie powiatu lubaczowskiego. 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 10 grudnia 2021 roku przedstawiono: 
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 informację Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie o przygotowaniach do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych na administrowanym terenie, 

  informację Kierownika Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – Rejon 

w Lubaczowie, który przedstawił plan zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na 

terenie powiatu lubaczowskiego. 

 

 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 11/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych 

założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej powiatu 

lubaczowskiego w 2021 roku; 

  zarządzenie nr 13/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji 

bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie 

i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu 

informatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli 

,,zastrzeżone” ; 

  zarządzenie nr 17/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie; 

  zarządzenie nr 18/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przygotowania 

i przeprowadzenia na terenie powiatu lubaczowskiego treningu systemu powszechnego 

ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza, w ramach 

ogólnokrajowego ćwiczenia pk. ,,RENEGADE/SAREX – 21”; 

  zarządzenie nr 41/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania 

i przeprowadzenia na terenie powiatu lubaczowskiego treningu systemu wykrywania 

i alarmowania, w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń 

i Alarmowania (KSWSiA) pk. ,,PATROL – 21”; 

 zarządzenie nr 43/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie zarządzenia nr 17/2021 z dnia 

17 maja 2021 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w Lubaczowie; 
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 zarządzenie nr 47/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych 

kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej powiatu 

lubaczowskiego w 2022 roku.  

 

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 w Rzeszowie. 

 

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 w 2021 roku było kontynuowanie działań prewencyjnych mających 

na celu zminimalizowanie skutków pandemii zarówno dla mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego 

jak i pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Przez cały 

okres pandemii ściśle współpracowano z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
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w Lubaczowie oraz pozostałymi inspekcjami i służbami powiatowymi w celu zapobiegania 

i zwalczania COVID-19. 

W okresie od stycznia 2021 do grudnia 2021 roku 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, 

  kontynuowano obsługę mieszkańców na parterze budynku Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie, co umożliwiło bezpośrednią, nieprzerwaną obsługę mieszkańców 

powiatu i osób spoza terenu powiatu w trakcie pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej fali 

zachorowań, 

 przygotowywano i publikowano komunikaty Starosty Lubaczowskiego informujące 

o zachowaniu bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu COVID-19, 

 realizowano zapisy Zarządzenia 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, 

 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 oraz punktów Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej z terenu powiatu lubaczowskiego, 

 współpracowano z Wojewodą Podkarpackim oraz Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w sprawie realizacji procedury szczepień przeciw COVID-19 

na terenie powiatu lubaczowskiego, 

 kontynuowano działania mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i starszych 

pod kątem zapewnienia posiłków, produktów żywnościowych oraz zakupu leków. 
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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 każdy z pracowników otrzymał dostęp do indywidualnych środków 

ochrony przed wirusem SARS-CoV-2 w postaci maseczek, środków do dezynfekcji rąk oraz 

rękawic ochronnych. Powiat Lubaczowski otrzymał również wsparcie z Wojewódzkiego Magazynu 

Sprzętu Obrony Cywilnej w Rzeszowie w postaci 1250 l płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, 

które w części zostały przekazane do jednostek organizacyjnych. 

 

 Obronność 

 

W 2021 r. opracowano następujące dokumenty planistyczne szczebla powiatowego: 

 Plan szkolenia obronnego  Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na 2021 r., 

 Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych 

w powiecie lubaczowskim w 2021 r., 

 Plan kwalifikacji wojskowej (Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubaczowie) na rok 2021. 

Na podstawie w/w dokumentów zrealizowano następujące działania: 

Od dnia 30 sierpnia do 17 września 2021 r. zorganizowano i przeprowadzono kwalifikację 

wojskową. Wydano 299 orzeczeń lekarskich (Kat A-265, Kat D-16, Kat-E -18).  
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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 – zlokalizowany przy ul. Mickiewicza 45, klucze dostępne w Powiatowym 

Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego oraz w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska. 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 2021 roku Powiatowy Rzecznik udzielił 117 porad prawnych (w 2019 r. 132) 

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 

sporu, wzywał do wykonywania ciążącego na przedsiębiorcy obowiązku, prowadził 
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ze sprzedawcami  postępowanie mediacyjne. W wyniku interwencji rzecznika, w większości spraw, 

przedsiębiorca uznał zasadność  żądań i zmienił swoje dotychczasowe stanowisko.  

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, czy też 

wykonawców usług.  
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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 2015r. 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 dwóch ofert, które wpłynęły celem rozpatrzenia).  

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie 

lubaczowskim realizowane są w dwóch punktach : 

 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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 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 2021 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. 

Łącznie w 2021 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego skorzystało 376 osób.  

 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez: 

Adwokatów  i radców 

prawnych 

Organizację pozarządową 
 

pomoc prawna pomoc prawna/ 

 poradnictwa obywatelskie 

 

Liczba udzielonych porad 

 

162 

 

214 

Tabela 4.18-1 Liczba osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w poszczególnych punktach w 2021 r.  

Realizacja zadania z zakresu edukacji prawnej obejmowała działania edukacyjne 

zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności 

upowszechniania wiedzy o:  

 prawach i obowiązkach obywatelskich, 

 działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, 

 mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, 

 możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia 

prawa, 

 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 2021 r. dochody  w kwocie 715 968,00 zł wykonano 742 101,01 zł, 

co stanowi 103,65 % planu rocznego. 

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów: 

Główne źródła przychodów to: 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   431 902,45  zł  

- wpływy z usług          286 613,14 zł 

- sprzedaż składników majątkowych (złom)                                              542,00 zł  

- odsetki od środków na rachunku bankowym              56,64 zł 

- odsetki od nieterminowych wpłat              518,69 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)                                            22 468,09 zł                                                               

    

Razem:                      742 101,01zł 

 

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń 

1)  środkach trwałych  7933,56 zł 

2)  narzędzi, urządzeń i wyposażenia 14 278,07 zł. 

Planowane wydatki w 2021 r. wynosiły 1 455 000,00 zł wykonano 1 428 063,48 zł, co 

stanowi 98,83  % planu rocznego.  

 

Remonty budowlane związane z utrzymaniem obiektów wykonane w 2020 r.: 
 

Wieże telekomunikacyjne 

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 : 2 500,00 zł 

 

Blok mieszkalny - ul. Leśna 24 

Remonty mieszkań nr 17,20 (przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej z montażem 

armatury, malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, malowanie grzejników, remont łazienki, 

przebudowa instalacji elektrycznej z montażem osprzętu). 

Ogólna wartość : 14 367,28 zł 

 

Budynek Sanepid-u  - ul. Mickiewicza 45 

1) Naprawa instalacji wod- kan. na IIp. oraz w piwnicy. 

2) Konserwacja, naprawa studzienek rewizyjnych i zasuw przeciw burzowych w piwnicach 

budynku. 

3) Remont pomieszczeń na IIp.–szpachlowanie, malowanie, wstawianie drzwi. 

Ogólna wartość :  10 761,68 zł 
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PCPR -ul. Piłsudskiego 8 , ŚDS- ul. Konery 2 

1) Czyszczenie i naprawa zaworu burzowego z wymianą klapy, naprawa awarii na instalacji 

wodociągowej. 

2) Remont podjazdu dla niepełnosprawnych, pomalowanie poręczy barierek. 

Ogólna wartość : 142,20 zł 

 

Jędrzejówka gm. Narol 

Czyszczenie rur rynien dachowych z usunięciem przecieków i uszczelnieniem, naprawa 

dachów krytych papą. 

Ogólna wartość 476,29 zł 

 

 ARiMR- ul. Mazury 3 

1) Ocieplenie budynku od strony południowej. 

2) Instalacja elektryczna - przegląd. 

3) Czyszczenie rynien dachowych, usunięcie przecieków na dachu z papy. 

4) Odśnieżenie dachu. 

Ogólna wartość : 14 893,61 zł 

 

 Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego -ul. Jasna1  

1) Częściowa wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy, usunięcie awarii. 

2) Naprawa instalacji armatury wod- kan. na I i II piętrze. 

3) Remont sali narad oraz pokojów biurowych na I i II piętrze.  

4) Remont pomieszczeń po kotłowni z adaptacją na magazyny. 

5) Naprawa stolarki drzwiowej, okiennej z PCV, mebli i sprzętu biurowego. 

6) Remont korytarza i schodów prowadzących do pomieszczeń archiwalnych (ułożenie płytek). 

Ogólna wartość :  36 358,13 zł 

 

 Chotylub nr działki 467 

Utrzymanie działki 

Ogólna wartość :  800,00 zł 

 

Łączna wartość : 80 299,19 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 2021 roku Powiat zrealizował inwestycję pn.: „Przebudowa kotłowni paliw stałych na 

kotłownię gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku 

administracyjnym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie”. W ramach zadania zlikwidowano 

istniejącą kotłownię na paliwo stałe znajdującą się w piwnicy budynku i na parterze wykonano nową 

kotłownię gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową pracującą na potrzeby c.o. Kotłownia 

została wyposażona w 2 wiszące gazowe kotły kondensacyjne o mocy 115 kW każdy. 

Koszt realizacji zadania wyniósł: 160 605,24 zł. 

Finansowanie realizacji zadania: 

 Dofinansowanie z WFOŚiGW – 85.000,00 zł. 

 Powiat Lubaczowski – 75.605,24 zł. 
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5. Realizacja uchwał rady powiatu 

 

Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Lubaczowie – uchwały podjęte w 2021r.: 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) Informacja o wykonaniu 

1.  Uchwała Nr XXIX/252/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2021r., w 

sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 

2021r.  

Uchwała wykonana. 

 

2.  Uchwała Nr XXIX/253/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2021r., w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 

2021-2030.  

Uchwała wykonana. 

 

3.  Uchwała Nr XXIX/254/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie  z dnia 28 stycznia 2021r., w 

sprawie udzielenia Powiatowi Przeworskiemu 

pomocy finansowej.  

Uchwała wykonana. 

 

4.  Uchwała Nr XXIX/255/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2021r., w 

sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 

2021r.  

Uchwała wykonana. 

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

zatwierdziła plany pracy komisji 

stałych Rady na 2021r. 

 

5.  Uchwała Nr XXIX/256/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie   z dnia 28 stycznia 2021r., w 

sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej dla 

powiatu lubaczowskiego i wysokości 

środków PFRON przeznaczonych na ich 

realizację w 2021r.  

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 2021r. 

 

6.  Uchwała Nr XXIX/257/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2021r., w 

sprawie uchwalenia Powiatowego Programu  

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Uchwała w trakcie realizacji. 

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

przyjęła  do realizacji Powiatowy 

Programu Przeciwdziałania 
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Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2025.  

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2025.  

Program  ma na celu zwiększenie 

skuteczności działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz zmniejszenie 

częstotliwości występowania 

zjawiska przemocy w powiecie 

lubaczowskim. 

 

7.  Uchwała Nr XXIX/258/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2021r., w 

sprawie przyjęcia do realizacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Powiecie Lubaczowskim na lata 2021-2028.  

Uchwała w trakcie realizacji. 

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

przyjęła do realizacji Strategię 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie 

Lubaczowskim na lata 2021-2028. 

Strategia jest jednym z 

podstawowych narzędzi realizacji 

lokalnej polityki społecznej. Stanowi 

ona istotny i długotrwały proces 

planowania społecznego. 

 

8.  Uchwała Nr XXIX/259/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2021r., w 

sprawie uchwalenia Powiatowego Programu 

Służącemu Działaniom Profilaktycznym w 

Zakresie Promowania i Wdrażania 

Prawidłowych Metod Wychowawczych w 

Stosunku do Dzieci w Rodzinach 

Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 

2021-2025.  

Uchwała w trakcie realizacji. 

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

przyjęła do realizacji Powiatowy 

Program Służący Działaniom 

Profilaktycznym    w Zakresie 

Promowania i Wdrażania 

Prawidłowych Metod 

Wychowawczych w Stosunku do 

Dzieci w Rodzinach Zagrożonych 

Przemocą w Rodzinie na lata 2021-

2025. 

 

9.  Uchwała Nr XXIX/260/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2021r., w 

sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. 

„Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie lubaczowskim (VI)" 

Uchwała wykonana. 

 

Uchwała Nr XXIX/260/2021 z dnia 

28 stycznia 2021 r., została uchylona 
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Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na 

regionalnym rynku pracy- projekty 

pozakonkursowe/ Poddziałanie 1.1.2 

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych w ramach 

Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

Uchwałą Nr XXX/262/2021 z dnia 

11 lutego 2021 r. 

10.  Uchwała Nr XXIX/261/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2021r., w 

sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. 

„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. 

pozostających bez pracy w powiecie 

lubaczowskim (VII)" 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 – 25 osób, staże – 48 

osób, dofinansowanie działalności 

gospodarczej – 9 osób). Na 

aktywizację 82 bezrobotnych 

uczestników projektu wydatkowano 

886,5 tys. zł. 

Po zakończeniu udziału w projekcie, 

77 osób podjęło pracę lub działalność 

gospodarczą. 

11.  Uchwała Nr XXX/262/2021 Rady Powiatu w 

Lubaczowie z dnia 11 lutego 2021r.,  w 

sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. 

„Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie lubaczowskim (VI)" 

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na 

regionalnym rynku pracy - projekty 

pozakonkursowe/ Poddziałanie 1.1.2 

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020  

Uchwała wykonana. 

 

W ramach projektu finansowano 

instrumenty rynku pracy kierowane 

do osób bezrobotnych (prace 

interwencyjne – 3 osoby, staże – 36 

osób, dofinansowanie działalności 

gospodarczej – 7 osób, bon na 

zasiedlenie – 10 osób). Na 

aktywizację 56 bezrobotnych 

uczestników projektu wydatkowano 

590,0 tys. zł. 

Po zakończeniu udziału w projekcie, 

51 osób podjęło pracę lub  

działalność gospodarczą. 

12.  Uchwała Nr XXX/263/2021 Rady Powiatu w 

Lubaczowie z dnia 11 lutego 2021r., w 

sprawie zamiaru likwidacji Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Oleszycach 

Uchwała wykonana.  

 

Uchwała o charakterze intencyjnym, 

rozpoczynająca procedurę likwidacji 

Centrum Kształcenia Zawodowego                    

w Oleszycach.  
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W związku z przekazaniem Zespołu 

Szkół w Oleszycach Ministerstwu 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi nastąpiła 

konieczność wyłączenia Centrum 

Kształcenia Zawodowego ze 

struktury szkoły, ponieważ 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi nie prowadzi tego typu 

placówek. 

13.  Uchwała Nr XXXI/264/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2021r., w 

sprawie oceny stanu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego Powiatu 

Lubaczowskiego za 2020r.  

Uchwała wykonana.  

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

przyjęła informację o stanie 

bezpieczeństwa powiatu 

lubaczowskiego z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej za 2020r.   

 

14.  Uchwała Nr XXXI/265/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2021r.,  

sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/252/2021 

Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 

stycznia 2021r., w sprawie budżetu Powiatu 

Lubaczowskiego na 2021r.  

Uchwała wykonana. 

15.  Uchwała Nr XXXI/266/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2021r., w 

sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/253/2021 

Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 

stycznia 2021r., w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Lubaczowskiego na lata 2021-2030.  

Uchwała wykonana. 

16.  Uchwała Nr XXXI/267/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2021r., 

w sprawie przyjęcia od Wojewody 

Podkarpackiego zadania publicznego 

z zakresu administracji rządowej w zakresie 

niektórych zadań związanych z 

przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 

w 2021r.  

Uchwała wykonana. 

 

Zadanie związane z 

przeprowadzeniem kwalifikacji 

wojskowej na terenie powiatu 

lubaczowskiego zostało zrealizowane 

w terminie od 30.08.2021r., do 

17.09.2021r. 

 

17.  Uchwała Nr XXXI/268/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2021r., w 

sprawie zmiany uchwały Nr XX/174/2020 z 

Uchwała wykonana.  
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dnia 30 kwietnia 2020r., w sprawie określenia 

trybu powoływania członków oraz 

organizacji i trybu działania Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego w 

Lubaczowie.  

Powiatowa Rada Działalności 

Pożytku Publicznego w Lubaczowie 

ukonstytuowała się i podjęła 

działania określone w uchwale. 

W 2021 r., odbyły się 3 posiedzenia 

Rady. 

18.  Uchwała Nr XXXI/269/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2021r., 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXVII/232/2020 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 w budżecie wysokości 

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. 

19.  Uchwała Nr XXXI/270/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2021r.,  

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

porozumienia cywilnoprawnego o 

ustanowieniu Lubaczowskiego Klastra 

Energii.  

Uchwała wykonana. 

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

wyraziła wolę przystąpienia do 

porozumienia cywilnoprawnego                         

o ustanowieniu Lubaczowskiego 

Klastra Energii. 

 

20.  Uchwała Nr XXXII/271/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 25 marca 2021r., 

w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej dla 

powiatu lubaczowskiego i wysokości 

środków PFRON przeznaczonych na ich 

realizację w 2021r.  

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 2021 r. 

 

21.  Uchwała Nr XXXII/272/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 25 marca 2021r., 

w sprawie zmiany uchwały nr XX/122/2016 

Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 

września 2016 r., w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego dodatki do 

Uchwała wykonana.  

 

Podjęcie uchwały miało na celu 

dostosowanie zapisów zawartych                      

w Uchwale do aktualnego stanu 

prawnego oraz zmianę widełek 
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wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 

nagród organu prowadzącego i dyrektora 

szkoły. 

dodatku motywacyjnego, w ten 

sposób aby wyróżnić najbardziej 

aktywnych nauczycieli. 

22.  Uchwała Nr XXXII/273/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 25 marca 2021r., 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w dzierżawę na czas nieokreślony od dnia 

01.05.2021r., pomieszczeń znajdujących się 

w suterenach budynku "D" o powierzchni 

50,80 m2 oraz w suterenach budynku "I" 

o powierzchni 13,39 m2 Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168 

z przeznaczeniem na wypożyczalnię sprzętu 

rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych 

oraz archiwum zakładowe Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.  

Uchwała wykonana. 

 

Pomieszczenia zostały wynajęte 

najemcy. 

23.  Uchwała Nr XXXII/274/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 25 marca 2021r., 

w sprawie zmian w Statucie Powiatu 

Lubaczowskiego  

Uchwała wykonana.  

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

dokonała zmian w Statucie Powiatu 

Lubaczowskiego. 

24.  Uchwała Nr XXXII/275/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 25 marca 2021r., 

w sprawie rozpatrzenia petycji  

Uchwała wykonana. 

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

uznała petycje za zasadną. 

 

25.  Uchwała Nr XXXIII/276/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 29 kwietnia 2021r., 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Powiatu Lubaczowskiego na 2021r.  

Uchwała wykonana. 

26.  Uchwała Nr XXXIII/277/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 29 kwietnia 2021r., 

w sprawie udzielenia Gminie Cieszanów 

pomocy finansowej.  

Uchwała wykonana. 

27.  Uchwała Nr XXXIII/278/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 29 kwietnia 2021r., 

w sprawie zmian w Statucie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.  

Uchwała wykonana. 

 

Uchwała wprowadza zmiany w 

Statucie  Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Lubaczowie. 
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28.  Uchwała Nr XXXIII/279/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 29 kwietnia 2021r., 

w sprawie delegowania radnych Rady 

Powiatu w Lubaczowie do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku.  

Uchwała wykonana. 

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego do 

składu Komisji Bezpieczeństwa                            

i Porządku wydelegowała radnego 

Pana Henryka Goraja  i radnego Pana 

Wiesława Huka.  

 

29.  Uchwała Nr XXXIII/280/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 29 kwietnia 2021r., 

w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Oleszycach. 

Uchwała wykonana.  

 

Podjęcie tej uchwały jest 

konsekwencją przekazania Zespołu 

Szkół w Oleszycach Ministerstwu 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdyż 

MRiRW nie prowadzi tego typu 

placówek. 

 

 

30.  Uchwała Nr XXXIII/281/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 29 kwietnia 2021r., 

w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

publicznych szkół ponadpodstawowych i 

specjalnych mających siedzibę na obszarze 

Powiatu Lubaczowskiego, od dnia 1 września 

2021roku.  

Uchwała wykonana.  

 

Podjęcie uchwały wynikało 

z konieczności ustalenia planu sieci 

szkół publicznych 

ponadpodstawowych i szkół 

specjalnych, mających siedzibę na 

obszarze Powiatu Lubaczowskiego 

od   1 września 2021 r., oraz 

z obowiązku uaktualnienia tego 

planu     w związku z likwidacją 

szkół prowadzonych przez powiat 

lubaczowski, ponadto utworzone 

zostały dwie nowe szkoły tj. 

Technikum nr 1 w Oleszycach i 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 

w Oleszycach. 

 

31.  Uchwała Nr XXXIII/282/2021 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 29 kwietnia 2021r., 

w sprawie wydzielenia w ramach 

mieszkaniowego zasobu Powiatu lokali 

mieszkalnych w budynku przy ul. Leśna 24 

w Lubaczowie przeznaczonych dla 

Uchwała wykonana. 
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pracowników Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie na 

czas trwania stosunku pracy.  

32.  Uchwała Nr XXXIV/283/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 17 czerwca 2021r.,  

w sprawie przyjęcia Stanowiska 

Upamiętniającego 30 – tą rocznicę wizyty 

Ojca Świętego Jana Pawła II  w Lubaczowie.  

Uchwała wykonana. 

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

przyjęła Stanowisko upamiętniające 

30- rocznicę wizyty Ojca Świętego 

Jana Pawła II  w Lubaczowie  

 

33.  Uchwała Nr XXXIV/284/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 17 czerwca 2021r.,  

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu  

w Lubaczowie wotum zaufania.  

Uchwała wykonana. 

 

Rada Powiatu  Lubaczowskiego 

udzieliła Zarządowi Powiatu wotum 

zaufania. 

 

34.  Uchwała Nr XXXIV/285/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 17 czerwca 2021r.,  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2020 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Lubaczowskiego za 2020 rok.  

Uchwała wykonana. 

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

zatwierdziła sprawozdanie finansowe 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Lubaczowskiego                     

za 2020r. 

 

35.  Uchwała Nr XXXIV/286/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 17 czerwca 2021r.,  

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu  

w Lubaczowie z tytułu wykonania budżetu 

powiatu za 2020 rok.  

Uchwała wykonana. 

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

udzieliła absolutorium dla Zarządu 

Powiatu  w Lubaczowie z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok. 

 

36.  Uchwała Nr XXXIV/287/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 17 czerwca 2021r.,  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i pokrycia ujemnego wyniku 

finansowego za 2020 roku Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Lubaczowie.  

Uchwała wykonana  

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

zatwierdziła sprawozdanie finansowe    

za 2020r., Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej  w Lubaczowie. 

Sprawozdanie finansowe zostało  

przesłane  do KRS. 
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37.  Uchwała Nr XXXIV/288/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 17 czerwca 2021r.,  

w sprawie dokonania oceny sytuacji 

ekonomiczno – finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Lubaczowie za 2020r. 

Uchwała wykonana.  

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

przyjęła ocenę sytuacji ekonomiczno 

– finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej   w Lubaczowie 

za 2020r. 

38.  Uchwała Nr XXXIV/289/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 17 czerwca 2021r.,  

w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie 

Powiatu Lubaczowskiego na 2021 roku.  

Uchwała wykonana. 

39.  Uchwała Nr XXXIV/290/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 17 czerwca 2021r.,   

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań  w 2021 

roku o wartości przekraczającej granicę 

ustaloną  w budżecie Powiatu 

Lubaczowskiego na 2021 roku.  

Uchwała wykonana. 

40.  Uchwała Nr XXXIV/291/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 17 czerwca 2021r.,   

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 

2021- 2030.  

Uchwała wykonana. 

41.  Uchwała Nr XXXIV/292/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 17 czerwca 2021r.,  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości położonej  

w obrębie Lubaczów.  

Uchwała wykonana. 

42.  Uchwała Nr XXXIV/293/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 17 czerwca 2021r.,  

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu 

Odziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc  w rodzinie na lata 

2021 – 2023 „ Zacznij wszystko od nowa…”  

Uchwała  w trakcie realizacji. 

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

przyjęła do realizacji Program 

Odziaływań Korekcyjno – 

Edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc  w rodzinie na lata 2021 – 

2023 „ Zacznij wszystko od nowa…” 

 

43.  Uchwała Nr XXXIV/294/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 17 czerwca 2021r.,   

w sprawie przystąpienia Powiatu 

Lubaczowskiego do realizacji Programu pn.” 

Uchwała wykonana.  

 

Konieczność podjęcia przedmiotowej 

uchwały wynikało  z faktu uzyskania 

przez Powiat Lubaczowski 
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Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, 

zadanie „Specjalistyczne poradnictwo”.  

dofinansowania programu „Opieka 

wytchnieniowa - edycja 2021”. 

Program ma na celu wsparcie 

członków rodzin lub opiekunów 

dzieci niepełnosprawnych poprzez 

zapewnienie dostępu do usług 

specjalistycznego poradnictwa. 

 

44.  Uchwała Nr XXXIV/295/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 17 czerwca 2021r.,   

w sprawie przystąpienia Powiatu 

Lubaczowskiego do realizacji Programu pn. 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, 

zadanie „Pobyt dzienny”.  

Uchwała wykonana.  

 

Konieczność podjęcia przedmiotowej 

uchwały wynikało z faktu uzyskania  

przez Powiat Lubaczowski 

dofinansowania programu „Opieka 

wytchnieniowa - edycja 2021”. 

Program ma na celu wsparcie 

członków rodzin lub opiekunów 

dzieci niepełnosprawnych poprzez 

zapewnienie czasowej opieki nad 

osobami zależnymi  w postaci pobytu 

dziennego lub całodobowego. 

 

45.  Uchwała Nr XXXIV/296/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 17 czerwca 2021r.,  

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. 

„Sami dla Siebie i Waszej przyszłości”.  

 

Uchwała wykonana. 

46.  Uchwała Nr XXXIV/297/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 17 czerwca 2021r.,  

w sprawie rozpatrzenia petycji.  

Uchwała wykonana. 

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

uznała petycje za zasadną. 

 

47.  Uchwała Nr XXXV/298/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 19 sierpnia 2021r.,  

w sprawie podjęcia współpracy miedzy 

Powiatem Lubaczowskim i Powiatem 

Saarpfalz  w Kraju Saary  w Republice 

Federalnej Niemiec. 

Uchwała wykonana. 

 

Porozumienie o współpracy miedzy 

Powiatem Lubaczowskim i Powiatem 

Saarpfalz  w Kraju Saary  

w Republice Federalnej Niemiec  

zostało podpisane  w dniu 21 

października 2021r.  
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48.  Uchwała Nr XXXV/299/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 19 sierpnia 2021r.,  

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

hipoteki na nieruchomości  w celu 

zabezpieczenia kredytu  w rachunku 

bieżącym zaciągniętego przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Lubaczowie  

Uchwała wykonana.  

 

Aktem Notarialnym Nr Repetytorium 

A  3713/2021 z dnia 

27.07.2021r.,ustanowiono hipotekę 

nieruchomości. 

49.  Uchwała Nr XXXV/300/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 19 sierpnia 2021r.,  

w sprawie rozpatrzenia wniosku  

Uchwała wykonana.  

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

uwzględniła wniosek. 

 

 

50.  Uchwała Nr XXXV/301/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 19 sierpnia 2021r.,  

w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie 

Powiatu Lubaczowskiego na 2021r.  

Uchwała wykonana. 

51.  Uchwała Nr XXXV/302/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 19 sierpnia 2021r.,  

w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej  

w Lubaczowie pomocy finansowej.  

Uchwała wykonana. 

52.  Uchwała Nr XXXV/303/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 19 sierpnia 2021r.,  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 

2021 – 2030  

Uchwała wykonana. 

53.  Uchwała Nr XXXVI/304/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 30 września 2021r.,  

w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie 

Powiatu Lubaczowskiego na 2021r.  

Uchwała wykonana. 

54.  Uchwały Nr XXXVI/305/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 30 września 2021r.,  

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań  w 2021 

roku o wartości przekraczającej granicę 

ustaloną  w budżecie Powiatu 

Lubaczowskiego na 2021r.  

Uchwała wykonana. 

55.  Uchwała Nr XXXVI/306/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 30 września 2021r.,  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 

2021- 2030.  

Uchwała wykonana. 
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56.  Uchwała Nr XXXVI/307/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 30 września 2021r.,  

w sprawie wyboru podmiotu do 

przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lubaczowie 

za 2021 oraz 2022 rok.  

Uchwała wykonana. 

 

Podpisano umowę  z podmiotem                      

na badanie sprawozdania 

finansowego na lata 2021-2022. 

57.  Uchwała Nr XXXVI/308/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 30 września 2021r.,  

w sprawie wprowadzenia zmian do Programu 

Odziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc  w rodzinie na lata 

2021-2023 „Zacznij wszystko od nowa…” 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 

XXXIV/293/2021 z dnia 17 czerwca 2021r.,  

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu 

Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych 

dla osób stosujących przemoc  w rodzinie na 

lata 2021-2023 „ Zacznij wszystko od 

nowa…”  

Uchwała  w trakcie realizacji. 

 

Uchwała wprowadza zmiany do 

Programu Odziaływań Korekcyjno – 

Edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc  w rodzinie na lata 2021-

2023 „Zacznij wszystko od nowa…” 

58.  Uchwała Nr XXXVII/309/2021 Rady 

Powiatu  w Lubaczowie z dnia 28 

października 2021r.,  w sprawie 

zatwierdzenia Programu Naprawczego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej  w Lubaczowie.  

Uchwała wykonana  

 

Program Naprawczy  Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej  w Lubaczowie został 

przyjęty i wdrożony                                   

do realizacji 

59.  Uchwała Nr XXXVII/310/2021 Rady 

Powiatu  w Lubaczowie z dnia 28 

października 2021r.,  w sprawie zmian  

w Statucie Powiatu Lubaczowskiego.  

Uchwała wykonana. 

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

dokonała zmian  w statucie Powiatu 

Lubaczowskiego. 

60.  Uchwała Nr XXXVII/311/2021 Rady 

Powiatu  w Lubaczowie z dnia 28 

października 2021r.,  w sprawie realizacji 

działań wskazanych  w Indywidualnych 

Planach Poprawy Dostępności po 

zakończeniu projektu "Dostępna szkoła - 

innowacyjne rozwiązania  w kreowaniu 

przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z 

uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz 

otoczenia.  

Uchwała wykonana.  

 

Podjęcie tej uchwały wynikało z 

faktu realizowania przez Powiat 

Lubaczowski projektu pn. ,,Dostępna 

szkoła - innowacyjne rozwiązania  

w kreowaniu przyjaznej przestrzeni 

edukacyjnej z uwzględnieniem 

potrzeb uczniów oraz otoczenia” oraz 
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otrzymania dofinansowanie  

w wysokości 1 222 580,00 zł. 

 

61.  Uchwała Nr XXXVIII/312/2021 Rady 

Powiatu  w Lubaczowie z dnia 25 listopada 

2021r.,  w sprawie zmiany uchwały Rady 

Powiatu  w Lubaczowie Nr VII/45/2015 z 

dnia 30 kwietnia 2015r.  w sprawie 

uchwalenia Programu Promocji Zatrudnienia 

oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy  

w Powiecie Lubaczowskim na lata 2015- 

2020  

Uchwała  w trakcie realizacji. 

 

Końcowy termin realizacji celów 

założonych  w Programie Promocji 

Zatrudnienia oraz Aktywizacji 

Lokalnego Rynku Pracy  w Powiecie 

Lubaczowskim na lata 2015 – 2020, 

został przedłużony do 2022 r. 

 

62.  Uchwała Nr XXXVIII/313/2021 Rady 

Powiatu  w Lubaczowie z dnia 25 listopada 

2021r.,  w sprawie uchwalenia Rocznego 

Programu Współpracy Powiatu 

Lubaczowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 

Uchwała  w trakcie realizacji. 

 

Uchwała obligatoryjna, realizowana                  

w  2022r. 

63.  Uchwała Nr XXXVIII/314/2021 Rady 

Powiatu  w Lubaczowie z dnia 25 listopada 

2021r.,  w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dla Starosty Lubaczowskiego. 

Uchwała wykonana. 

 

 

 

 

64.  Uchwała Nr XXXVIII/315/2021 Rady 

Powiatu  w Lubaczowie z dnia 25 listopada 

2021r.,  w sprawie wprowadzenia zmian  

w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 

2021r.  

Uchwała wykonana. 

65.  Uchwała Nr XXXVIII/316/2021 Rady 

Powiatu  w Lubaczowie z dnia 25 listopada 

2021r.,  w sprawie przyznania dotacji celowej 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowalne przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków  w 2021roku.  

Uchwała nie wykonana. 

 

Uchwała Nr XXXVIII/316/2021 

Rady Powiatu  w Lubaczowie  z dnia 

25 listopada 2021r., została uchylona 

Uchwałą Nr XXXIX/319/2021 Rady 

Powiatu  w Lubaczowie z dnia 29 

grudnia 2021r. 

66.  Uchwała Nr XXXIX/317/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2021r.,  

Uchwała wykonana. 
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w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie 

Powiatu Lubaczowskiego na 2021r.  

67.  Uchwała Nr XXXIX/318/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2021r.,  

w sprawie zmiany uchwały  w sprawie 

zaciągnięcia  w 2021r., zobowiązań o 

wartości przekraczającej granicę ustaloną  

w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 

2021r.  

Uchwała wykonana. 

68.  Uchwała Nr XXXIX/319/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2021r.,  

w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XXXVIII/316/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 25 listopada 2021r.,  

w sprawie przyznania dotacji celowej na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków  w 2021r.  

Uchwała wykonana. 

69.  Uchwała Nr XXXIX/320/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2021r.,  

w sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego 

na 2022r.  

Uchwała wykonana. 

70.  Uchwała Nr XXXIX/321/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2021r.,  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 

2022-2030.  

Uchwała wykonana. 

71.  Uchwała Nr XXXIX/322/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2021r.,  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  

w Lubaczowie na 2022r.  

Uchwała wykonana.  

 

Rada Powiatu Lubaczowskiego 

zatwierdziła plan kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2022r. 

 

72.  Uchwała Nr XXXIX/323/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2021r.,  

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 

2022 rok.  

Uchwała wykonana. 

 

Plan pracy Rady Powiatu 

Lubaczowskiego na 2022r., został 

przyjęty. 

 

73.  Uchwała Nr XXXIX/324/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2021r.,w 

sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek 

Uchwała wykonana. 
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ogólnodostępnych działających na terenie 

powiatu lubaczowskiego  w 2022 r.  

Uchwała obligatoryjna, ustalająca 

rozkład czasu pracy aptek 

ogólnodostępnych działających na 

terenie powiatu lubaczowskiego                               

w 2022 r.  

74.  Uchwała Nr XXXIX/325/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2021r.,  

w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej dla 

powiatu lubaczowskiego i wysokości 

środków PFRON przeznaczonych na ich 

realizację  w 2021r.  

 

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 2021r. 

 

75.  Uchwała Nr XXXIX/326/2021 Rady Powiatu  

w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2021r.,  

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na 

parkingu strzeżonym na 2022r. 

Uchwała wykonana. 
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6. Podsumowanie 

W 2021 r. Zarząd Powiatu w Lubaczowie wykonywał uchwały Rady Powiatu oraz 

realizował własne zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz jednostek 

organizacyjnych powiatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

W minionym roku w związku z trwającą pandemią COVID-19, Starostwo Powiatowe 

i jednostki organizacyjne obsługiwały interesantów z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

W okresach dużej liczby zachorowań, na parterze budynku Starostwa funkcjonowały wydzielone 

stanowiska do obsługi stron. Podjęte działania pozwoliły na zapewnienie ciągłości obsługi 

petentów, którzy przez cały ubiegły rok mogli osobiście załatwiać swoje sprawy w urzędzie. 

Utrudnienia związane z sytuacją epidemiczną nie spowolniły realizacji ustawowych zadań 

Powiatu, o czym świadczy m.in. wzrost liczby załatwianych spraw w Starostwie Powiatowym 

w porównaniu do 2020 r. W wielu obszarach, m.in. w służbie zdrowia, bezpieczeństwie sanitarnym, 

oświacie i przeciwdziałaniu bezrobociu realizowane były nowe działania i procedury, wynikające 

z potrzeby zapobiegania skutkom pandemii (np. pomoc przedsiębiorcom w ramach Tarczy 

antykryzysowej za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie).  

Priorytetem dla samorządu powiatowego było zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego 

mieszkańcom. Niewątpliwie największy ciężar w tym zakresie spoczął na Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie. W trakcie trzeciej fali koronawirusa 

w szpitalu powstał specjalny oddział dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem  

SARS-CoV-2. W SP ZOZ w Lubaczowie funkcjonował również punkt pobrań materiału 

biologicznego do badań na obecność koronawirusa oraz punkt szczepień. Ponadto szpital 

zrealizował zaplanowane inwestycje na kwotę ponad 500 tys. zł. 

Rok 2021 był kolejnym rokiem funkcjonowania szkół w warunkach ciągłych zmian form 

nauczania, przeplatanych nauką stacjonarną, zdalną i hybrydową. W ramach projektów 

edukacyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, Powiat 

wydatkował ponad 1mln zł na poprawę jakości kształcenia.  Środki zostały przeznaczone m.in. na 

doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne, organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 

oraz dokształcanie nauczycieli. W okresie nauki zdalnej przeprowadzone zostały remonty 

w szkołach, celem poprawy warunków nauki i wychowania młodzieży. 

W ubiegłym roku Powiat Lubaczowski pozyskał dodatkowe środki finansowe z wielu źródeł 

zewnętrznych, tj. budżetu państwa, Unii Europejskiej, innych jednostek samorządu terytorialnego, 
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Lasów Państwowych. Dzięki otrzymanemu wsparciu, w 2021 r. nastąpił ponad dwukrotny wzrost 

wydatków na modernizację infrastruktury drogowo - mostowej w porównaniu do 2020 r. (wzrost  

z 4,4 mln zł do 10,6 mln zł). Wśród zakończonych inwestycji należy wymienić m.in.: przebudowę 

dróg powiatowych w Lubaczowie - ul. Nowa, ul. M. Konopnickiej i ul. A. Mickiewicza oraz 

kompleksową przebudowę mostu na rzece Szkło w miejscowości Budzyń. W ramach złożonych 

wniosków o przyznanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu 

Polski Ład, Powiat Lubaczowski uzyskał 21 mln zł na realizację inwestycji infrastrukturalnych 

w latach 2022 - 2023. 

Wszystkie podejmowane działania Zarządu Powiatu w Lubaczowie realizowane były 

zgodnie ze przypisanymi kompetencjami, kierunkami wyznaczanymi przez Radę Powiatu 

w Lubaczowie, a także z aktualnymi potrzebami wynikającymi z sytuacji epidemicznej 

i nakierowane na dalszy rozwój Powiatu Lubaczowskiego oraz podnoszenie jakości życia 

mieszkańców. 

W imieniu Zarządu Powiatu w Lubaczowie dziękuję Radnym Powiatu Lubaczowskiego, 

pracownikom Starostwa Powiatowego w Lubaczowie i jednostek organizacyjnych powiatu 

za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Słowa podziękowania 

za współpracę kieruję również do władz jednostek samorządu terytorialnego z terenu naszego 

Powiatu, służb, inspekcji i straży oraz innych instytucji. 

Dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2021 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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