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Wstęp
Zgodnie z art. 30a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwaną dalej u.s.p. Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja
przedkłada Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu, oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu w 2021 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady
Powiatu, podsumowanie działalności jednostek zewnętrznych realizujących zadania Powiatu
oraz współpracę międzynarodową. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. Rada Powiatu
może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
Rada Powiatu Przemyskiego skorzystała z powyższego uprawnienia i podjęła uchwałę nr
XX/148/2020 Rady Powiatu Przemyskiego w dniu 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia
szczegółowych wymogów zawartości tematycznej Raportu o stanie Powiatu Przemyskiego.
W oparciu o tą uchwałę raport został przygotowany.
Raport o Stanie Powiatu Przemyskiego za 2021 r. jest już czwartym raportem opracowanym
zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Zgodnie z przyjętą przez Radę Powiatu uchwałą
z dnia 27 lutego 2020 roku składa się z 5 części. Obejmuje on podjęte przez Radę Powiatu
uchwały i ich wykonanie, realizację budżetu oraz całokształt pracy, Zarządu, wydziałów
i jednostek organizacyjnych. Ze względu na realizację zadań Powiatu pokazana też została
działalność policji, straży pożarnej oraz powiatowego urzędu pracy w roku 2021. Nie bez
znaczenia jest też fakt, że raport ukazuje się w kolejnym roku wydarzenia nadzwyczajnego,
powodującego potrzebę uruchomienia bardzo niepopularnych i trudnych działań kryzysowych
związanych z pandemią koronavirusa SARS-CoV-2, która miała charakter globalny i nie
ominęła również naszego kraju, powodując duże utrudnienia w funkcjonowaniu Zarządu
Powiatu i jednostek organizacyjnych. W związku z tym wydarzeniem należało podejmować
szereg działań by zapewnić w miarę normalne funkcjonowanie Powiatu Przemyskiego w roku
2021.
Z lektury raportu wynika, że Powiat Przemyski dobrze poradził sobie z tymi ogromnymi
trudnościami, wynikającymi z pandemii. Od początku zaistnienia tego zdarzenia podejmowane
były działania skutecznie pokonujące występujące problemy i przeszkody. Udało się uniknąć
masowych zachorowań oraz utrzymać realizację zaplanowanych zadań i bieżącą obsługę
petentów. Jak w tych warunkach funkcjonował Powiat Przemyski w roku 2021 można się
dowiedzieć czytając ten raport w całości.
Przekonani jesteśmy, że zawarte w raporcie informacje i analizy pozwolą na obiektywną
ocenę pracy władz powiatu, administracji, jednostek organizacyjnych oraz służb w okresie
2021 roku.

Zarząd Powiatu Przemyskiego
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Część I. Ogólne podsumowanie
działalności Zarządu Powiatu
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I.

Informacje ogólne o Powiecie Przemyskim

Nazwa

Powiat Przemyski

Siedziba władz powiatu

Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

Sytuacja demograficzna:
Liczba mieszkańców - 73 646 mieszkańców (Źródło: GUS, stan na 31.12.2021 r.).
Powiat przemyski zamieszkiwało na 31.12.2021 r. 73 646 mieszkańców, z czego 49,9%
stanowiły kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła
o 3,4%. Średni wiek mieszkańców wyniósł 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku
mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie niższy od średniego wieku
mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców Powiatu Przemyskiego w 2050
roku wyniesie 72 105, z czego 35 741 to kobiety, a 36 364 mężczyźni.
Pozostałe dane są z roku 2020, ponieważ za 2021 rok są jeszcze niedostępne. Mieszkańcy
Powiatu Przemyskiego zawarli w 2020 roku 292 małżeństwa, co odpowiada 3,9 małżeństwom
na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa
podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie
odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość
porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości
dla kraju. 32,3% mieszkańców Powiatu Przemyskiego jest stanu wolnego, 56,2% żyje
w związku małżeńskim, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.
Powiat Przemyski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący - 213 osób. Odpowiada to
przyrostowi naturalnemu - 2,88 na 1000 mieszkańców Powiatu Przemyskiego. W 2020 roku
urodziło się 671 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Współczynnik dynamiki
demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest
mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki
demograficznej dla całego kraju.
W 2020 roku 42,4% zgonów w Powiecie Przemyskim spowodowanych było chorobami układu
krążenia, przyczyną 22,9% zgonów w Powiecie Przemyskim były nowotwory, a 4,1% zgonów
spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu
przemyskiego przypadało 11.95 zgonów.
W 2020 roku zarejestrowano 699 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 830 wymeldowań,
w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosiło dla Powiatu Przemyskiego - 131 osób.
W tym samym roku 38 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 14 wymeldowań
za granicę co daje saldo migracji zagranicznych wynoszące 24 osoby.
63,1% mieszkańców Powiatu Przemyskiego była w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku
przedprodukcyjnym, a 18,8% mieszkańców było w wieku poprodukcyjnym.
Żródło: https://www.polskawliczbach.pl/powiat_przemyski
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Średnia gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 61 osób na km2. Pod względem gęstości
zaludnienia powiat zajmuje 18 miejsce wśród 21 powiatów ziemskich w województwie
podkarpackim.
Powierzchnia powiatu – 1211 km2 Pod względem powierzchni na 21 powiatów ziemskich
w województwie podkarpackim Powiat Przemyski zajmuje 2 miejsce.
Podział administracyjny Powiatu Przemyskiego.
Powiat Przemyski jest powiatem ziemskim, obejmuje obszary wiejskie i miejsko-wiejskie, na jego
terenie występuje jedno miasto - Dubiecko.

W skład Powiatu wchodzą następujące gminy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gmina Bircza
Gmina Dubiecko, (od 01.01.2021 Miasto i gmina Dubiecko)
Gmina Fredropol
Gmina Krasiczyn
Gmina Krzywcza
Gmina Medyka
Gmina Orły
Gmina Przemyśl
Gmina Stubno
Gmina Żurawica

Powiat Przemyski graniczy z: miastem Przemyśl (miasto na prawach powiatu), powiatem
bieszczadzkim, powiatem leskim, powiatem sanockim, powiatem brzozowskim, powiatem
rzeszowskim, powiatem przeworskim, powiatem jarosławskim oraz wzdłuż granicy
państwowej z Ukrainą, która jest jednocześnie zewnętrzną granicą UE. Granice te obrazuje
przedstawiona mapa, rys. 1.
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Rysunek 1. Powiat Przemyski na mapie Województwa Podkarpackiego.

II.

Zadania powiatu

Powiaty wykonują zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dziedzin
wymienionych w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym.
Zadania powiatu:
1) Edukacja publiczna,
2) Promocja i ochrona zdrowia,
3) Pomoc społeczna,
12
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
Polityka prorodzinna,
Wspieranie osób niepełnosprawnych,
Transport zbiorowy,
Drogi publiczne,
Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
Kultura fizyczna i turystyka,
Geodezja, kartografia i kataster,
Gospodarka nieruchomościami,
Administracja architektoniczno-budowlana,
Gospodarka wodna,
Ochrona środowiska i przyrody,
Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe,
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
Ochrona przeciwpowodziowa, w tym: wyposażenie i utrzymanie powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego i zapobieganie innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi i środowiska,
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,
Ochrona praw konsumenta,
Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna,
Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych,
Obronność/obrona cywilna,
Ochrona danych osobowych,
Ochrona informacji niejawnych,
Promocja powiatu,
Współpraca i działalność 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.

III. Władze Powiatu
Organami powiatu są:
1) Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny,
2) Zarząd Powiatu – organ wykonawczy.
1. Rada Powiatu Przemyskiego
W roku 2021 odbyło się 16 sesji Rady Powiatu Przemyskiego, podczas których podjęto 92
uchwały oraz 4 petycje.
Skład Rady Powiatu Przemyskiego VI kadencji (2018-2023) w roku 2021
1. Blecharczyk Zbigniew
2. Bobowski Wojciech – Przewodniczący
3. Cielecka - Huk Alina
13
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4. Dacko Tadeusz
5. Dziadek Andrzej
6. Gołębiowski Ryszard
7. Janusz Jan
8. Kapłon Kazimierz
9. Kołodziejczyk Krzysztof
10. Kudła Marek
11. Maciupa Władysław - Wiceprzewodniczący
12. Mazur Arkadiusz
13. Olszański Artur
14. Pączek Jan
15. Pękalski Piotr
16. Raba-Opacka Krystyna
17. Ryczan Bożena – Wiceprzewodnicząca
18. Semków Jan
19. Sowa Henryk
Komisje Rady Powiatu Przemyskiego.
Komisje Stałe Rady Powiatu kadencji 2018-2023 odbyły w 2021 roku następującą ilość
posiedzeń:
1. Komisja Rewizyjna – 6 posiedzeń.
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 posiedzeń.
3. Komisja Budżetowo-Finansowa – 17 posiedzeń.
4. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji i Kultury – 10 posiedzeń.
5. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– 15 posiedzeń.
Składy komisji Rady Powiatu Przemyskiego w 2021 roku:
1) Komisja Rewizyjna
1. Henryk Sowa – Przewodniczący
2. Alina Cielecka – Huk
3. Tadeusz Dacko
4. Andrzej Dziadek
5. Jan Janusz
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Kazimierz Kapłon – Przewodniczący
2. Andrzej Dziadek – Z-ca
3. Krzysztof Kołodziejczyk
4. Władysław Maciupa
5. Henryk Sowa
3) Komisja Budżetowo – Finansowa
1. Zbigniew Blecharczyk – Przewodniczący
2. Marek Kudła – Z-ca
14
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3.
4.
5.
6.
7.

Ryszard Gołębiowski
Jan Janusz
Artur Olszański
Bożena Ryczan
Jan Semków

4) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Krzysztof Kołodziejczyk– Przewodniczący
2. Ryszard Gołębiowski – Z-ca
3. Tadeusz Dacko
4. Andrzej Dziadek
5. Władysław Maciupa
6. Arkadiusz Mazur
7. Artur Olszański
8. Piotr Pękalski
9. Henryk Sowa
5) Komisja Spraw Społecznych, Edukacji i Kultury
1. Jan Semków – Przewodniczący
2. Zbigniew Blecharczyk – Z-ca
3. Alina Cielecka – Huk
4. Ryszard Gołębiowski
5. Marek Kudła
6. Arkadiusz Mazur
7. Władysław Maciupa
8. Krystyna Raba – Opacka
9. Bożena Ryczan
Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym wszystkie uchwały zostały
terminowo przedłożone do Wojewody Podkarpackiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie Zespół Zamiejscowy w Przemyślu. Ponadto wszystkie uchwały Rady Powiatu
Przemyskiego i Zarządu Powiatu Przemyskiego zostały podane do publicznej wiadomości
poprzez ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Przemyślu, dodatkowo uchwały Rady Powiatu Przemyskiego zostały zamieszczone
w Rejestrze uchwał w Portalu mieszkańca.
2. Zarząd Powiatu Przemyskiego
Skład Zarządu Powiatu Przemyskiego w VI kadencji:
1. Jan Pączek – Starosta Przemyski
2. Marek Kudła – Wicestarosta Przemyski
3. Ryszard Gołębiowski – Członek Zarządu Powiatu
4. Zbigniew Blecharczyk – Członek Zarządu Powiatu
5. Jan Semków – Członek Zarządu Powiatu
Zarząd Powiatu Przemyskiego w roku 2021 odbył 41 posiedzeń podczas, których podjęto 104
uchwały Zarządu Powiatu Przemyskiego.
15
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IV. Realizacja uchwał Zarządu Powiatu Przemyskiego
Tabela 1. Realizacja uchwał Zarządu Powiatu Przemyskiego w 2021 r.
Lp.

1

2

3

Uchwała (numer /data podjęcia
/przedmiot)
Uchwała Nr 186/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 12 stycznia 2021 r.
zmieniającą Uchwałę Nr 251/2018 Zarządu
Powiatu Przemyskiego z dnia 8 sierpnia 2018
r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Przemyślu.
Uchwała Nr 187/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 12 stycznia 2021 r.
w
sprawie
przekazania
uprawnień
kierownikom jednostek organizacyjnych do
dokonywania
niektórych
przeniesień
planowanych wydatków.

Informacja o wykonaniu

Dotyczyła
zmian
w Starostwie Powiatowym

organizacyjnych

Upoważnia się Starostę do dokonywania
przeniesień
planowanych
wydatków
bieżących w budżecie Starostwa Powiatowego
miedzy paragrafami w ramach działu
klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem
wydatków inwestycyjnych.
Zmiany dotyczyły zabezpieczenia planu
wydatków na wynagrodzenia bezosobowe –
umowy zlecenia o świadczenie usług
związanych
z
odśnieżaniem
i posypywaniem drogi powiatowej 1783R
Rokietnica – Maćkowice na zadaniu
Uchwała Nr 188/2021 Zarządu Powiatu pn. „zimowe utrzymanie dróg”, która zawarta
Przemyskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. została z osobą fizyczną.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet

4

Uchwała Nr 189/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia planu dofinansowania
form kształcenia oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół i placówek oświatowych
Powiatu Przemyskiego.

16

Plan dofinansowania form kształcenia
nauczycieli przygotowywany jest corocznie
na podstawie propozycji przesyłanych przez
Dyrektorów
placówek
oświatowych
prowadzonych przez Powiat Przemyski. Na
szkolenie nauczycieli przekazywane jest wg
prawa oświatowego 20% z 1% odpisu od płac
nauczycieli. Kwota ta jest dzielona pomiędzy
placówki. Zarząd Powiatu rokrocznie
przyjmuje uchwałę zawierającą formy
kształcenia wybrane z propozycji Dyrektorów
placówek oraz ustala maksymalną kwotę jaką
przeznaczyć można dla jednego nauczyciela
w danym
roku
budżetowym
na
dofinansowanie jego dokształcenia.
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5

Uchwała Nr 190/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Ocena
stanu zdrowia oraz określenie potrzeb
zdrowotnych
mieszkańców
powiatu
przemyskiego”.

6

Uchwała Nr 191/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 249/2018
Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 30
lipca 2018 r. w sprawie ustalenia struktury
wewnętrznej wydziałów i liczby etatów
w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

7

Uchwała została wykonana.
Dokument został opracowany na podstawie
art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o
świadczeniach
opieki
zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym. Zgodnie z priorytetami
określonymi w w/w dokumencie został
opracowany program polityki zdrowotnej.
Dotyczyła zmiany struktury wewnętrznej
i liczby etatów w Wydziale Rozwoju
Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji
oraz dodaniu stanowiska Powiatowego
Rzecznika Prasowego

Zmiany dotyczyły m.in.:
- rozdysponowania rezerwy celowej na
finansowanie programów z udziałem środków
unijnych, z przeznaczeniem na realizację
projektu pn. „Stop nudzie - stop zawieszeniu –
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej
i Integracji” – zabezpieczenie planu wydatków
na niewykorzystane środki w 2020 roku
(w związku z niewykonaniem w 2020 r.
Uchwała Nr 192/2021 Zarządu Powiatu zaplanowanych wydatków);
Przemyskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. - zabezpieczenia planu wydatków na
w sprawie zmian w uchwale budżetowej opracowanie dokumentacji projektowej –
remont mostu JNI 01003126 w ciągu drogi
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
DP nr 2416R Nakło-Starzawa-Granica
Państwa.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.

8

Uchwała Nr 193/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 19 stycznia 2021 r.
w
sprawie
przekazania
uprawnień
kierownikom jednostek organizacyjnych
Powiatu Przemyskiego do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy 2021.
17

Zarząd Powiatu działając na podstawie
upoważnienia
przekazuje
uprawnienia
kierownikom
jednostek
w
ramach
indywidualnie określonych kwot przez
jednostek organizacyjnych powiatu.
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Zmiany dotyczyły m.in.:
- rozdysponowania rezerwy celowej na
wypłatę
jednorazowego
dodatku
uzupełniającego dla nauczycieli, zgodnie
z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela;
- zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn.
Uchwała Nr 194/2021 Zarządu Powiatu „Dofinansowanie zakupu samochodu dla
Przemyskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu”.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.

10

11

Uchwała Nr 195/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 249/2018 Dotyczyła zmiany struktury wewnętrznej
Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia i liczby etatów w Wydziale Ochrony
30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia struktury Środowiska. Leśnictwa i Rolnictwa.
wewnętrznej wydziałów i liczby etatów
w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.
Zmiany dotyczyły m.in. wypłaty stypendiów
przyznanych w Liceum Ogólnokształcącym
w Dubiecku oraz w Zespole Szkół
w Nienadowej za osiągnięcia w nauce za
Uchwała Nr 196/2021 Zarządu Powiatu I półrocze roku szkolnego 2020/2021.
Przemyskiego z dnia 5 lutego 2021 r. Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
w sprawie zmian w uchwale budżetowej budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest w
sporządzanych sprawozdaniach budżetowych jak
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.

również
w
sprawozdaniu
rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.

12

13

Uchwała Nr 197/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 16 lutego 2021 r.
Uchwała
wprowadziła
Regulamin
w
sprawie
ustalenia
Regulaminu
Organizacyjny w DPS Huwnuiki.
Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej
w Huwnikach.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 2.672.066,00 zł.
Uchwała Nr 198/2021 Zarządu Powiatu Zmiany dotyczyły m.in.:
Przemyskiego z dnia 16 lutego 2021 r. - podziału kwot dochodów i dotacji na
w sprawie zmian w uchwale budżetowej jednostki
samorządu
terytorialnego
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
wynikających z ustawy budżetowej na 2021
rok, który ustalił plan dotacji dla jst oraz plan
dochodów budżetu państwa związanych

18
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z realizacją zadań zlecanych jednostkom
samorządu terytorialnego;
zmniejszenia
planu
w
związku
z
opuszczeniem
rodziny
zastępczej
pełnoletniej wychowanki – Miasto Zabrze.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.

14

15

Uchwała Nr 199/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 3 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 249/2018 Dotyczyła zmiany struktury wewnętrznej
Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia i liczby etatów w Wydziale Komunikacji
30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia struktury i Dróg.
wewnętrznej wydziałów i liczby etatów
w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.
Zmniejszenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 1.264,00 zł.
Zmiany dotyczyły m.in.:
- zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem
na realizację zadań wynikających z ustawy
z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
- zwiększenia planu dochodów w związku
ze zwiększeniem kosztu utrzymania jednego
wychowanka w Placówce Opiekuńczo –
Wychowawczej
w
Nienadowej
oraz
zmniejszenia
dotacji
z
Powiatu
nowodworskiego.

Uchwała Nr 200/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 3 marca 2021 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.

Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.

16

Uchwała Nr 201/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 3 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania
wydatków na realizację zadań związanych ze
stosowaniem specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla młodzieży w szkołach
ogólnodostępnych prowadzonych przez
Powiat Przemyski.

19

Uchwała ma na celu doprecyzowanie katalogu
kosztów
na
organizację
kształcenia
specjalnego w szkołach ogólnodostępnych,
aby w danym roku budżetowym na realizację
powyższych zadań były przeznaczone środki
w wysokości nie mniejszej niż kwota
przewidziana w części oświatowej subwencji
ogólnej dla powiatu na tych uczniów.
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Uchwała Nr 202/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 3 marca 2021 r.
w sprawie zasad weryfikacji jednostkowych
sprawozdań budżetowych.

18

Uchwała Nr 203/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 3 marca 2021 r.
w sprawie określenia formy przekazywania
sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań
w zakresie operacji finansowych.

19

Uchwała Nr 204/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatrudnienia na stanowisku
Kierownika Powiatowego Centrum Terapii
Środowiskowej i Integracji w Nienadowej –
Placówka Wsparcia Dziennego w ramach
utrzymania rezultatów projektu pn. „Stop
nudzie – stop zawieszeniu – Powiatowe
Centrum
Terapii
Środowiskowej
i Integracji”, złożonego w ramach konkursu
nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 RPO
WP na lata 2014 – 2020 Działanie 8.4, nr
Umowy RPPK.08.04.00-18-0005/18-00.

20

Uchwała Nr 205/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie upoważnienia do składania
20

Celem uchwały jest weryfikacja sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych
w zakresie operacji finansowych oraz
rezygnacja
z
wymogu
sporządzania
sprawozdania Rb-UN-uzupełniające o stanie
należności z tyt. papierów wartościowych oraz
wartości
księgowej
w
związku
z rozporządzeniem
Ministra
Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej z dn.
17 grudnia 2020 r.
Uchwała ma na celu zobowiązanie
kierowników jednostek do przekazywania
jednostkowych sprawozdań w formie
określonej przez Zarząd, tj. w zakresie
operacji finansowych jedynie w formie
elektronicznej,
natomiast
w
zakresie
sprawozdań
finansowych
papierowo
+ elektronicznie.
Uchwała dotyczy Zatrudnienia Kierownika
Powiatowego
Centrum
Terapii
Środowiskowej i Integracji w Nienadowej Placówce Wsparcia Dziennego.
W związku z warunkami umowy projektu pn.
„Stop nudzie – stop zawieszeniu – Powiatowe
Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji”,
złożonego
w
ramach
konkursu
nr
RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 RPO WP na
lata 2014-2020 Działanie 8.4, nr Umowy
RPPK.08.04.00-18-0005/18-00 w ramach
utrzymania efektów projektu konieczna była
kontynuacja
działalności
jednostki
budżetowej pod nazwą Powiatowe Centrum
Terapii
Środowiskowej
i
Integracji,
w związku z tym, z dniem 01.04.2021 r.,
niezbędnym było dalsze zatrudnienie kadry, tj.
Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego –
Powiatowego
Centrum
Terapii
Środowiskowej i Integracji – (zawarcie
umowy z dotychczasową kierownik Panią
Dorotą Daraż).
Utrzymanie efektów projektu będzie odbywać
się przez 24 miesiące.
Pani Dorota Daraż w dniu 12.03.2021 r. zdała
egzamin kończący służbę przygotowawczą
z pozytywnym wynikiem, co pozwoliło
zatrudnić ją na stanowisku Kierownika
Placówki na czas nieokreślony.
Upoważnienie konieczne do składania
oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu
Przemyskiego związanych z prowadzeniem
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oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu, bieżącej działalności powiatu w zakresie
prowadzenia i podejmowania decyzji działania jednostki
w sprawach
związanych
z
bieżącą
działalnością Placówki.
Zmiany dotyczyły m.in. uruchomienia
rezerwy celowej na zadania z zakresu
zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem
na
zakup
środków
dezynfekcyjnych
Uchwała Nr 206/2021 Zarządu Powiatu i środków ochrony osobistej.
Przemyskiego z dnia 24 marca 2021 r. Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
w sprawie zmian w uchwale budżetowej budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.

22

23

24

25

Uchwała Nr 207/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze –
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Huwnikach i powołania komisji
konkursowej.
Uchwałę Nr 208/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze –
Dyrektor
Specjalistycznego
Ośrodka
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Korytnikach i powołania komisji
konkursowej.
Uchwała Nr 209/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 249/2018
Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia
30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia struktury
wewnętrznej wydziałów i liczby etatów
w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.
Uchwała Nr 210/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
kosztów
likwidacji
barier
architektonicznych,
technicznych
i w komunikowaniu się, usług tłumacza
języka
migowego
lub
tłumaczaprzewodnika, kosztów zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego,
przedmiotów
21

Ogłoszono dwa konkursy: 13.04.2021 r.
i 01.06.2021 r., które nie zostały
rozstrzygnięte. Ogłoszony został kolejny
konkurs w dniu 15.06.2021 r., na podstawie
którego wyłoniona została kandydatka na
stanowisko Dyrektora DPS w Huwnikach.
Ogłoszono dwa konkursy: 13.04.2021 r.
i 18.05.2021 r., które nie zostały
rozstrzygnięte.
Ogłoszony został kolejny konkurs w dniu
15.06.2021 r., na podstawie którego
wyłoniona została kandydatka na stanowisko
Dyrektora SOWdOPR w Korytnikach.

Dotyczyła zmiany struktury wewnętrznej
i liczby etatów w Wydziale FinansowoKsięgowym

Dotyczy szczegółowych zasad przyznawania
dofinansowań dla osób niepełnosprawnych,
które
złożyły
wnioski
w
ramach
poszczególnych zadań.
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ortopedycznych i środków pomocniczych,
organizacji sportu, kultury, rekreacji
i turystyki oraz udziału w turnusach
rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.
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Zmiany dotyczyły m.in.:
- wypłaty stypendiów przyznanych w Liceum
Ogólnokształcącym w Dubiecku dla uczniów
za I półrocze roku szkolnego 2020/2021.
- zabezpieczenia planu wydatków na zakup
materiałów do remontu mostu JNI 01003126
Uchwała Nr 211/2021 Zarządu Powiatu w ciągu DP nr 2416R Nakło-StarzawaPrzemyskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. Granica Państwa.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.

budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 212/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r.
w
sprawie
zatwierdzenia
rocznego Zarząd zatwierdził roczne sprawozdanie ZOL
sprawozdania
finansowego
Zakładu w Przemyślu za 2020 rok.
Opiekuńczo – Leczniczego w Przemyślu za
2020 rok.
Z uwagi na fakt, iż przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów z dn.
13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości
oraz planów kont dla jst zobowiązują zarząd
jst do sporządzenia bilansu skonsolidowanego
Uchwała Nr 213/2021 Zarządu Powiatu rozporządzenie
nie
określa
jednak
Przemyskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. szczególnych zasad konsolidacji odsyłając do
w sprawie sporządzania skonsolidowanego ustawy o rachunkowości (rozdział 6). Zarząd
bilansu.
jednostki w oparciu o obowiązujące przepisy
określa więc jakie jednostki zależne
i współzależne będą objęte konsolidacją oraz
jakie dane są nieistotne do analizy sytuacji
majątkowej i wyniku finansowego Powiatu
Przemyskiego.
Uchwała Nr 214/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 249/2018 Dotyczyła zmiany struktury wewnętrznej
Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia i liczby etatów w Wydziale Organizacyjno30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia struktury Administracyjnym i Spraw Obywatelskich
wewnętrznej wydziałów i liczby etatów
w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.
Uchwała Nr 215/2021 Zarządu Powiatu Zmiany dotyczyły m.in. zwiększenia planu
Przemyskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.
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w sprawie zmian w uchwale budżetowej „Przebudowa kotłowni
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
z wymianą instalacji c.o.”

gazowej

wraz

Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Zmiany
dotyczyły
m.in.
zwrotu
niewykorzystanych w całości, przyznanych
środków unijnych i z budżetu państwa
w związku z zakończeniem realizacji projektu
przez Powiat Przemyski pn. „Stop nudzie –
Uchwała Nr 216/2021 Zarządu Powiatu stop zawieszeniu - Powiatowe Centrum
Przemyskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. Terapii Środowiskowej i Integracji”.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 217/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko
dyrektora
Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej dla Powiatu
Przemyskiego.
Uchwała Nr 218/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 249/2018
Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia
30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia struktury
wewnętrznej wydziałów i liczby etatów
w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Zarząd Powiatu Przemyskiego na posiedzeniu
w dniu 19 maja 2021 r. podjął uchwałę
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego.
Uchwała została wykonana.
Uchwała dotyczyła zmiany struktury
wewnętrznej i liczby etatów w Starostwie,
dodane zostało stanowisko ds. Bhp.
Uchwała dotyczyła zwiększenia planu
dochodów i wydatków o kwotę 27.393,00 zł.
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Zmiany dotyczyły m.in.:
- zwiększenia planu dotacji w Powiatowym
Uchwała Nr 219/2021 Zarządu Powiatu Inspektoriacie
Nadzoru
Budowlanego
Przemyskiego z dnia 19 maja 2021 r. w Przemyślu,
w sprawie zmian w uchwale budżetowej - otrzymania od Wojewody Podkarpackiego
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
dofinansowania ze środków Funduszu
przeciwdziałania COVID-19 w celu wsparcia
organizacyjnego,
technicznego
lub
organizacyjno-technicznego,
związanego
z
tworzeniem
Punktów
Szczepień
23
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Powszechnych
w
ramach
realizacji
Narodowego
Programu
Szczepień
w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym
w Przemyślu.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 220/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej
do wyboru kandydata na stanowisko
Dyrektora Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego
w Przemyślu.

Zarząd Powiatu Przemyskiego na posiedzeniu
w dniu 28 maja 2021 r. podjął uchwałę
w sprawie powołania komisji konkursowej do
wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla
Powiatu Przemyskiego.
Uchwała została wykonana.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 69.358,00 zł.

Zmiany dotyczyły m.in.: zwiększenia planu
dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie
działalności bieżącej domów pomocy
Uchwała Nr 221/2021 Zarządu Powiatu społecznej.
Przemyskiego z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 222/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 4 czerwca 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 220/2021 Zarządu
Powiatu Przemyskiego z dnia 28 maja
2021 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do wyboru kandydata na
stanowisko
Dyrektora
Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej dla Powiatu
Przemyskiego w Przemyślu.

Zarząd Powiatu Przemyskiego na posiedzeniu
w dniu 4 czerwca 2021 r. podjął uchwałę
zmieniająca uchwałę nr 220/21 Zarządu
Powiatu Przemyskiego z 28 maja 2021 r.
Uchwała została wykonana.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 5.400,00 zł.
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Uchwała Nr 223/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. Zmiany dotyczyły m.in.: zwiększenia planu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej dotacji z przeznaczeniem na wypłatę odpraw
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
emerytalnych w Powiatowym Inspektoriacie
Nadzoru Budowlanego w Przemyślu.
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Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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1. W rozdziale III § 10 pkt. 4 otrzymuje
brzmienie: W Placówce działają samodzielne
stanowiska pracy, określone w Regulaminie
Organizacyjnym Powiatowego Centrum
Uchwała Nr 224/2021 Zarządu Powiatu Terapii Środowiskowej i Integracji.
Przemyskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. 2. W rozdziale I § 3 pkt. 2 otrzymuje
w
sprawie
wprowadzenia
zmian brzmienie: Placówka używa pieczęci
w
Regulaminie
Organizacyjnym urzędowej: „Powiatowe Centrum Terapii
Powiatowego
Centrum
Terapii Środowiskowej i Integracji, Nienadowa 555
Środowiskowej i Integracji.
C/3, 37-750 Nienadowa, tel/fax 16 3000330".
3. W rozdziale I § 3 pkt. 3 otrzymuje
brzmienie: Siedziba placówki mieści się
w miejscowości Nienadowa 555 C/3, 37-750
Dubiecko.
Zmniejszenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 21.628,00 zł.
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Zmiany dotyczyły m.in.:
- zmiany wysokości kwot świadczeń
przysługujących
rodzinie
zastępczej
i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz
wysokości
pomocy
dla
osoby
usamodzielnionej,
Uchwała Nr 225/2021 Zarządu Powiatu zmniejszenie
dotacji
z
Powiatu
Przemyskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.
żuromińskiego w związku z odejściem
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
wychowanka z Placówki OpiekuńczoPowiatu Przemyskiego na 2021 rok.
Wychowawczej w Nienadowej.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 226/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na
stanowisko
dyrektora
Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej dla Powiatu
Przemyskiego w Przemyślu.
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Zarząd Powiatu Przemyskiego na posiedzeniu
w dniu 30 czerwca 2021 r. podjął uchwałę
w sprawie zatwierdzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego.
Uchwała została wykonana.
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Zwiększenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 54.141,22 zł.
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Zmiany dotyczyły m.in.:
zwiększenia
planu
dotacji
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
wkładu własnego projektu „Podkarpacki
System Informacji Przestrzennej (PSIP)”,
realizowanego w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,
zmniejszenia
planu
dotacji
przeznaczonej
na
realizację
zadań
Uchwała Nr 227/2021 Zarządu Powiatu wynikających z ustawy z dnia 7 września
Przemyskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. 2007 r. o Karcie Polaka,
w sprawie zmian w uchwale budżetowej - Umowy o powierzenie grantu nr COVIDPowiatu Przemyskiego na 2021 rok.
19.02.09.93
w
ramach
Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia
18.06.2021 r.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 228/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie
zmiany
Uchwały
Nr
XXXIII/218/2020
Rady
Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

Zmiana dotyczy aktualizacji WPF na koniec II
kwartału: dostosowano wysokości dochodów
i wydatków w 2021 r. do wielkości
wynikających z budżetu na 2021 r.

Uchwała Nr 229/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.
w
sprawie
zatrudnienia
Dyrektora
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.

P. Kinga Pleśniak została zatrudniona na
stanowisku
Dyrektora
SOWdOPR
w Korytnikach od dnia 01.07.2021 r. do dnia
31.12.2021 r.
Ostatecznie, p. Kinga Pleśniak dokonała
rozwiązania stosunku pracy z dniem
31.07.2021 r., za wypowiedzeniem.

Uchwała Nr 230/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Huwnikach.
Uchwała Nr 231/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani
26

P. Jadwiga Lis została zatrudniona na stanowisku
Dyrektora DPS w Huwnikach od dnia
01.07.2021 r. na czas nieokreślony.

Upoważnienie konieczne do składania
oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu
Przemyskiego związanych z prowadzeniem
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Kingi
Pleśniak
–
Dyrektora
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.
Uchwała Nr 232/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani
Jadwigi Lis – Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Huwnikach.
Uchwała Nr 233/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie przesunięć środków finansowych
otrzymanych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pomiędzy zadaniami powiatu określonymi
Uchwałą Nr XXXVI/249/2021 Rady
Powiatu Przemyskiego z dnia 29 marca
2021 r.
Uchwała Nr 234/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 14 lipca 2021 r.
w
sprawie
wyznaczenia
zastępstwa
w przypadku nieobecności dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej dla Powiatu
Przemyskiego.

bieżącej działalności powiatu w zakresie
działania jednostki
Upoważnienie konieczne do składania
oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu
Przemyskiego związanych z prowadzeniem
bieżącej działalności powiatu w zakresie
działania jednostki
Konieczność dokonania przesunięć wynikała
z ustalonych potrzeb w oparciu o złożone
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
wnioski osób niepełnosprawnych, w celu
efektywnego wykorzystania środków PFRON
na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu
Przemyskiego.
Zarząd Powiatu Przemyskiego na posiedzeniu
w dniu 14 lipca 2021 r. podjął uchwałę
w
sprawie
wyznaczenia
zastępstwa
w przypadku nieobecności dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej dla Powiatu
Przemyskiego.
Uchwała została wykonana.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 79.950,00 zł.

Zmiany dotyczyły m.in.:
- zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem
na dofinansowanie działalności bieżącej
domów pomocy społecznej;
- zmniejszenia planu dotacji celowej dla
powiatów na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej przeznaczonych na
Uchwała Nr 235/2021 Zarządu Powiatu
realizację rządowego programu „Dobry start”,
Przemyskiego z dnia 14 lipca 2021 r.
o którym mowa w uchwale nr 80 Rady
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
ustanowienia rządowego programu „Dobry
Start”.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 236/2021 Zarządu Powiatu
Konieczne
upoważnienie
Przemyskiego z dnia 20 lipca 2021 r.
podejmowania
działań
w
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana
nieobecności Dyrektora.
Ariela Wielgosza starszego specjalisty
27

dotyczące
przypadku
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w
Zarządzie
w Przemyślu.

52

Dróg

Powiatowych

Zmiany dotyczyły m.in.
- zabezpieczenia planu wydatków na zakup
środków
dydaktycznych
i
książek
z przeznaczeniem na zakup wtórników do
testów psychologicznych i pedagogicznych;
- zakupu materiałów i wyposażenia – zakup
Uchwała Nr 237/2021 Zarządu Powiatu licencji na oprogramowanie i opłatę
Przemyskiego z dnia 20 lipca 2021 r. aktualizującą programu.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 238/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu
„Programu Ochrony Środowiska na lata 2021
- 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028 dla
Gminy Medyka”.

W przedmiocie gminnego programu ochrony
środowiska
obowiązek
zaopiniowania
wymienionego projektu wynika z art. 17 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
920), w którym określono, ze projekty
programów ochrony środowiska podlegają
zaopiniowaniu przez organ wykonawczy
powiatu – Zarząd Powiatu.
Zmniejszenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 223.859,05 zł.

Zmiany dotyczyły m.in.:
- Aneksu nr 14 do umowy partnerskiej –
zmiana harmonogramu finansowego do
projektu pn. „Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej- (PSIP)”;
Uchwała Nr 239/2021 Zarządu Powiatu - zabezpieczenia planu na wykonanie
Przemyskiego z dnia 28 lipca 2021 r. dokumentacji projektowej na zadanie
w sprawie zmian w uchwale budżetowej pn. ,,Remont pomieszczeń przyziemia
w budynku przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu”.
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 240/2021 Zarządu Powiat
Przemyskiego z dnia 28 lipca 2021 r.
w
sprawie
powierzenia
pełnienia
obowiązków Dyrektora Specjalistycznego
28

P. Honorata Elińska została zatrudniona na
stanowisku p.o. Dyrektora SOWdOPR
w Korytnikach od dnia 01.08.2021 r. do dnia
31.01.2022 r.
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Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Korytnikach.
Uchwała Nr 241/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani
Honoraty Elińskiej – pełniącej obowiązki
Dyrektora
Specjalistycznego
Ośrodka
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Korytnikach.

Upoważnienie konieczne do składania
oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu
Przemyskiego związanych z prowadzeniem
bieżącej działalności powiatu w zakresie
działania jednostki
Zwiększenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 25.000,00 zł.
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Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dotacji
z przeznaczeniem na wydatki bieżące
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Uchwała Nr 242/2021 Zarządu Powiatu Budowlanego w Przemyślu.
Przemyskiego z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.

w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 243/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 6 sierpnia 2021 r.
w sprawie przesunięć środków finansowych
otrzymanych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pomiędzy zadaniami powiatu określonymi
Uchwałą Nr XXXVI/249/2021 Rady
Powiatu Przemyskiego z dnia 29 marca
2021 r.

Konieczność dokonania przesunięć wynikała
z ustalonych potrzeb w oparciu o złożone
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
wnioski osób niepełnosprawnych, w celu
efektywnego wykorzystania środków PFRON
na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu
Przemyskiego
w
sposób
określony
w załączniku do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 244/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 6 sierpnia 2021 r.
zmieniająca Uchwały Zarządu Powiatu
Przemyskiego Nr 24/2007 z dnia 29 stycznia
2007 r., Nr 84/2007 z dnia 01 sierpnia
2007 r., Nr 158/2008 z dnia 09 lipca 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody trwałemu
zarządcy – Zespołowi Szkół im. Aleksandra
Fredry w Nienadowej na użyczenie części
nieruchomości położonej w Nienadowej na
czas
nieoznaczony
jednostkom
organizacyjnym Powiatu Przemyskiego
z siedzibą w Nienadowej.

Pismem
G.IV.A.6850.5.2021
z
dnia
17 sierpnia 2021 r. doręczonym w dniu
19 sierpnia
2021
r.
poinformowano
o wyrażeniu zgody trwałemu zarządcy –
Zespołowi Szkół im. Aleksandra Fredry
w Nienadowej
na
użyczenie
części
nieruchomości położonej w Nienadowej na
czas
nieoznaczony
jednostkom
organizacyjnym
Powiatu
Przemyskiego
z siedzibą w Nienadowej i przekazano
informację:
1) Dyrektorowi Zespołu Szkół im.
Aleksandra Fredry w Nienadowej
2) Dyrektorowi Placówki Wychowawczo –
Opiekuńczej,
3) Dyrektorowi Placówki Wychowawczo –
Opiekuńczej pod Świerkami,

29
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4) Powiatowemu
Środowiskowej
w Nienadowej.
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Uchwała Nr 245/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 6 sierpnia 2021 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania
uprawnień
kierownikom
jednostek
organizacyjnych Powiatu Przemyskiego do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy 2021.

Centrum
i

Terapii
Integracji

Poinformowano o podjęciu przedmiotowej
Uchwały przez Zarząd Powiatu Przemyskiego
przekazując oryginał tej uchwały wraz
z załącznikiem graficznym.
Informacja ta została przekazana również
Wydziałowi PEK.
Dokonano zmiany w Uchwale Nr 193/2021
ZPP z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie
przekazania
uprawnień
kierownikom
jednostek
organizacyjnych
Powiatu
Przemyskiego do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy 2021.
Wprowadzono zmiany w § 1 pkt 2 lit. a
„Starostę Przemyskiego do kwoty 2.409.500
zł” oraz lit b „Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych do kwoty 2.086.000 zł”.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 11.250,00 zł.

Zmiany dotyczyły m.in.:
- zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem
na realizację zadań z obszaru przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
Uchwała Nr 246/2021 Zarządu Powiatu - zabezpieczenia planu wydatków na zadaniu
remontowym pn. „Remont mostu JNI
Przemyskiego z dnia 6 sierpnia 2021 r.
01003126 w ciągu DP nr 2416R Nakło w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Starzawa – Granica Państwa”.
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 247/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w
sprawie
określenia
warunków
przyznawania rodzinom zastępczym na
terenie
Powiatu
Przemyskiego
dofinansowania do wypoczynku dzieci poza
miejscem zamieszkania, jednorazowego
świadczenia pieniężnego na pokrycie
30

W związku z rosnącymi m.in. cenami
towarów rynkowych, kosztami wypoczynku,
koniecznym stało się dokonanie aktualizacji
wysokości
fakultatywnych
świadczeń
proponowanych do wypłaty rodzinom
zastępczym oraz zmodyfikowano kryteria ich
przyznawania.
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niezbędnych
kosztów
związanych
z potrzebami przyjmowanego do rodziny
dziecka,
środków
finansowych
na
utrzymanie lokalu mieszkaniowego lub
domu jednorodzinnego, świadczenia na
pokrycie
wydatków
związanych
z wystąpieniem zdarzenia losowego,
środków na pokrycie kosztów związanych
z przeprowadzeniem remontu.
Uchwała Nr 248/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w
sprawie
powołania
komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających
się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego oraz
ustalenia stawki
wynagrodzenia ekspertów uczestniczących
w pracach komisji.

Uchwała Nr 249/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla
Powiatu Przemyskiego.

Prawo Oświatowe reguluje sprawy dotyczące
awansów nauczycieli. Jeden ze stopni awansu
tj. nauczyciel mianowany, realizowany jest na
terenie powiatu. W związku z powyższym
należało wg ustawy powołać komisję
składającą
się
między
innymi
z
przedstawicieli
jst,
kuratorium
i przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
Uchwała została wykonana.
Zarząd Powiatu Przemyskiego na posiedzeniu
w dniu 26 sierpnia 2021 r. podjął uchwałę
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla
Powiatu Przemyskiego. Zarzad Powiatu
powołał na stanowisko dyrektora Poradni
Panią Annę Szkarpecką-Pridkę.
Uchwała została wykonana.
Zmiany dotyczyły m.in.
- zabezpieczenia planu wydatków na
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
zwiększenia
planu
na
zadaniu
inwestycyjnym
pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1823R Stubno-KalnikówKorczowa”.

Uchwała Nr 250/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych jak również w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2021 rok dostępnych na
stronie
internetowej
bip.spprzemysl.pl
w zakładce Finanse i mienie Powiatu, Budżet.
Zmiany dotyczyły m.in. zabezpieczenia planu
Uchwała Nr 251/2021 Zarządu Powiatu wydatków na opłatę roczną licencji oraz na
Przemyskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. szkolenia pracowników.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
31
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jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 252/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 10 września 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
reprezentowania Powiatu Przemyskiego
w sprawach dotyczących projektu w ramach
Programu Erasmus+.

Zarząd Powiatu Przemyskiego na posiedzeniu
w dniu 10 września 2021 r. podjął uchwałę
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
reprezentowania Powiatu Przemyskiego
w sprawach dotyczących projektu w ramach
Programu Erasmus+.
Uchwała została wykonana.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 1.952,00 zł.

Zmiany dotyczyły m.in.: zwiększenia planu
dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie
działalności
bieżącej
domu
pomocy
społecznej DPS Huwniki w kwocie
Uchwała Nr 253/2021 Zarządu Powiatu 3 600,00 zł oraz DPS Prałkowce w kwocie
Przemyskiego z dnia 10 września 2021 r.
1 708,00 zł.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 254/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 10 września 2021 r. Uchwała w sprawie założeń do opracowania
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych projektu budżetu Powiatu Przemyskiego na
do projektu budżetu Powiatu Przemyskiego 2022 rok.
na 2022 rok.

70

Uchwała Nr 255/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 23 września 2021 r.
w sprawie przesunięć środków finansowych
otrzymanych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pomiędzy zadaniami powiatu określonymi
Uchwałą Nr XXXVI/249/2021 Rady
Powiatu Przemyskiego z dnia 29 marca
2021 r.
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Zwiększenie planu dochodów i wydatków
Uchwała Nr 256/2021 Zarządu Powiatu o kwotę 75.511,00 zł.
Przemyskiego z dnia 23 września 2021 r. Zmiany dotyczyły m.in.:
w sprawie zmian w uchwale budżetowej - zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
działalności bieżącej domów pomocy
społecznej;
32

Konieczność dokonania przesunięć wynikała
z ustalonych potrzeb w oparciu o złożone
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
wnioski osób niepełnosprawnych, w celu
efektywnego wykorzystania środków PFRON
na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu
Przemyskiego
w
sposób
określony
w załączniku do niniejszej uchwały.
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- zwiększenia planu dotacji pochodzącej
z rezerwy celowej z przeznaczeniem na
realizację dodatku w wysokości świadczenia
wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej
kwoty, o których mowa w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
- zwiększenia planu dotacji na obsługę zadań
z zakresu gospodarki nieruchomościami
Skarbu Państwa, które wykonują powiaty jako
zadania z zakresu administracji rządowej.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.

1. W rozdziale III § 10 pkt. 4 otrzymuje
brzmienie: W Placówce działają samodzielne
stanowiska pracy, określone w Regulaminie
Organizacyjnym Powiatowego Centrum
Terapii Środowiskowej i Integracji.
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Uchwała Nr 257/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 23 września 2021 r.
w
sprawie
wprowadzenia
zmian
w
Regulaminie
Organizacyjnym
Powiatowego
Centrum
Terapii
Środowiskowej i Integracji.

2. W rozdziale I § 3 pkt. 2 otrzymuje
brzmienie: Placówka używa pieczęci
urzędowej: „Powiatowe Centrum Terapii
Środowiskowej i Integracji, Nienadowa 555
C/3, 37-750 Nienadowa, tel/fax 16 3000330".
3. W rozdziale I § 3 pkt. 3 otrzymuje
brzmienie: Siedziba placówki mieści się w
miejscowości Nienadowa 555 C/3, 37-750
Dubiecko.
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Zmiany dotyczyły m.in.
Zmiany
planu
wydatków
w
celu
zabezpieczenia planu wydatków na zakup
niezbędnych
bieżących
materiałów
poprzez
zmniejszenie
Uchwała Nr 258/2021 Zarządu Powiatu i wyposażenia,
Przemyskiego z dnia 30 września 2021 r. planowanych wydatków na zakup usług
w sprawie zmian w uchwale budżetowej pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (rozdział
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
750 20).
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
33
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2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 58.390,00 zł.
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Zmiany dotyczyły m.in.:
- zwiększenia planu dotacji na realizację
bieżących zadań własnych powiatu, z rezerwy
celowej na dofinansowanie działalności
bieżącej domów pomocy społecznej,
- zwiększenia planu dotacji dla powiatu na
opłacenie
składek
na
ubezpieczenie
za
dzieci
i
uczniów
Uchwała Nr 259/2021 Zarządu Powiatu zdrowotne
Przemyskiego z dnia 5 października 2021 r. przebywających w placówce pełniącej funkcje
w sprawie zmian w uchwale budżetowej resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej
niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 260/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie przesunięć środków finansowych
otrzymanych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pomiędzy zadaniami powiatu określonymi
Uchwałą Nr XXXVI/249/2021 Rady
Powiatu Przemyskiego z dnia 29 marca
2021 r.
Uchwała Nr 261/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 13 października 2021 r.
w
sprawie
wprowadzenia
zmian
w
Regulaminie
Organizacyjnym
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Przemyślu.
Uchwała Nr 262/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego pn.
“Powierzenie
prowadzenia
punktu
w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
i/lub
nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji
34

Konieczność
dokonania
przesunięć
wynikała ze zwrotu środków PFRON
niewykorzystanych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Przemyślu w celu efektywnego
wykorzystania środków PFRON na rzecz osób
niepełnosprawnych z Powiatu Przemyskiego
w sposób określonych w załączniku do
niniejszej uchwały.
W związku z decyzją Zarządu wprowadzone
zostały do Regulaminu Organizacyjnego
zasady w zakresie opisu zadań na nowym
stanowisku pracy.
Zrealizowana.
Obowiązek ogłoszenia konkursu wynika
z ustawy o nieodpłetnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej.
Konkurs został rozstrzygnięty w dniu
30 listopada 2021 r. poprzez wybranie
realizatora
zadania
publicznego
na
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wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej prowadzenie dwóch punktów; nieodpłatnej
w 2022 roku“.
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 3.892,00 zł.
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Zmiany dotyczyły m.in.: zabezpieczenia planu
wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.
„Przebudowa drogi Nr 2105R Wacławice –
Uchwała Nr 263/2021 Zarządu Powiatu Hnatkowice - Orły w m. Hnatkowice”.
Przemyskiego z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.

w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.

79

80

Uchwała Nr 264/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 13 października 2021 r.
w
sprawie
zmiany
Regulaminu
Organizacyjnego
Zarządu
Dróg
Powiatowych w Przemyślu.
Uchwała Nr 265/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 29 października 2021 r.
w sprawie dokonania przesunięć środków
finansowych otrzymanych z Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami
powiatu
określonymi
Uchwałą
Nr
XXVI/249/2021
Rady
Powiatu
Przemyskiego z dnia 29 marca 2021 r.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia –
stażystka została zatrudniona na okres od
26.10.2021 r. – do 31.01.2022 r.
Konieczność
dokonania
przesunięć
wynikała ze zwrotu środków PFRON
niewykorzystanych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Przemyślu w celu efektywnego
wykorzystania środków PFRON na rzecz osób
niepełnosprawnych z Powiatu Przemyskiego
w sposób określony w załączniku do niniejszej
uchwały.
Zmniejszenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 2.562.287,30 zł.
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Zmiany dotyczyły m.in.:
- zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na
realizację operacji typu ,,Scalanie gruntów''
w ramach poddziałania ,,Wsparcie na
Uchwała Nr 266/2021 Zarządu Powiatu inwestycje
związane
z
rozwojem,
Przemyskiego z dnia 29 października 2021 r. modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa
w sprawie zmian w uchwale budżetowej i leśnictwa'', objętego PROW na lata 2014Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
2020;
zwiększenia
planu
wydatków
z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla
jednostek samorządu terytorialnego na
zadania
dotyczące
gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa w części
obsługi administracyjnej;

35
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- Aneksu nr 15 do umowy partnerskiej –
zmiana harmonogramu finansowego do
projektu pn. „Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej- (PSIP)”,
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.

82

83

84

Uchwała Nr 267/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 29 października 2021 r.
w sprawie wyboru długości okresu średniej
arytmetycznej stosowanego do wyliczenia
relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.

Uchwała Nr 268/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie powołania składu Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na realizację
zadania publicznego pn. “Powierzenie
prowadzenia punktu w zakresie nieodpłatnej
pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w tym
nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniami
z zakresu edukacji prawnej w 2022 roku“.
Uchwała Nr 269/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 4 listopada 2021 r.
36

Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej
kwoty przypadających w danym roku
budżetowym spłat i wykupów określonych
w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do
planowanych dochodów bieżących budżetu
nie może przekroczyć średniej arytmetycznej
z obliczonych dla ostatnich trzech albo
siedmiu lat relacji dochodów bieżących
powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki
bieżące do dochodów bieżących budżetu.
Wyboru długości okresu stosowanego do
wyliczenia
relacji
dokonuje
organ
wykonawczy
jednostki
samorządu
terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r.
i informuje o wyborze właściwą regionalną
izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej
jednostki. W związku z powyższym istnieje
konieczność
uwzględnienia
powyższej
zmiany przy opracowywaniu projektu budżetu
powiatu przemyskiego na 2022 rok przed
dniem 15.11.2021 r. (terminem złożenia
projektu budżetu do Regionalnej Izby
Obrachunkowej i Radzie Powiatu).

Zrealizowana.
Zgodnie z zapisami ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
ogłaszając otwarty konkurs ofert należy
powołać komisję konkursową do opiniowania
złożonych ofert.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 5.485,00 zł.
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w sprawie zmian w uchwale budżetowej Zmiany dotyczyły m.in.:
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
- zwiększenia planu dotacji z rezerwy celowej
na dofinansowanie działalności bieżącej
Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach;
-zwiększenia planu dotacji w związku
z podziałem kwot dotacji wynikającym
z nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat;
- zmniejszenia planu dotacji na realizację
zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy
w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie przeznaczonej na realizację
programów
dla
sprawców
przemocy
w rodzinie.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 36.593,59 zł.
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Zmiany dotyczyły m.in.:
- zwiększenia planu dotacji w związku
z rozliczeniem kosztów realizacji zadań
związanych z przeprowadzeniem przez powiat
kwalifikacji wojskowej w 2021 r.;
- zwiększenia planu dochodów w związku ze
zmianą transz przekazywania środków
Uchwała Nr 270/2021 Zarządu Powiatu finansowych na realizację projektu pn.
Przemyskiego z dnia 8 listopada 2021 r.
„EngLife:
wspieranie
nauczycieli
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do
Powiatu Przemyskiego na 2021.
uczenia języka na całe życie w ramach
Programu ERASMUS+.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 271/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Krasiczyn na lata 2022 – 2026
z perspektywą do 2030 roku”.

87

Uchwała Nr 272/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie wyboru długości okresu średniej
arytmetycznej stosowanego do wyliczenia
relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.
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Uchwała Nr 273/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 249/2018
Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia
30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia struktury
wewnętrznej wydziałów i liczby etatów
w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

W przedmiocie gminnego programu ochrony
środowiska
obowiązek
zaopiniowania
wymienionego projektu wynika z art. 17 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020r. poz.
920), w którym określono, ze projekty
programów ochrony środowiska podlegają
zaopiniowaniu przez organ wykonawczy
powiatu – Zarząd Powiatu.
Uchwała dotyczy uchylenia Uchwały Nr
267/2021 ZPP z dnia 29 października 2021
w sprawie wyboru długości okresu średniej
arytmetycznej z uwagi na brak aktualizacji
systemu Besti@ zawierającej niezbędne
zmiany w zakresie obsługi WPF. Po uzyskaniu
dostępu do aktualizacji zostanie rozważona
decyzja czy dokonać zmiany wyboru długości
okresu średniej arytmetycznej stosowanego do
wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
Dotyczyła zmiany struktury wewnętrznej
i liczby etatów w Wydziale Kominikacji
i Dróg, dodano stanowisko ds. kontroli
i nadzoru.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 65.570,38 zł.
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Zmiany dotyczyły m.in.:
- zwiększenia planu dotacji na realizację
dodatku wychowawczego, o którym mowa
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej;
- zwiększenia planu dotacji na realizację
w
wysokości
świadczenia
Uchwała Nr 274/2021 Zarządu Powiatu dodatku
oraz
dodatku
do
Przemyskiego z dnia 22 listopada 2021 r. wychowawczego
kwoty
dla
dzieci
w sprawie zmian w uchwale budżetowej zryczałtowanej
przebywających w placówkach opiekuńczoPowiatu Przemyskiego na 2021 rok.
wychowawczych, o którym mowa w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
38
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bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 275/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie wyboru realizatora zadania
publicznego pn. “Powierzenie prowadzenia
punktu w zakresie nieodpłatnej pomocy
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji
wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej
w 2022 roku“ na terenie Powiatu
Przemyskiego.

Zrealizowana. W dniu 30 listopada 2021 r.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią
Komisji Konkursowej rozstrzygnął otwarty
konkurs ofert wybierając realizatora zadania,
którym zostało Stowarzyszenie SURSUM
CORDA z Nowego Sącza. Wyłoniona
organizacja obsługuje punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego. Umowa ze
stowarzyszeniem została podpisana w dniu
23 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr 276/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie dokonania przesunięć środków
finansowych otrzymanych z Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami
powiatu
określonymi
Uchwałą
Nr
XXVI/249/2021
Rady
Powiatu
Przemyskiego z dnia 29 marca 2021 r.

Konieczność dokonania przesunięć wynikała
z ustalonych potrzeb w oparciu o złożone
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
wnioski osób niepełnosprawnych, w celu
efektywnego wykorzystania środków PFRON
na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu
Przemyskiego
w
sposób
określony
w załączniku do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 277/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu
„Programu Ochrony Środowiska na lata 2021
– 2024 z perspektywą na lata 2025-2028 dla
Gminy Stubno”.

W przedmiocie gminnego programu ochrony
środowiska
obowiązek
zaopiniowania
wymienionego projektu wynika z art. 17 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
920), w którym określono, ze projekty
programów ochrony środowiska podlegają
zaopiniowaniu przez organ wykonawczy
powiatu – Zarząd Powiatu.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 64.052,00 zł.

Zmiany dotyczyły m.in.:
- zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie
działalności
bieżącej
domu
pomocy
społecznej DPS Huwniki,
Uchwała Nr 278/2021 Zarządu Powiatu - zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie
Przemyskiego z dnia 30 listopada 2021 r. działalności bieżącej domów pomocy
w sprawie zmian w uchwale budżetowej społecznej DPS Prałkowce.
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.

39

RAPORT O STANIE POWIATU PRZEMYSKIEGO W ROKU 2021

94

Zmiany dotyczyły m.in.:
- zabezpieczenia planu na zakup materiałów
i wyposażenia na remont przepustów w ciągu
dróg powiatowych;
- zwiększenia planu na zakup materiałów
Uchwała Nr 279/2021 Zarządu Powiatu biurowych, tonerów i środków czystości.
Przemyskiego z dnia 7 grudnia 2021 r.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 280/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 7 grudnia 2021 r.
w sprawie dokonania przesunięć środków
finansowych otrzymanych z Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami
powiatu
określonymi
Uchwałą
Nr
XXVI/249/2021
Rady
Powiatu
Przemyskiego z dnia 29 marca 2021 r.

Konieczność dokonania przesunięć wynikała
z potrzeby efektywnego wykorzystania
środków
PFRON
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych z Powiatu Przemyskiego.

Zmiany dotyczyły m.in. zabezpieczenia planu
na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
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Uchwała Nr 281/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.

Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.

Zmiany dotyczyły m.in.: zmniejszenia planu
dotacji wydatków w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 w związku z realizacją projektu
poddziałania pn. „Wsparcie na inwestycje
z
rozwojem,
modernizacją
Uchwała Nr 282/2021 Zarządu Powiatu związane
Przemyskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 283/2021 Zarządu Powiatu Konieczność dokonania przesunięć wynikała
Przemyskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. z potrzeby efektywnego wykorzystania
40
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w sprawie dokonania przesunięć środków
finansowych otrzymanych z Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami
powiatu
określonymi
Uchwałą
Nr
XXVI/249/2021
Rady
Powiatu
Przemyskiego z dnia 29 marca 2021 r.

środków
PFRON
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych z Powiatu Przemyskiego
w sposób określony w załączniku do niniejszej
uchwały.

Zmiany dotyczyły m.in. zwiększenia planu na
zakup środków dydaktycznych i książek oraz
zakupu usług telekomunikacyjnych.
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Uchwała Nr 284/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.

Uchwała Nr 285/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 grudnia 2021 r.
w
sprawie
zmiany
Uchwały
Nr
XXXIII/218/2020
Rady
Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
Uchwała Nr 286/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 249/2018
Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia
30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia struktury
wewnętrznej wydziałów i liczby etatów
w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.
Uchwała Nr 287/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 249/2018
Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 30
lipca 2018 r. w sprawie ustalenia struktury
wewnętrznej wydziałów i liczby etatów
w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.

Zmiana dotyczyła dostosowano wysokości
dochodów i wydatków w 2021 r. do wielkości
wynikających z budżetu na 2021 r.

Dotyczyła zmiany struktury wewnętrznej
i liczby etatów w Wydziale FinansowoKsięgowym.

Dotyczyła zmiany struktury wewnętrznej
i liczby etatów w Wydziale Urbanistyki,
Architektury i Budownictwa.
Zmiany dotyczyły m.in. zabezpieczenia planu
wydatków na składki na ubezpieczenia
społeczne oraz zakup usług pozostałych.
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Uchwała Nr 288/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 31 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
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Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych
jak również w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za
2021 rok dostępnych na stronie internetowej
bip.spprzemysl.pl w zakładce Finanse i mienie
Powiatu, Budżet.
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Uchwała Nr 289/2021 Zarządu Powiatu
Przemyskiego z dnia 31 grudnia 2021 r.
w
sprawie
zmiany
Uchwały
Nr Zmiana dotyczyła dostosowania wysokości
XXXIII/218/2020
Rady
Powiatu dochodów i wydatków w 2021 r. do wielkości
Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku wynikających z budżetu na 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
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Część II. Realizacja polityk,
programów i strategii
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V.

Administracja powiatowa.

Zarząd Powiatu Przemyskiego wykonuje zadania Powiatu (własne i zlecone) przy pomocy
Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz 13 jednostek organizacyjnych Powiatu.
1. Starostwo Powiatowe w Przemyślu.
Siedziba Starostwa Powiatowego mieści się w Przemyślu przy ul. Plac Dominikański 3.
W ramach struktury organizacyjnej Starostwa, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
funkcjonują:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu,
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
Geolog Powiatowy,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
Powiatowy Rzecznik Prasowy,
Stanowisko ds. funduszy europejskich,
Stanowisko ds. kontroli gospodarki finansowej – vacat,
Stanowisko ds. zamówień publicznych,
Wydział Finansowo – Księgowy,
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem
Powiatu, Geodeta Powiatowy,
Wydział Komunikacji i Dróg,
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa,
Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich,
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji,
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
Zespół Radców Prawnych.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu zatrudnionych było 115
osób, 114,2 etetu.
W 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Przemyślu wpłynęło i zostało zarejestrowanych w
systemie elektronicznym obiegu dokumentów el-Dok system 27683 dokumenty oraz 1505
dokumentów w rejestrze faktur.
Skargi.
W 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Przemyślu nie wpłynęła żadna skarga do
rozpatrzenia przez urząd, natomiast wpłynęły cztery skargi, które zgodnie z właściwością
przekazane zostały do rozpatrzenia właściwemu organowi.
2. Jednostki Organizacyjne Powiatu.
1)
2)
3)
4)
5)

Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach,
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku,
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nienadowej,
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego w Przemyślu,
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu,
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu,
Powiatowy Urząd Pracy (wspólnie z Miastem Przemyśl),
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach,
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Przemyślu,
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu,
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej.

IV. Finanse powiatu.
Podstawę gospodarki finansowej Powiatu stanowi uchwała budżetowa podejmowana przez
Radę Powiatu na sesji budżetowej. Uchwała taka powinna być podjęta do końca roku
kalendarzowego poprzedzającego rok realizacji budżetu. Ustawa dopuszcza możliwość
podjęcia uchwały o przyjęciu budżetu do końca stycznia roku, którego dotyczy budżet. Budżet
na rok 2021 przyjęty został w dniu 30.12.2020 r. Uchwałą Rady Powiatu Przemyskiego nr
XXXIII/217/2020.
Tabela 2. Budżet Powiatu Przemyskiego w 2021 r.
1.

•

•

2.

•
•
•

3.

Wynik budżetu

•

nadwyżka na dzień
31.12.2020 r.

12.738.163,23 zł

•

nadwyżka na dzień
31.12.2021 r.

10.791.787,23 zł

różnica między
dochodami
bieżącymi
a wydatkami
bieżącymi na dzień
31.12.2020 r.
różnica między
dochodami
bieżącymi
a wydatkami
bieżącymi na dzień
31.12.2021 r.
Przychody
przychody ogółem,
z tego:
nadwyżka z lat
ubiegłych
wolne środki,
o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt
6 ustawy o finansach
publicznych
Rozchody

17.009.221,27 zł

17.565.556,52 zł

2020 r.

2021 r.

Dynamika

18.406.268,52 zł

28.632.424,04 zł

1,56

18.140.460,19 zł

27.519.981,62 zł

1,52

78.000,00 zł

0,00 zł

2020 r.

2021 r.
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•
4.

spłaty kredytów
i pożyczek

19.500,00 zł

0,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie dochodów

•
•
•
•
•

dochody ogółem,
z tego:
dochody bieżące,
w tym
PDOF
PDOP
dochody majątkowe

Wykonanie wydatków

•
•
•

wydatki ogółem,
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

2020 r.

2021 r.

Dynamika

71.751.734,73 zł

63.539.272,45 zł

0,89

59.470.362,76 zł

59.398.424,38 zł

1,00

10.634.957,00 zł
198.178,73 zł

12.205.068,00 zł
331.475,03 zł

1,15
1,67

12.281.371,97 zł

4.140.848,07 zł

0,34

2020 r.

2021 r.

Dynamika

59.013.571,50 zł

52.747.485,22 zł

0,89

42.461.141,49 zł
16.552,430,01 zł

41.832.867,86 zł
10.914.617,36 zł

0,99
0,66

Tabela 3. Wydatki majątkowe Powiatu Przemyskiego w 2021 r.
Dział

Rozdział

Paragraf

010
01005
6050

6058

6059

600
60014
6050

Treść

Plan

Rolnictwo i łowiectwo
53 819,89
Prace geodezyjno-urządzeniowe na
53 819,89
potrzeby rolnictwa
Wydatki inwestycyjne jednostek
6 150,00
budżetowych
Realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi
6 150,00
Wyszatyce"- Budżet Państwa
Wydatki inwestycyjne jednostek
30 332,35
budżetowych
Realizacja projektu "Scalenie gruntów
wsi Wyszatyce" - Europejski Fundusz
29 367,86
Rolny
Realizacja projektu "Scalenie gruntów
wsi Zalesie gm. Krasiczyn" –
964,49
Europejski Fundusz Rolny
Wydatki inwestycyjne jednostek
17 337,54
budżetowych
Realizacja projektu "Scalenie gruntów
16 786,25
wsi Wyszatyce" - Budżet Państwa
Realizacja projektu "Scalenie gruntów
wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Budżet
551,29
Państwa
Transport i łączność
11 544 063,00
Drogi publiczne powiatowe
11 003 227,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
10 577 267,00
budżetowych
"Przebudowa drogi powiatowej nr
1783R poprzez budowę chodnika
20 000,00
w m. Maćkowice opracowanie
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Wykonanie

%
wykonania

53 735,67

99,84

53 735,67

99,84

6 150,00

100,00

6 150,00

100,00

30 278,76

99,82

29 314,27

99,82

964,49

100,00

17 306,91

99,82

16 755,62

99,82

551,29

100,00

8 687 635,32
8 447 637,72

75,26
76,77

8 047 536,69

76,08

20 000,00

100,00
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dokumentacji projektowej"
"Przebudowa drogi powiatowej nr
1783R poprzez budowę chodnika
w m. Maćkowice"
"Przebudowa drogi powiatowej nr
1820R poprzez budowę chodnika
w m. Buszkowiczki" (w kierunku
wiaduktu)
"Przebudowa drogi powiatowej nr
2096R poprzez budowę chodnika
w m. Grochowce" - dokumentacja
techniczna
"Przebudowa drogi powiatowej nr
2099R poprzez budowę chodnika
w m. Kosienice" (w kierunku drogi
wojewódzkiej nr 881)
"Przebudowa dróg powiatowych nr
2101R i 2102R poprzez budowę
chodnika w m. Ujkowice"dokumentacja projektowa
"Przebudowa mostu JNI 01003116
w m. Bachów"- dokumentacja
projektowa
Budowa łącznika do drogi
wojewódzkiej nr 884 wraz
z przebudową drogi powiatowej nr
2083 R w miejscowości Krzywcza –
środki z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych
Budowa mostu na rzece San
w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy
DP nr 1820R i 1818R - pomoc
finansowa Gminy Medyka
Przebudowa DP nr 1777R w km
15+320-34+425 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą - wykonanie
dokumentacji projektowej - wkład
własny
Przebudowa dp Nr 1820R, 2108R
i 2109R
Przebudowa DP nr 2094 R Fredropol Hermanowice - wykonanie
dokumentacji projektowej
Przebudowa drogi Nr 2105R
Wacławice - Hnatkowice - Orły w m.
Hnatkowice
Przebudowa drogi powiatowej nr
1778R Pruchnik- Skopów - Babice w
miejscowości Skopów poprzez
budowę chodnika
Przebudowa drogi powiatowej nr
1783R poprzez budowę chodnika
w m. Maćkowice
49

216 500,00

212 300,49

98,06

20 000,00

19 900,00

99,50

20 000,00

20 000,00

100,00

260 000,00

259 799,70

99,92

20 000,00

20 000,00

100,00

100 000,00

0,00

0,00

921 720,00

0,00

0,00

100 000,00

99 970,96

99,97

350 000,00

349 935,00

99,98

192 000,00

182 040,00

94,81

139 550,00

139 113,00

99,69

402 676,00

402 675,65

100,00

20 000,00

20 000,00

100,00

177 000,00

176 072,96

99,48
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Przebudowa drogi powiatowej nr
1818R poprzez budowę ścieżki
pieszo - rowerowej pomiędzy
miejscowościami Torki - Leszno –
Nakło
Przebudowa drogi powiatowej nr
1818R Radymno - Medyka poprzez
budowę chodnika w miejscowości
Torki
Przebudowa drogi powiatowej nr
1820R poprzez budowę chodnika
w m. Bolestraszyce
Przebudowa drogi powiatowej nr
1820R poprzez budowę chodnika
w m. Wyszatyce
Przebudowa drogi powiatowej nr
1820R Radymno - Przemyśl poprzez
budowę chodnika w m. Buszkowiczki
Przebudowa drogi powiatowej nr
1823R Stubno - Kalników - Korczowa
Przebudowa drogi powiatowej nr
2067R Hucisko Nienadowskie –
Dubiecko - Sielnica na odc. Dubiecko Sielnica - dokumentacja projektowa
Przebudowa drogi powiatowej nr
2078 R poprzez budowę chodnika
w m. Bircza
Przebudowa drogi powiatowej nr
2080 R Węgierka - Średnia –
Krzywcza poprzez budowę chodnika
Przebudowa drogi powiatowej nr
2082 R w miejscowości Reczpol
poprzez budowę chodnika
Przebudowa drogi powiatowej nr
2086R Dybawka - Tarnawce poprzez
budowę chodnika
Przebudowa drogi powiatowej nr
2088R Olszany - Rybotycze –
opracowanie dokumentacji
projektowej
Przebudowa drogi powiatowej nr
2091R w m. Pikulice
Przebudowa drogi powiatowej nr
2092R Aksmanice - Nowosiółki
Dydyńskie poprzez budowę chodnika
w miejscowości Sierakośce
Przebudowa drogi powiatowej nr
2100R Maćkowice - Trójczyce w m.
Wacławice
Przebudowa drogi powiatowej nr
2104R poprzez budowę chodnika
w m. Batycze - opracowanie
50

230 400,00

230 279,12

99,95

225 810,00

224 616,98

99,47

320 000,00

318 474,68

99,52

433 000,00

380 341,32

87,84

160 000,00

159 642,93

99,78

546 028,00

546 026,37

100,00

167 780,00

167 280,00

99,70

160 000,00

159 081,18

99,43

100 000,00

99 932,83

99,93

190 000,00

180 096,23

94,79

400 000,00

399 929,79

99,98

125 012,00

79 950,00

63,95

20 000,00

19 680,00

98,40

657 019,00

653 362,88

99,44

140 000,00

139 000,00

99,29

20 000,00

20 000,00

100,00
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dokumentacji projektowej
Przebudowa drogi powiatowej Nr
2106 R poprzez budowę opaski
chodnikowej
Przebudowa drogi powiatowej nr
2107R poprzez budowę chodnika
w m. Orzechowce
Przebudowa drogi powiatowej nr
2119R Hurko - Jaksmanice poprzez
budowę chodnika w miejscowości
Siedliska
Przebudowa drogi powiatowej nr
2121R w m. Łuczyce
Przebudowa drogi powiatowej nr
2122R w m. Łuczyce
Przebudowa drogi powiatowej nr
2123R w m. Nehrybka poprzez
budowę opaski chodnikowej

6060

Przebudowa drogi powiatowej nr
2124R poprzez budowę chodnika
w m. Żurawica
Przebudowa drogi powiatowej nr
2124R Żurawica - Buszkowice
Przebudowa drogi powiatowej nr
2415R Stubienko - Barycz, poprzez
budowę chodnika w miejscowości
Stubienko - pomoc finansowa Gminy
Stubno
Przebudowa drogi powiatowej nr
2422R Medyka - Granica Państwa
w m. Medyka - wkład własny
Przebudowa dróg powiatowych przy
udziale pomocy finansowej z gminami
- wkład własny
Przebudowa istniejących przejść dla
pieszych w ciągu DP nr 2098 R
w m. Trójczyce, DP nr 1820 R
w m. Bolestraszyce, DP nr 2091 R
w m. Fredropol, DP nr 1818 R w
m. Torki i 1777 R w m. Sufczyna
Przebudowa mostu JNI 01003133
w ciagu DP nr 2124R w m. Żurawica
Przebudowa skrzyżowania dróg
powiatowych nr 1818R i 1823R
poprzez budowę ronda w m. Stubno opracowanie dokumentacji
projektowej
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wypłata odszkodowań za
wywłaszczenie działek
Zakup piaskarki do zimowego
utrzymania dróg dla ZDP w Przemyślu
51

148 000,00

147 872,95

99,91

120 000,00

119 663,33

99,72

156 500,00

156 435,40

99,96

20 000,00

20 000,00

100,00

125 000,00

112 618,80

90,10

20 000,00

19 900,00

99,50

60 000,00

0,00

0,00

200 999,81

200 576,22

99,79

76 000,00

75 114,26

98,83

484 000,00

346 801,58

71,65

658 393,00

0,00

0,00

504 167,00

0,00

0,00

1 109 712,19

1 109 692,08

100,00

40 000,00

39 360,00

98,40

425 960,00

400 101,03

93,93

200 000,00

174 513,14

87,26

46 125,00

46 125,00

100,00
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60078
6050

700
70005
6050

Zakup pługa dwustronnego do
odśnieżania dróg dla ZDP
w Przemyślu
Zakup pługa jednostronnego do
odśnieżania dróg dla ZDP
w Przemyślu
Zakup samochodu ciężarowego dla
ZDP w Przemyślu
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R
Brzuska - Huta Brzuska w km
0+800-1+100 wraz z odbudową
przepustu w km 0+998
Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DP
nr 1777R - wkład własny
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu
drogi powiaotwej nr 2078R
w m. Posada Rybotycka - opracowanie
dokumentacji projektowej - wkład
własny
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu
drogi powiatowej nr 2069R
w m. Babice - opracowanie
dokumentacji projektowej - wkład
własny
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Opracowanie dokumentacji pokrycia
dachu przy ul. Waygarta 1
w Przemyślu
Przebudowa konstrukcji dachu,
wymiana pokrycia dachowego na
budynku przy ul. Waygarta 1
Przebudowa toalet ogólnodostępnych
na parterze budynku przy Placu
Dominikańskim 3A,
z przystosowaniem dla osób
niepełnosprawnych
Przystosowanie toalet
w pomieszczeniach przyziemia
w budynku przy ul. Waygarta
w Przemyślu dla osób
niepełnosprawnych
Przystosowanie toalet
w pomieszczeniach przyziemia
w budynku przy ul. Waygarta 1
w Przemyślu dla osób
niepełnosprawnych - dokumentacja
projektowa
52

12 000,00

11 700,00

97,50

17 835,00

17 835,00

100,00

150 000,00

149 927,89

99,95

540 836,00

239 997,60

44,38

540 836,00

239 997,60

44,38

100 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

120 000,00

119 998,80

100,00

120 836,00

119 998,80

99,31

513 102,00

370 806,89

72,27

513 102,00

370 806,89

72,27

263 102,00

120 806,89

45,92

10 000,00

0,00

0,00

134 000,00

2 706,00

2,02

58 100,00

58 099,01

100,00

56 002,00

56 001,88

100,00

5 000,00

4 000,00

80,00
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6300

710
71015
6060

720
72095
6050

6057

6059

750
75020
6050

Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Nadbudowa części wschodniej
budynku LO w Dubiecku oraz zmiany
konstrukcji dachu na budynku szkoły
nad częścią licealną i łącznikiem –
II etap
Działalność usługowa
Nadzór budowlany
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Zakup kserokopiarki
Zakup samochodu terenowego
Informatyka
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej - wkład własny –
wydatki niekwalifikowalne
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej - dotacja z budżetu Unii
Europejskiej
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej - wkład własny - środki
powiatu
Administracja publiczna
Starostwa powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
"Przebudowa budynku Starostwa
Powiatowego w Przemyślu w obrębie
sal konferencyjnych zlokalizowanych
na II piętrze" wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego
Opracowanie dokumentacji pokrycia
dachu w budynku przy
Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu
Przebudowa budynku Starostwa
Powiatowego w obrębie sal
konferencyjnych zlokalizowanych na
II piętrze
Przebudowa budynku w celu
dostosowania do wymagań ochrony
przeciwpożarowej
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250 000,00

250 000,00

100,00

250 000,00

250 000,00

100,00

103 000,00
103 000,00

103 000,00
103 000,00

100,00
100,00

103 000,00

103 000,00

100,00

11 000,00
92 000,00
87 385,65
87 385,65

11 000,00
92 000,00
17 304,34
17 304,34

100,00
100,00
19,80
19,80

70 081,30

0,00

0,00

70 081,30

0,00

0,00

14 708,65

14 708,65

100,00

14 708,65

14 708,65

100,00

2 595,70

2 595,69

100,00

2 595,70

2 595,69

100,00

1 292 436,00
1 271 526,00

1 206 594,59
1 185 684,59

93,36
93,25

1 271 526,00

1 185 684,59

93,25

19 188,00

18 900,00

98,50

30 750,00

30 750,00

100,00

85 390,00

0,00

0,00

745 205,00

745 051,98

99,98
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75075
6060

754
75404
6170

75411

6300

801
80115
6050

Przebudowa części pomieszczeń
parteru w budynku Starostwa
Powiatowego w Przemyślu celem
przystosowania ich do obsługi
interesantów
Przebudowa kotłowni gazowej wraz
z wymianą instalacji c.o.
Rozbudowa instalacji LAN oraz
instalacji dodatkowych gniazd
wtykowych porządkowych na
korytarzach I i II piętra
Wykonanie dokumentacji projektowej
i kosztorysowej na przebudowę części
pomieszczeń parteru w budynku
Starostwa Powiatowegio w Przemyślu
celem przystosowania ich do obsługi
interesantów
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Aplikacja mobilna na system Android pn.
"Powiat Przemyski"
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na państwowy
fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Dofinansowanie zakupu samochodu
dla Komendy Miejskiej Policji
w Przemyślu
Komendy Powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl
na zadanie Budowa Jednostki
Ratowniczo - Gaśniczej w
miejscowości Dubiecko Komendy
Państwowej Straży Pożarnej w
Przemyślu - dokumentacja projektowa
Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na
zakup samochodu dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Przemyślu
Oświata i wychowanie
Technika
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
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289 560,00

289 550,02

100,00

43 050,00

43 050,00

100,00

56 695,00

56 694,59

100,00

1 688,00

1 688,00

100,00

20 910,00

20 910,00

100,00

20 910,00

20 910,00

100,00

20 910,00

20 910,00

100,00

130 000,00

116 560,00

89,66

25 000,00

25 000,00

100,00

25 000,00

25 000,00

100,00

25 000,00

25 000,00

100,00

105 000,00

91 560,00

87,20

105 000,00

91 560,00

87,20

75 000,00

61 560,00

82,08

30 000,00

30 000,00

100,00

18 450,00
11 070,00

18 450,00
11 070,00

100,00
100,00

11 070,00

11 070,00

100,00
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80117
6050

852
85202
6050

6060

853
85311
6050

6230

Przebudowa dachu na istniejącym
budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej –
wykonanie projektu technicznego
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowę
Branżowe szkoły I i II stopnia
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Przebudowa dachu na istniejącym
budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej –
wykonanie projektu technicznego
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowę
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Budowa ogrodzenia wraz
z zadaszeniem wokół pojemników na
odpady w DPS w Huwnikach
Modernizacja ogrodzenia w DPS –
III etap
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Zakup altany drewnianej zadaszonej
dla DPS w Huwnikach
Zakup podnośnika sufitowego
Zakup podnośnika sufitowego dla
DPS w Huwnikach
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Nadzór inwestorski do zadania pn.
„Rozbudowa i przebudowa Pracowni
Gospodarstwa Domowego
w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Korytnikach 14”
Rozbudowa i przebudowa Pracowni
Gospodarstwa Domowego
w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Korytnikach 14 - dokumentacja
projektowa
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych
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11 070,00

11 070,00

100,00

7 380,00

7 380,00

100,00

7 380,00

7 380,00

100,00

7 380,00

7 380,00

100,00

200 009,00
200 009,00

167 875,00
167 875,00

83,93
83,93

162 959,00

143 495,00

88,06

16 252,00

0,00

0,00

146 707,00

143 495,00

97,81

37 050,00

24 380,00

65,80

11 200,00

0,00

0,00

13 000,00

12 380,00

95,23

12 850,00

12 000,00

93,39

285 200,00

148 362,55

52,02

285 200,00

148 362,55

52,02

25 200,00

19 200,00

76,19

6 000,00

0,00

0,00

19 200,00

19 200,00

100,00

260 000,00

129 162,55

49,68
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855
85510
6050

900
90019

6230

"Rozbudowa i przebudowa
pomieszczeń pracowni gospodarstwa
domowego Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Korytnikach" - Program
wyrównywania różnic między
regionami III
Rodzina
Działalność placówek opiekuńczowychowawczych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Przebudowa dachu na istniejącym
budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej –
wykonanie projektu technicznego
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Dofinansowanie kosztów
inwestycyjnych związanych
z demontażem, usuwaniem
i unieszkodliwianiem odpadów
zawierających azbest z terenu powiatu
przemyskiego dla osób fizycznych
będących właścicielami lub
współwłaścicielami nieruchomości na
terenie powiatu przemyskiego

Razem:
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260 000,00

129 162,55

49,68

18 450,00

18 450,00

100,00

18 450,00

18 450,00

100,00

18 450,00

18 450,00

100,00

18 450,00

18 450,00

100,00

6 000,00

5 843,00

97,38

6 000,00

5 843,00

97,38

6 000,00

5 843,00

97,38

6 000,00

5 843,00

97,38

14 251 915,54

10 914 617,36

76,58
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Wydatki w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 w wysokości 1 005 527,75 zł dotyczą
wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane w 2022 roku na zadaniach:
1) Przebudowa DP nr 1820R, 2108R I 2109R - Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn.
20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2021 - 182 040,00 zł,
2) Przebudowa DP nr 2104R poprzez budowę chodnika w m. Batycze - Uchwała Nr
XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 20 000,00 zł,
3) Przebudowa DP nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki
(w kierunku wiaduktu) - Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r.
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2021 - 19 900,00 zł,
4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko –
Sielnica - Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 167 280,00 zł,
5) Przebudowa DP nr 2094R Fredropol - Hermanowice - Uchwała Nr
XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 139 113,00 zł,
6) Przebudowa DP nr 2099R poprzez budowę chodnika w m. Kosienice (w kierunku
drogi wojewódzkiej nr 881) - Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r.
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2021 - 20 000,00 zł,
7) Przebudowa drogi powiatowej nr 2121R w m. Łuczyce - Uchwała Nr
XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 20 000,00 zł,
8) Przebudowa drogi powiatowej nr 2123R w m. Nehrybka poprzez budowę opaski
chodnikowej - Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie
ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 –
19 900,00 zł,
9) Przebudowa dp nr 1777R w km 15+320-34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 297 444,75 zł,
10) Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany – Rybotycze - Uchwała Nr
XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 79 950,00 zł,
11) Przebudowa dp nr 2107R poprzez budowę chodnika w m. Orzechowce - Uchwała
Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 19 900,00 zł,
12) Przebudowa dp nr 1778R Pruchnik – Skopów – Babice w m. Skopów poprzez
budowę chodnika - Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie
ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 –
20 000,00 zł.
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Wydatki w dziale 600, rozdziale 60078, § 6050 w wysokości 239 997,60 zł dotyczą
wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane w 2021 roku na zadaniach:
1) Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice - Uchwała Nr
XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 119 998,80 zł,
2) Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2078R w m. Posada Rybotycka - Uchwała
Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 119 998,80 zł.
Tabela 4. Wpływy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych
uzyskane w 2021 r.
Jednostka

Dochody z tytułu:

Powiat Przemyski - dochody Z tytułu trwałego zarządu
realizowane przez Starostwo
Dochody z tytułu najmu lokali, gruntów
Powiatowe w Przemyślu
Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych

1 558,22
242 742,70
286 002,40

Dochody z tytułu sprzedaży składników
majątkowych, odszkodowania

1 565,85

Dochody z tytułu usług ksero

6 049,21

Dochody z tytułu opłat geodezyjnych
Dochody z tytułu korzystania z samochodu
służbowego
Dochody z tytułu korzystania z telefonów
służbowych do celów prywatnych
Zespół Szkół im. A. Fredry
w Nienadowej

Wysokość dochodów
uzyskanych od 01.01
do 31.12.2021 r.

Dochody z najmu lokali i gruntów

1 100 435,60
4 509,37
367,67
25 841,81

Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych
i badania techniczne pojazdów SKP

195 858,64

Zarząd Dróg Powiatowych
w Przemyślu

Wpływy za zajęcie pasa drogowego

588 233,04

Dom Pomocy Społecznej
w Huwnikach

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy
składników majątkowych

20 217,59

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców
Huwnik za korzystanie z urządzeń wodno kanalizacyjnych

18 003,40

Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych

Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych
Dochody z tytułu odpłatności za posiłki
Razem

4 691,69

75,12
5 388,89
2 501 541,20
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Tabela 5. Środki zewnętrzne z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz środki
na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
w 2021 r.
Otrzymane środki zewnętrzne
Dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Europejski Fundusz
Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Budżet Państwa
Dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Budżet
Państwa
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - dotacja z budżetu Unii Europejskiej
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – budżet państwa
Dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem"
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS Prałkowce
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS Huwniki
Dotacja na realizacje projektu pn. „EngLife”: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu
kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie” w ramach Programu
ERASMUS+
Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie
lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Dotacja na realizację grantu nr COVID.19.02.09.93 - środki europejskie
Dotacja na realizację grantu nr COVID.19.02.09.93 - budżet państwa
Wykonanie konserwacji strukturalnej konstrukcji drewnianej stropu belkowego
z podsiebitką w pomieszczeniu 103 na II piętrze Starostwa Powiatowego w Przemyślu
Razem

Kwota
29 314,27
73 104,99
16 755,62
41 785,79
403 333,00
155 619,05
24 866,54
19 640,34
35 457,00
26 200,00
19 322,94
4 993,00
40 966,12
7 704,57
49 999,50
949.062,73

Tabela 6. Pomoc finansowa Gmin na zadania drogowe otrzymana w 2021 r.
Pomoc finansowa Gminy Medyka
Pomoc finansowa Gminy Orły
Pomoc finansowa Gminy Żurawica
Pomoc finansowa Gminy Stubno
Pomoc finansowa Miasta i Gminy Dubiecko
Pomoc finansowa Gminy Krzywcza
Pomoc finansowa Gminy Krasiczyn
Pomoc finansowa Gminy Fredropol
Pomoc finansowa Gminy Przemyśl
Pomoc finansowa Gminy Bircza
Razem

419 706,22
445 794,31
840 061,23
201 762,40
42 250,00
150 014,53
239 939,89
300 000,00
72 313,76
20 000,00
2 731 842,34

Informacja o stanie mienia Powiatu Przemyskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021.305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Przemyskiego przedstawia:
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1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Przemyskiemu praw własności zostały
przedstawione w Tabeli nr 1 wg struktury i wartości i mają charakter księgowy.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych Powiatu Przemyskiego, w tym
w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,
wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu:
a) gwarancje na łączną kwotę 179 386,62 zł:
-

-

-

gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego
usunięcia wad i usterek nr 998A702746 i nr 998A702747 z dnia 08.08.2017 r. na kwotę
41 369,11 zł,
ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad
i usterek nr 32GG06/0580/19/0005 z dnia 08.04.2019 r. na kwotę 45 226,50 zł,
gwarancja należytego wykonania umowy i rękojmi nr 02349KPB19 z dnia
08.04.2019 r. na kwotę 76 062,05 zł,
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad lub
usterek Nr 903013137474 z dnia 06.06.2019 r. na kwotę 9 261,75 zł,
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego
usunięcia wad i usterek Nr 998A914963 i nr 998A914964 z dnia 16.07.2020 r. na kwotę
6 117,21 zł,
ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr
908577216467 z dnia 30.09.2020 r. na kwotę 1 350,00 zł;

b) użyczenie:
-

-

-

jednostka organizacyjna powiatu jaką jest Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku
użycza od 01.11.2019 r. od Gminy Dubiecko część nieruchomości do prowadzenia
działalności dydaktycznej szkoły,
Starostwo Powiatowe- użyczony sprzęt będący własnością jednostek: Podkarpacki
Urząd Wojewódzki - 15 563,11 zł - Umowa użyczenia Nr 36/07 z dnia 30.04.2007 r.,
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - 43 159,48 zł, Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych - 114 314,50 zł - Umowa użyczenia nr DMD/004/99 z dnia
10.06.1999 r. z późn. zm., Główny Urząd Geodezji i Kartografii - 3 813,00 zł - Umowa
użyczenia nr KN-KN.4042.31.2015 z dn. 10.08.2015 r.
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza - 57 409,17 zł użyczenie sprzętu będącego
własnością PCPR.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
Wartość brutto stanu mienia komunalnego Powiatu Przemyskiego na dzień
31.12.2020 r. wynosiła 560 381 101,79 zł.
Grunty Gr 0:
Wartość na dzień 31.12.2020 r. – 49 166 181,76 zł.
-

dokonano zwiększenia wartości o kwotę 1 248 140,22 zł w związku z nabyciem
gruntów na podstawie decyzji Wojewody,
dokonano zmniejszenia wartości o kwotę 7 399 302,00 zł w związku z przekazaniem
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-

w trwały zarząd ZDP w Przemyślu,
dokonano zmniejszenia wartości o kwotę 4 221,00 zł w związku z likwidacją gruntu
w wyniku scalenia w Zalesiu,
dokonano zwiększenia, względem korekty wartości w gruntów w Zakładzie
Opiekuńczo - Leczniczym, skorygowana została kwota brutto o wartość 0,44 zł,
nastąpił wzrost wartości gruntów w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę
7 399 302,00 zł w związku z otrzymaniem w trwały zarząd.

Wartość gruntów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 50 410 101,42 zł.
Budynki i budowle Gr 1 i 2:
Wartość brutto budynków i budowli na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 492 410 271,72 zł.
-

-

-

-

dokonano zwiększenia wartości o kwotę 178 937,92 zł w związku z przebudową toalety
ogólnodostępnej dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktyczno-szkoleniowym
w Korytnikach wraz z dokumentacją projektową i kosztorysową na przebudowę
kotłowni gazowej,
dokonano zwiększenia o kwotę 56 694,59 zł w związku z rozbudową sieci LAN oraz
instalacji dodatkowych gniazd wtykowych na korytarzach porządkowych I i II piętra
w budynku przy Pl. Dominikańskim 3,
dokonano zwiększenia o kwotę 58 099,01 zł w związku z przebudową
ogólnodostępnych toalet na parterze w budynku Plac Dominikański 3A
z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
dokonano zwiększenia o kwotę 60 001,88 zł w związku z przystosowaniem toalet
w pomieszczeniach przyziemia w budynku przy Waygarta,
dokonano zwiększenia o kwotę 1 562 360,85 zł w związku z przebudową budynku przy
Pl. Dominikański 3 w celu dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej,
dokonano zwiększenia o kwotę 308 738,02 zł w związku przebudową parteru
w budynku przy Pl. Dominikańskim 3 w celu dostosowania do obsługi interesantów,
dokonano zmniejszenia wartości o kwotę 11 000,00 zł w związku z przejściem z mocy
prawa drogi asfaltowej do pól na własność Gminy Dubiecko,
dokonano zwiększenia względem korekty wartości w gr. I w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym, skorygowana została kwota brutto o wartość 0,43 zł,
dokonano zwiększenia w wyniku przebudowy DP nr 2422R Medyka - Granica Państwa
w m. Medyka - 346 801,58 zł, przebudowy mostu JNI 01003133 w ciągu DP nr 2124R
w m. Żurawica - 1 169 593,08 zł, przebudowy drogi powiatowej nr 2122R
w m. Łuczyce - 112 618,80 zł, przebudowy DP nr 2082R w miejscowości Reczpol
poprzez budowę chodnika - 499 987,48 zł, przebudowy DP nr 2107R poprzez budowę
chodnika w m. Orzechowce - 259 374,98 zł, przebudowy drogi powiatowej nr 1823R
Stubno -Kalników - Korczowa - 546 026,37 zł.

Maszyny i urządzenia techniczne Gr 3-6
Wartość brutto maszyn i urządzeń technicznych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 5 195 546,86 zł.
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-

-

dokonano zmiejszenia o kwotę 108 621,58 zł w związku z likwidacją zużytych
składników majątkowych,
dokonano zmniejszenia o kwotę 31 857,00 zł w związku z przekazaniem stacji
transformatowej słupowej do ZDP w Przemyślu,
dokonano zwiększenia wartości o kwotę 31 857,00 zł w związku z przyjęciem stacji
transformatorowej w ZDP w Przemyślu,
zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg - 46 125,00 zł, zakup pługa
dwustronnego do samochodu ciężarowego w kwocie 11 700,00 zł, zakup pługa
jednostronnego do samochodu ciężarowego 17 835,00 zł,
dokonano zwiększenia o kwotę 24 380,00 zł w związku z zakupem dwóch podnośników
sufitowych - DPS w Huwnikach.

Wartość brutto maszyn i urządzeń technicznych na dzień
5 186 965,28 zł.

31.12.2021 r. wynosiła -

Środki transportu Gr 7
Wartość brutto środków transportu na dzień 31.12.2020 r. wynosiła - 1 376 327,33 zł.
-

dokonano zwiekszenia wartości o kwotę 149 927,89 zł zakup samochodu ciężarowego
w ZDP w Przemyślu do zimowego utrzymania dróg,
dokonano zmniejszenia o kwotę 35 000,00 zł w PINB w związku z przekazaniem
samochodu do PCK,
dokonano zwiekszenia wartości o kwotę 92 000,00 zł w PINB w związku z zakupem
samochodu.

Wartość brutto środków transportu na dzień 31.12.2021 r. wynosiła - 1 583 255,22 zł.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie Gr 8
Wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2020 r.
wynosiła - 708 278,67 zł.
-

dokonano zmniejszenia o kwotę 53 616,25 zł w związku z likwidacją zużytych
składników majątkowych,
dokonano zwiększenia wartości o kwotę 11 000,00 zł w związku z zakupem
kserokopiarki.

Wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2021 r.
wynosiła - 665 662,42 zł.
W informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Przemyskiego ponadto wykazano
pozostałe aktywa trwałe:
-

wartość brutto pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 4 667 926,09 zł;
wartość brutto pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 4 903 663,67 zł;
wartość brutto zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła - 98 432,00 zł;
wartość brutto zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła - 98 355,53 zł;
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-

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 1 091 054,29 zł;
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 1 143 564,65 zł;
wartość inwestycji - środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 5 667 083,07 zł;
wartość inwestycji - środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 6 978 706,58 zł.

Wartość brutto stanu mienia komunalnego Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2021r.
wynosi - 570 832 249,54 zł.
4. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku dane o dochodach uzyskanych z tytułu
wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
przedstawia Tabela nr 4.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Powiatu
Przemyskiego:
- w 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na stan mienia.

V.

Edukacja publiczna.

1. Liceum Ogólnokształczące im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku.
W szkole uczy się 112 uczniów i pracuje 22 nauczycieli (9 na pełny etat, 13 na niepełny).
Ponadto, w szkole zatrudnionych jest trzech pracowników administracji i obsługi.
Szeroki opis działalności tej placówki znajduje się w części IV – „Podsumowanie działalności
jednostek podległych zarządowi powiatu”.
2. Zespół Szkół im. Aleksandry Fredry w Nienadowej.
W roku szkolnym 2020/2021 do Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej
uczęszczało 147 uczniów. Od września 2021 do tut. Zespołu Szkół uczęszcza taka sama liczba
uczniów jak w poprzednim roku szkolnym, tj. 147 uczniów. Kształcenie jest prowadzone
w 5 oddziałach Technikum (w tym 4 odziały dwuzawodowe) oraz w 4 oddziałach Branżowej
Szkoły I stopnia (w tym 3 oddziały dwuzawodowe).
Szeroki opis działalności tej placówki znajduje się w części IV – „Podsumowanie działalności
jednostek podległych zarządowi powiatu”.
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego w roku 2021
systematycznie kontynuowała swoje zadania w oparciu o:
-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U z 2013 r., poz. 199, z późn. zm.),
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-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743),

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280).

Szeroki opis działalności tej placówki znajduje się w części IV – „Podsumowanie działalności
jednostek podległych zarządowi powiatu”.
Spotkanie w sprawie edukacji
W dniu 27 maja 2021 r. odbyło się spotkanie Starosty Przemyskiego Jana Pączka
z dyrektorami placówek oświatowych powiatu przemyskiego. W spotkaniu uczestniczyli
również Jacek Grzegorzak Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko, Agnieszka Paryga Skarbnik
Powiatu Przemyskiego, Piotr Worosz Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji,
Kultury i Promocji oraz dyrektorzy Elżbieta Głodowska z Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry
w Nienadowej, Agnieszka Tereszczak z Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Krasickiego
w Dubiecku oraz Anna Szkarpecka – Pridka dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
dla Powiatu Przemyskiego. Głównym powodem spotkania był wzrastający deficyt finansowy
dotyczący budżetu placówek oświatowych. Rozważano szereg różnych możliwości
dotyczących naboru uczniów do naszych szkół ponadpodstawowych celem przyciągnięcia jak
największej liczby ósmoklasistów kończących w 2021 roku szkoły podstawowe w gminach
sąsiadujących z gminą Dubiecko, jak też samej gminy Dubiecko. Wiele rozwiązań przedstawiła
Pani dyrektor Elżbieta Głodowska. W uzupełnieniu naczelnik PEK Piotr Worosz zaproponował
kilka rozwiązań systemowych i technicznych dla złożonych pomysłów.
Wydział PEK rozpowszechniał także na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl filmy
promujące Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku oraz Zespół Szkół
im. Aleksandra Fredry w Nienadowej celem zachęcenia jak największej liczby odbiorców do
skorzystania z ofert szkół w dalszej drodze swojego kształcenia.
Udzielono pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Dubiecko na realizację dwóch zadań
w Liceum Ogólnokształcącym w Dubiecku o łącznej wartości 321 260,00 zł.
Pierwsze zadanie pn. „Prace remontowo - budowlane przy budynku LO w Dubiecku”.
W ramach tego zadania wykonano m.in. izolację ściany piwnicznej, schody zewnętrzne,
kanalizację deszczową oraz nawierzchnię placu przy budynku. Wartość zadania wyniosła
71.260,00 zł.
Drugie zadanie pn. „Nadbudowa części wschodniej budynku Liceum Ogólnokształcącego
w Dubiecku oraz zmiany konstrukcji dachu na budynku szkoły nad częścią licealną i łącznikiem
– II etap”. Dzięki temu szkoła zyskała nowe pomieszczenie w postaci auli, a dach budynku
został zabezpieczony i nie powstają już zacieki. Przekazano na ten cel 250.000,00 zł.

VI.

Promocja i ochrona zdrowia.

Z zakresu ochrony zdrowia w miesiącu styczniu 2021 r. został przyjęty Uchwałą Zarządu
Powiatu Przemyskiego dokument „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych
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mieszkańców powiatu przemyskiego”, który określa priorytetowe działania z zakresu ochrony
zdrowia dla mieszkańców powiatu przemyskiego na kolejne lata.
Zgodnie z jego zapisami Zarząd Powiatu Przemyskiego zadecydował, że zostanie napisany
program polityki zdrowotnej w zakresie chorób układu krążenia, ponieważ jest to najczęstsza
przyczyna zgonów wśród naszych mieszkańców.
Program został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XLVII/305/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Program polityki
zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia na lata 2022-2024 dla mieszkańców
Powiatu Przemyskiego”.
Na terenie Powiatu Przemyskiego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Przemyskiego
Nr XXXI/208/2020 z 27 listopada 2020 r. w „sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przemyskiego na lata 2021-2022“ funkcjonuje 7 aptek
w tym jedna ma zawieszoną działalność oraz 9 punktów aptecznych.
W zakresie ochrony zdrowia jako zadanie zlecone z zakresu administarcji rządowej były
opłacane składki zdrowotne za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Nienadowej i Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej Pod Świerkami w Nienadowej.
W miesiącu lipcu Zarząd Powiatu Przemyskiego wyraził zgodę na przystąpienie do
ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka, którego celem jest zwiększenie świadomości
młodzieży na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. Program
skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas 7 i 8 szkoły podstawowej.
Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2021 roku zostały rozdane środki ochrony indywidualnej
oraz środki do dezynfekcji Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej (POZ), które swoją
siedzibę maja na terenie powiatu przemyskiego. Środki pochodziły z Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych. Pomoc otrzymało łacznie 14 podmiotów.
Podstawową opiekę zdrowotną na terenie Powiatu świadczy 15 Niepublicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej.
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, został opracowany dokument pn. „Ocena stanu
zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu przemyskiego” Dokument
ma pomóc w określaniu przez Zarząd Powiatu Przemyskiego działań w zakresie promocji,
edukacji, ochrony zdrowia mieszańców powiatu.
W 2021 r. przygotowano wydanie piąte „Przewodnika o lokalnie dostępnych formach opieki
zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi z terenu Powiatu”. Przewodnik umieszczony jest na stronie BIP Starostwa,
przesłany do Gmin i GOPS-ów z terenu Powiatu Przemyskiego.
Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane są przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Przemyślu.

VII.

Pomoc społeczna

Zadania Powiatu w zakresie pomocy społecznej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Przemyślu na podstawie przepisów prawa m.in ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej oraz Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
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Powiatu Przemyskiego wprowadzonej do stosowania Uchwałą Nr XLVII/306/2021 Rady
Powiatu Przemyskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.
Podstawowym założeniem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Przemyskim jest przeciwdziałanie pogłębianiu się zidentyfikowanych problemów
społecznych poprzez zapewnienie pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i dzieciom
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Do głównych zadań realizowanych przez Centrum z zakresu pomocy społecznej należy:
-

-

umieszczanie osób i nadzór nad domami pomocy społecznej,
przyznawanie pomocy pieniężnej dla: pełnoletnich wychowanków opuszczających dps,
dzieci i młodzieży, zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
pomoc cudzoziemcom, którzy w Rzeczpospolitej Polskiej uzyskali status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą,
udzielanie osobom informacji o uprawnieniach,
prowadzenie szkoleń kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu powiatu,
poradnictwo specjalistyczne w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne.

W powiecie funkcjonują dwa domy pomocy społecznej tj:
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach (Huwniki 127, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie) będący
powiatową jednostką organizacyjną świadczącą całodobową opiekę i pielęgnację dla osób
u których stan zdrowia wymaga takiej opieki.
Dom dysponuje 100 miejscami:
85 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych,
15 miejsc dla osób w podeszłym wieku.
Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic
NPM w Prałkowcach 231, 37 – 700 Przemyśl na podstawie umowy z dnia 10.01.2019 r. na
okres od dnia 23.12.2018 r. do 22.12.2023 r. zawartej pomiędzy Powiatem Przemyskim,
a Zgromadzeniem Sióstr Służebnic NPM Zarząd Prowincjalny z siedzibą w Warszawie,
ul. Rajców 11. Dom oferuje świadczenie całodobowej opieki w zakresie usług bytowo –
opiekuńczych i wspomagających dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle
somatycznie chorych.
Dom posiada łącznie 72 miejsca w tym:
62 miejsca dla osób w podeszłym wieku
10 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych.
Na przestrzeni 2021 r. wydano 5 decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej
w Huwnikach oraz 9 decyzji dot. odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS umieszczonego przed
01.01.2004 r. oraz wydano 20 decyzji umieszczających w Ekumenicznym Domu Pomocy
Społecznej w Prałkowcach oraz 1 decyzję dot. odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS
umieszczonego przed 01.01.2004 r.
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Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach zapewnia całodobową opiekę i pielęgnację dla 85 osób
przewlekle somatycznie chorych oraz 15 osób w podeszłym wieku.
Dane dotyczące Mieszkańców Domu na 31 grudnia 2021 r.:
-

zamieszkiwało 72 mieszkańców: w tym – 59 osób przewlekle somatycznie chorych oraz
13 osób w podeszłym wieku;
w ciągu 2021 roku przyjęto 5 osób;
zmarło 11 osób;
powrót do rodziny – 1 osoba;
usamodzielnienie – 1 osoba;
przeniesiono do innego DPS – 1 osoba.

Łącznie ubyło: 14 osób.
Dom prowadzi, szeroką działalność terapeutyczną, rehabilitacyjną oraz zdrowotną.
Opiekę medyczną nad mieszkańcami Domu sprawuje przychodnia NZOZ Asklepios
w Huwnikach. Przychodnia zapewnia opiekę lekarza, który przyjmuje mieszkańców zarówno
stacjonarnie jak i w systemie wizyt domowych. Dom organizuje również pomoc medyczną
w zakresie wyznaczania wizyt u specjalistów jak i zapewnienia transportu mieszkańców do
poradni specjalistycznych. W 2021 roku odbyło się 129 wyjazdów mieszkańców wraz
z pracownikiem Domu na konsultacje specjalistyczne. Hospitalizacji poddanych było
24 mieszkańców. Jedna osoba skorzystała z turnusu rehabilitacyjnego. Dom udziela także
pomocy w zaopatrywaniu mieszkańców w sprzęt ortopedyczny oraz środki pomocnicze.
W 2021 roku zrealizowano m.in. 35 wniosków na zakup pieluchomajtek.
Istotną sferą działania Domu jest prowadzenie terapii zajęciowej oraz zajęć kulturalnooświatowych. Zajęcia te prowadzone są w różnych formach, m.in. jako: papieroplastyka,
makrama, biblioterapia, muzykoterapia, filmoterapia, silweterapia, zajęcia ruchowe, wycieczki,
imprezy kulturalne, obchody świąt i uroczystości.
Dom w Huwnikach jest organizatorem wydarzeń religijno - kulturalnych, np.:
-

XXIX Światowy Dzień Chorego – wypraszanie łask o zdrowie;
uczestniczenie w tworzeniu mostu modlitewnego;
występ z okazji Dnia Kobiet;
droga krzyżowa z oprawą muzyczną;
adoracja krzyża – montaż słowno – muzyczny;
ognisko na terenie Domu;
montaż słowno – muzyczny z okazji zesłania Ducha Świętego;
występ z okazji Dnia Matki oraz Dzień Ojca;
wycieczka do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej;
wycieczka do Przemyśla.

Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach na przestrzeni 2021r. zapewnił
całodobową opiekę 70 osobom. Zostały zaspokojone niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze,
wspomagające i religijne. Zapewniono kompleksową rehabilitację osobom w podeszłym wieku
i przewlekle somatycznie chorym.
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W ramach Powiatowego Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej działającego w strukturach PCPR
prowadzono specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne, w ramach którego
dyżurują prawnik i psycholog oraz pracownik socjalny.
Zespół udzielił bezpłatnych porad osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.
W 2021 r. udzielono 23 porad w tym:
-

6 porad prawnych,
17 porad psychologicznych.

W 2021 r. w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach przeprowadzono szereg działań
związanych z utrzymaniem infrastruktury, podniesieniem standardów bytowych oraz estetyki
Domu, m. in.:
-

-

wykonano ostatni etap modernizacji ogrodzenia wokół DPS,
wykonano obróbki blacharskie na budynku warsztatu DPS,
wykonano generalny remont dwóch łazienek dla mieszkańców,
przeprowadzono remont ciągu komunikacyjnego II piętra oraz holu głównego
w budynku D,
pomalowano 4 pokoje mieszkalne,
przeprowadzono remont kuchni wraz z zapleczem,
doposażono kuchnię oraz magazyny żywnościowe w następujący sprzęt: krajalnicę,
kuchnię gazowo-elektryczną Bosch, regały – 3 szt., szafę chłodzącą, szafę chłodniczą,
zamrażarki – 2 szt., oraz drobny sprzęt kuchenny typu sztućce, talerze, kubki, cedzaki,
patelnie, lodówki – 2 szt.),
zakupiono krzesła do sali terapii – 50 szt. oraz komplet mebli do pokoju dziennego
wersalka + dwa fotele,
dokonano adaptacji pomieszczenia na potrzeby socjalne dla pracowników DPS,
wymieniono centralę telefoniczną,
zakupiono 3 zestawy komputerowe, drukarkę, klimatyzator do serwerowni, ups – 5 szt.,
z uwagi na trwający stan epidemiologiczny dokonano zakupu 3 szt. automatycznych
stacji do dezynfekcji rąk oraz 80 szt. pojemników na mydło i płyny do dezynfekcji,
na potrzeby mieszkańców zakupiono 2 podnośniki sufitowe, koncentrator tlenu, 4 szt.
łóżek szpitalnych,
gaśnice proszkowe 14 szt.

Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach w 2021 r. nie realizował zadania
inwestycyjnego.

VIII.

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zadania Powiatu wynikające z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu,
będące Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w oparciu o Uchwałę Nr 59/2011 Zarządu
Powiatu Przemyskiego z dnia 12 grudnia 2011 r. W oparciu o obowiązujące przepisy
opracowano Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Przemyskiego na
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lata 2021-2023 wprowadzony Uchwałą Nr XLVI/297/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia
24 listopada 2021 r.
Podstawnym założeniem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu
Przemyskiego jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz rozwój i wsparcie pieczy
zastępczej w celu zapewnienia dzieciom opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do
rodziny naturalnej poprzez udział wielu podmiotów działających na rzecz rodziny,
w szczególności samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz ograniczenie
funkcjonowania instytucjonalnej pieczy zastępczej na rzecz rozwoju rodzin zastępczych.
Do głównych zadań realizowanych przez Centrum w zakresie pieczy zastępczej należy:
-

organizowanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej,
organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych,
nadzór i wsparcie rodzin zastępczych,
finansowanie świadczeń pieniężnych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej,
prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej,
egzekwowanie odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy
zastępczej,
zapewnienie dzieciom opieki zastępczej.

Na terenie Powiatu Przemyskiego od dnia 01.01.2021 r. funkcjonują dwie placówki
opiekuńczo-wychowawcze: tj. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza pod Świerkami oraz
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nienadowej. Obie placówki opiekuńczo wychowawcze zlokalizowane są w budynku w Nienadowej nr 555 i dysponują po 14 miejsc
każda oraz są placówkami typu socjalizacyjno – interwencyjnego,
Zgodnie z przepisami dotychczasowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nienadowej
dysponująca 30 miejscami została z dniem 01.01.2021 r. przekształcona w dwie o liczbie miejsc
14 każda w oparciu o decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.12.2020 r. znak:
S I.9423.3.26.2020.DSS i S-I.9423.3.19.2020/DSS.
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze w Nienadowej typu socjalizacyjnego sprawują
całodobową opiekę nad dziećmi pozbawionymi trwale lub czasowo opieki ze strony rodziny.
Zaspakajają ich potrzeby życiowe. Na koniec 2021 r. w Placówkach przebywało
28 wychowanków w tym: 21 wychowanków z Powiatu Przemyskiego oraz 7 wychowanków
z terenu innych powiatów.
W roku 2021 na terenie Powiatu Przemyskiego funkcjonowała jedna rodzina zastępcza
zawodowa oraz jedna rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. W Powiecie
Przemyskim pod opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w/g stanu na dzień
31.12.2021 r. było 61 rodzin zastępczych, w których przebywało 88 dzieci.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu realizowało zadania z zakresu pieczy
zastępczej poprzez:
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-

finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów –
w wysokości 72.736,00 zł,
finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu przemyskiego
w wysokości 1.065.073,28 zł,
wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuację nauki, usamodzielnienie wychowanków
rodzin zastępczych i ich zagospodarowanie na kwotę 89.601,46 zł,
wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości
376.719,11 zł ze środków rządowych,
wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych w kwocie
71.740,59 zł,
wypłata świadczenia wychowawczego 500+, dla dzieci umieszczonych w POW
w kwocie 114.155,39 zł,
wypłatę pomocy na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki
opiekuńczo-wychowawcze w tym na kontynuację nauki, usamodzielnienia, pomoc
rzeczową w kwocie 15.745,00 zł oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego
powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów kwota 218.338,95 zł.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2021 r.:
-

-

zgłosiło 1 dziecko w wieku do 13 roku życia z uregulowaną sytuacją prawną do
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Ośrodka Adopcyjnego w Rzeszowie,
udzieliło wsparcia rodzinom zastępczym w postaci porad dotyczących funkcjonowania
rodziny, sposobów radzenia sobie z problemami, aktualnych potrzeb dzieci,
na bieżąco prowadziło współpracę ze szkołą, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej
i innymi specjalistycznymi jednostkami,
pozyskiwało informacje o możliwości powrotu dziecka do środowiska rodzinnego,
w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie
epidemii COVID-19” zaopatrzono rodziny zastępcze w laptopy wraz
z oprogramowaniem z przeznaczeniem dla dzieci do nauki zdalnej,
zorganizowano spotkanie pouczająco – interwencyjne z rodzinami zastępczymi celem
polepszenia sytuacji w rodzinie,
zorganizowano szkolenie dla rodzin zastępczych w zakresie tematyki FAS,FAE
i Zespołu Aspergera.

Udzielono pomocy rodzinom zastępczym w postaci następujących działań:
-

rozmów telefonicznych z rodzicami zastępczymi,
współpracy ze szkołą, do której uczęszczają dzieci, gminnym ośrodkiem pomocy
społecznej,
zasięgano informacji o sytuacji życiowej rodziców biologicznych dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych,
udzielono pomocy w nawiązaniu kontaktu rodziców biologicznych z dzieckiem
przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej,
zapewniono rodzinom zastępczym dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci oraz
ich opiekunów poprzez propozycję: konsultacji psychologicznej i prawnej w godzinach
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-

dyżuru Zespołu Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Przemyślu,
konsultacji pedagogicznej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Przemyślu.

Działalność i praca wychowawcza Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Nienadowej od
stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r.przedstawiała się następująco tj: wychowankowie
realizowali obowiązek szkolny w następujących szkołach:
-

-

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nienadowej – 3 wychowanków,
Szkoła Podstawowa nr 1 oddział przedszkolny – 1 wychowanek,
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 im. M. Grzegorzewskiej
w Przemyślu – 7 wychowanków z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej
i potrzebie kształcenia specjalnego,
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Przemyślu – 1 wychowanek.

Wszyscy wychowankowie mieli i mają dostęp do podstawowej opieki medycznej.
Wychowankowie konsultowani byli w miarę potrzeb w poradniach specjalistycznych: poradni
zdrowia psychicznego, ortopedycznej, poradni stomatologicznej, ortodontycznej,
dermatologicznej, poradni neurologicznej, chirurgicznej oraz okulistycznej.
Wychowankowie, w miarę potrzeb konsultowani byli w Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Przemyślu.
Wychowankom o obniżonych możliwościach intelektualnych, specyficznych trudnościach
w nauce, nieharmonijnym rozwoju poradnia wskazywała dostosowanie wymagań
programowych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
W okresie panującej pandemii wśród wychowanków stwierdzono 2 przypadki zachorowania,
12 wychowanków zaszczepiło się.

IX.

Polityka prorodzinna

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
opracowano Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie wprowadzony Uchwałą Rady Powiatu Przemyskiego Nr XLIX/312/2018
z dnia 20 czerwca 2018 r.
Założeniem programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Powiecie Przemyskim w szczególności:
-

zwiększenie wiedzy z zakresu przemocy oraz podniesienie poziomu świadomości
i wrażliwości społecznej na temat przemocy w rodzinie,
zapewnienie ochrony i udzielenie wsparcia osobom dotkniętym przemocą,
zmiana postaw u osób stosujących przemoc.

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
opracowano Powiatowy Program Działań Profilaktycznych wprowadzony uchwałą Rady
Powiatu Przemyskiego Nr XLIX/313/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
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Program ma na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania
i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Przemyskim na lata 2018-2021.
W Powiecie Przemyskim funkcjonuje Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Korytnikach, Korytniki 14, 37-741 Krasiczyn, który jest powiatową jednostką
realizującą zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Swoją działalność opiera
na przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
przepisach wykonawczych.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach jest
ośrodkiem zapewniającym pobyt okresowy – całodobowy (do trzech miesięcy z możliwością
przedłużenia), dla 20 osób bez względu na miejsce dotychczasowego zamieszkania. Pobyt
w Ośrodku jest bezpłatny i dobrowolny. Klienci przyjmowani są po osobistym zgłoszeniu lub
na podstawie skierowania z np.: Komendy Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka
Interwencji Kryzysowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, itp. Ośrodek zapewnia
bezpieczne, całodobowe schronienie dla ofiar przemocy w rodzinie. Udziela osobom pomocy
w formie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, prawnego, socjalnego,
pedagogicznego, terapeutycznego, medycznego, a przede wszystkim zapewnia ochronę przed
dalszym krzywdzeniem.
Poradnictwo specjalistyczne prowadzone jest również dla klientów w formie ambulatoryjnej.
W 2021 r. skorzystało z pomocy ośrodka 12 osób.
Ośrodek realizuje program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy. W związku
z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju, w roku 2021 udało się tylko w części
zorganizować i przeprowadzić Program Korekcyjno - Edukacyjny w Zakładzie Karnym
w Przemyślu. Program rozpoczęło 10 osób a ukończyło 8 osób. Pomimo usilnych starań nie
udało się zorganizować grupy wolnościowej. Powodem takiego stanu rzeczy była pandemia,
a także zmienione formy kontaktu z podopiecznymi/klientami instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, co skutkowało brakiem możliwości wyłonienia osób
stosujących przemoc w rodzinie, a także zmotywowania ich do udziału w programie. Program
psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie IV edycja,
rozpoczęło 12 osób, a ukończyło 9 osób. Program został przerwany ze względu na pandemię
COVID -19. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach
w 2021 roku, odnowił pomieszczenia poprzez odmalowanie i wyposażenie w nowe meble salon
- pokój telewizyjny, oraz doposażono w nowe szafy i krzesła pokoje w części hostelowej.
Zakupiono także dwa nowe laptopy na użytek podopiecznych do pokoju nauki. Wymienione
zostały również zużyte meble w części biurowej Ośrodka.

X. Wspieranie osób niepełnosprawnych
Zadania Powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu na podstawie ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Opracowano i wprowadzono do stosowania Powiatowy Program Działań
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na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej
i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2019 - 2023
wprowadzony Uchwałą Nr VI/35/2019 Rady Powiatu Przemyskiego dnia 13 marca 2019 r.
Głównym założeniem w/w Programu jest wyrównanie szans życiowych oraz umożliwienie
osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz przestrzegania
praw tych osób.
Do głównych zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należy:
-

nadzór i finansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej,
dofinansowanie kosztów likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych,
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
dofinansowanie kosztów zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty
pomocnicze, środki ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny,
dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w imprezach
sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
realizacja innych programów PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych.

W Powiecie Przemyskim swoją działalność od wielu lat prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej
w Korytnikach prowadzony przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział
w Przemysłu zgodnie z zawartą w 2003 r. umową z Powiatem Przemyskim. Liczba uczestników
Warsztatu na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 72 osoby niepełnosprawne, w tym z terenu Powiatu
Przemyskiego 45 osób oraz z terenu miasta Przemyśl 27 osób.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu w 2021 r. ze środków PFRON
dofinansowało koszty:
-

-

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
Na przestrzeni 2021 r. wpłynęło ogółem 158 wniosków o przyznanie dofinansowania
do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w tym 118 wniosków osób dorosłych oraz
40 wniosków dla dzieci i ich opiekunów. Z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym zrezygnowało 10 wnioskodawców z przyczyn osobistych
i zdrowotnych, 4 wnioski zostały nie uzupełnione i pozostały w aktach bez rozpatrzenia,
3 dofinansowania zostały anulowane. W 2021 r. wypłacono dofinansowanie do
turnusów 137 wnioskodawcom i ich opiekunom. 8 wnioskodawców nie otrzymało
dofinansowania ze względu na korzystanie z w/w pomocy w roku 2020.
likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych na
indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych. W okresie od 01.01.2021 r. 31.12.2021 r. wpłynęło do Centrum ogółem 103 wnioski o dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w miejscu zamieszkania
osób niepełnosprawnych. Zawarto 64 umowy i wypłacono środki w kwocie
467.302,73 zł, w tym: na dofinansowanie kosztów likwidacji barier architektonicznych
33 umowy na kwotę 331.082,73 zł, na likwidację barier w komunikowaniu się 13 umów
na kwotę 30.472,00 zł na likwidację barier technicznych 18 umów na kwotę
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-

-

-

105.748,00 zł. W oparciu o złożone dokumenty przeprowadzono 47 wizji lokalnych
w miejscu zamieszkania wnioskodawców. Na podstawie złożonych wniosków oraz
zebranego materiału Społeczna Komisja ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie
kosztów likwidacji barier funkcjonalnych ze środków PFRON zaopiniowała
73 wnioski.
zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze w łącznej kwocie 536.651,00 zł w tym na
dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych dla 460 dorosłych osób niepełnosprawnych w wysokości
450.809,00 zł oraz 53 dzieci niepełnosprawnych w wysokości 85.842,00 zł.
organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Na realizację
tego zadania przeznaczono środki w wysokości 25.618,52 zł, w tym na dofinansowanie
udziału w imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych
zaproponowanych do przeprowadzenia przez 8 organizacji pozarządowych,
wydatkowano środki dla dorosłych osób niepełnosprawnych na kwotę 22.888,52 zł.
wydatkowano środki na jedną imprezę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na
kwotę 2.730,00 zł.

W związku z realizacją zadania dofinansowano udział w imprezach sportowych, turystycznych,
kulturalnych i rekreacyjnych łącznie dla 140 osób niepełnosprawnych, z tego:
-

77 dorosłym osobom niepełnosprawnym z 28 opiekunami,
20 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej wraz z 15 opiekunami.

Cyklicznie od kilku już lat tut. Centrum realizuje:
1. Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III, w ramach którego jednostki
samorządu terytorialnego mogą uzyskać m.in. dofinansowanie koszów likwidacji barier
transportowych, likwidacji barier architektonicznych. W roku 2021 Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie przekazało do wszystkich gmin z terenu Powiatu Przemyskiego
informację o realizacji Programu przez Oddział Podkarpacki PFRON. W ubiegłym roku
wnioski złożyło dwa podmioty. Gmina Bircza, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Oddział w Przemyślu złożył wniosek o rozbudowę i przebudowę w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Korytnikach pomieszczeń w pracowni gospodarstwa domowego wraz
z wyposażeniem. Obydwa wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i przyznano
dofinansowanie w łącznej wysokości 253.900,26 zł.
2. Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” obejmujący swoim zakresem osoby
niepełnosprawne uczące się na różnych szczeblach edukacyjnych. Ponadto w ramach
Programu dofinansowano koszty uzyskania prawa jazdy, dofinansowano zakup sprzętu
elektronicznego wraz z oprogramowaniem, dofinansowano zakup wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym, dofinansowano koszty związane z utrzymaniem sprawności
technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dofinansowano
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu
opieką),
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3. W 2021 r. wpłynęło 112 wniosków, w tym 40 wniosków w ramach Modułu I oraz 72
wnioski w ramach Modułu II. Zawarto w Module II 69 umów, w Module I – 33 umowy
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach w/w programu na łączną kwotę
482.879,49 zł.

XI.

Transport zbiorowy

Powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu
i po określonych liniach jest realizowany w oparciu o ustawę o Transporcie Drogowym.
Zgodnie z art. 18 w/w ustawy transport drogowy osób w przewozach regularnych realizowany
jest na podstawie zezwoleń, które wydaje między innymi wójt, (jeżeli przewóz odbywa się na
obszarze gminy), starosta (jeżeli przewóz odbywa się na obszarze powiatu), prezydent miasta
na prawach powiatu (na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta
i sąsiedniego powiatu) oraz marszałek województwa na liniach komunikacyjnych
wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu w uzgodnieniu ze starostami
właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych, a przy liniach
wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa po uzgodnieniu z marszałkami
województw właściwych ze względu na przebieg linii komunikacyjnych.
Wykaz aktualnych zezwoleń na realizowanie regularnych przewozów w krajowym transporcie
przedstawia się następująco:
1. Firma Handlowo – Usługowa, Mariusz Franków, 37-740 Bircza, Malawa 23/1:
-

Przemyśl – Żurawica,
Przemyśl – Buszkowice – Wyszatyce,
Przemyśl – Krasiczyn – Olszany – Brylińce,
Przemyśl – Korytniki,
Przemyśl – Krasiczyn – Chołowice,
Przemyśl – Lipa,
Przemyśl – Orły – Kaszyce – Ciemięrzowice,
Przemyśl – Nehrybka,
Przemyśl – Orły – Niziny – Walawa,
Przemyśl – Kalników,
Przemyśl – Duńkowiczki – Małkowice – Walawa,
Siedliska – Przemyśl,
Torki – Medyka – Przemyśl,
Przemyśl – Hurko,
Przemyśl – Jaksmanice,
Przemyśl – Medyka Granica,
Hurko – Przemyśl Monte Cassino,
Przemyśl – Medyka,
Przemyśl – Średnia,
Przemyśl – Skopów,
Przemyśl ZPP – Wyszatyce – Buszkowice,
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-

Przemyśl ZPP – Żurawica – Maćkowice,
Przemyśl Obozowa Polna S.A. – Żurawica – Maćkowice,
Przemyśl – Maćkowice – Kosienice,
Przemyśl – Żurawica – Wyszatyce,
Przemyśl Dworskiego szkoła – Wyszatyce,
Przemyśl Dworskiego szkoła – Maćkowice,
Przemyśl – Kupna,
Przemyśl – Reczpol,
Przemyśl – Kalników przez Starzawę,
Przemyśl – Kalników p. Stubno,
Przemyśl – Żohatyn przez Brzeżawę,
Przemyśl – Kuńkowce,
Przemyśl – Ostrów,
Przemyśl – Rzeszów – Jasionka,
Przemyśl – Radymno – Jarosław,
Medyka – Kraków – Katowice,
Medyka – Przemyśl – Jarosław – Rzeszów – Jasionka,
Przemyśl – Jarosław – Przeworsk – Łańcut – Rzeszów,
Przemyśl – Grabownica Starzeńska – Brzozów,
Przemyśl – Dynów.

2. Józef Hajduk, Bus Natura, 37-700 Przemyśl, ul. Sportowa 4.
-

Przemyśl – Medyka – Hruszowice,
Przemyśl – Medyka – Kalników,
Przemyśl – Jarosław – Przeworsk – Rzeszów – Rudna Mała,
Przemyśl - Kańczuga – Rzeszów,
Przemyśl – Rokietnica – Pruchnik – Kańczuga – Rzeszów,
Rzeszów – Łańcut – Kańczuga – Przemyśl,
Przemyśl – Ustrzyki Dolne – Krosno.

3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu, 37-700 Przemyśl,
ul. Dworskiego 106.
-

Przemyśl – Kuźmina,
Przemyśl – Żohatyn,
Przemyśl – Dubiecko,
Przemyśl – Hucisko Nienadowskie,
Przemyśl – Fredropol,
Przemyśl – Posada Rybotycka,
Przemyśl – Posada Rybotycka p. Kniażyce,
Przemyśl – Ciemięrzowice p. Maćkowice,
Przemyśl – Żurawica,
Przemyśl – Wyszatyce p. Żurawicę,
Przemyśl ZPP – Wyszatyce,
Przemyśl ul. Dworskiego – Wyszatyce,
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-

Przemyśl– Orzechowce – Batycze,
Przemyśl Polna S.A. – Maćkowice,
Przemyśl ul. Dworskiego – Maćkowice,
Przemyśl ZPP – Maćkowice,
Przemyśl – Bachów,
Przemyśl – Bachórzec,
Przemyśl – Wyszatyce (Koniec),
Przemyśl – Kuźmina – Sanok,
Przemyśl – Ustrzyki Dolne,
Przemyśl – Lublin – Warszawa,
Przemyśl – Kosienice – Tapin – Rokietnica,
Bircza – Dynów – Rzeszów,
Medyka – Lublin – Warszawa,
Dynów – Dylągowa – Dubiecko.

4. Firma Usługowo – Transportowa, Witold Wasyłeczko, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie,
Nowe Sady 71.
-

Przemyśl – Fredropol – Makowa.

5. Firma Handlowo – Usługowa Tadeusz Sroka, 37-700 Przemyśl, ul. B-pa Jakuba Glazera
40/12.
-

Przemyśl – Żurawica Rozrządowa,
Przemyśl – Maćkowice – Kosienice,
Przemyśl – Ciemięrzowice,
Przemyśl Polna S.A. – Żurawica – Maćkowice,
Przemyśl ZPP – Wyszatyce – Walawa,
Przemyśl – Żurawica – Wyszatyce,
Przemyśl – Orzechowce – Batycze,
Przemyśl – Żurawica – Maćkowice,
Przemyśl ZPP – Żurawica – Maćkowice,
Przemyśl ZPP – Bolestraszyce – Wyszatyce,
Przemyśl Dworskiego – Bolestraszyce – Wyszatyce,
Przemyśl – Medyka,
Przemyśl – Kaszyce – Kosienice,
Przemyśl – Żurawica – Walawa,
Przemyśl – Wyszatyce – Walawa.

6. FHU ALMAR, Marian Mazurkiewicz, ul. J. Kasprowicza 2 , 37-700 Przemyśl.
-

Żurawica – Kaszyce – Jarosław, Lear,
Przemyśl – Orły – Jarosław, Lear,
Przemyśl – Kańczuga – Zarzecze – Jarosław, Lear.

7. Damil Trans, Danuta Cząstka-Sroka, Ujkowice 43a, 37713 Maćkowice.
-

Przemyśl – Żurawica – Duńkowiczki – Małkowice,
77

RAPORT O STANIE POWIATU PRZEMYSKIEGO W ROKU 2021
-

Przemyśl – Pikulice,
Przemyśl – Nehrybka,
Przemyśl – Sośnica – Niziny – Przemyśl.

8. SERGIOS, Grzegorz Stanicki, Chotyniec 42, 37-552 Chotyniec.
-

Stubno – Radymno – Jarosław.

9. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Lwowska 9, 37-700 Przemyśl.
-

Szpital Wojewódzki – Lwowska MZK,
Buszkowiczki – Słowackiego PGK – Obozowa Polna S.A. – Nehrybka,
Stanisławczyk – Hermanowice – Bielskiego Kościół,
Nestora Bakończyce – Wysockiego Obronna – Ujkowice,
Witoszyńce – Jagiellońska Pl. Pileckiego – Wilczańska,
Monte Cassino Szpital Wojewódzki – Sanowa Galeria – Lwowska MZK,
Ostrów – Lwowska MZK – Lwowska Hureczko,
Monte Cassino Szpital Wojew. – Jagiellońska Pl. Rybi – Nehrybka,
Monte Cassino Szpital Wojew. – Mickiewicza Poczta – Prałkowce,
Ujkowice – Opalińskiego oś. Kazanów – Ofiar Katynia – Rożubowice.

Zgodnie z ustawą z dnia 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123) realizowano przewóz osób
na podstawie zaświadczeń wydanych przez Wójtów Gmin - na następujących liniach:
-

Żohatyn – Korzeniec przez Brzeżawę, Birczę,
Kotów – Korzeniec przez Birczę,
Leszczawka - Korzeniec przez Birczę,
Huta Brzuska – Korzeniec przez Brzuskę, Jasienicę, Birczę,
Roztoka – Korzeniec przez Kuźminę, Birczę,
Sielnica – Śliwnica,
Hucisko Nienadowskie – Drohobyczka,
Kosztowa – Piątkowa przez Dubiecko,
Posada Rybotycka – Rybotycze – Gruszowa – Aksmanice – Fredropol – Kniażyce,
Rybotycze – Makowa – Huwniki – Nowosiółki Dydyńskie – Nowe Sady – Sierakośce
– Sólca – Aksmanice – Fredropol,
Fredropol – Młodowice – Kupiatycze – Darowice – Kniażyce,
Cisowa – Prałkowce przez Krzeczkową,
Korytniki – Prałkowce przez Krasiczyn, Tarnawce,
Średnia – Reczpol pod Dębem/ Reczpol pod Dębem – Średnia,
Bachów – Krążki – Skopów – Reczpol/ Reczpol – Skopów – Bachów – Krążki,
Kaszyce – Wacławice – Hnatkowice – Drohojów – Orły – Duńkowiczki/ Duńkowiczki
– Orły – Drohojów – Hnatkowice – Wacławice – Kaszyce,
Niziny – Walawa – Małkowice – Duńkowiczki/ Duńkowiczki – Małkowice – Walawa
– Niziny,
Ciemięrzowice – Walawa przez Orły, Małkowice, Niziny,
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-

Duńkowiczki – Orły – Zadąbrowie – Niziny – Małkowice – Duńkowiczki/Duńkowiczki
– Małkowice – Niziny – Zadąbrowie – Orły,
Kalników Sklep – Starzawa przez Hruszowice,
Wyszatyce - Batycze przez Żurawicę,
Kosienice - Żurawica Rozrządowa,
Maćkowice - Żurawica Gazownia przez Orzechowce.

W 2021 roku wydano 3 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 1
licencję na pośrednictwo przy przewozie rzeczy, 1 licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób samochodem osobowym, 6 zaświadczeń na przewozy drogowe na
potrzeby własne.
Jednocześnie do dnia 31.12.2021 r. wydano:
-

-

-

-

16 zezwoleń (w tym licencji krajowych wydanych do 14.08.2013 r.) na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego osób,
254 wypisy z zezwoleń (w tym z licencji krajowych wydanych do 14.08.2013 r.) na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób,
2 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem
osobowym,
5 wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
samochodem osobowym,
3 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej
niż 9 osób łącznie z kierowcą,
5 wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej
niż 9 osób łącznie z kierowcą,
86 zezwoleń ( w tym licencji krajowych wydanych do 14.08.2013 r. na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego rzeczy,
236 wypisów z zezwoleń (w tym z licencji krajowych wydanych do 14.08.2013 r.) na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy,
14 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy
przewozie rzeczy (w tym licencje na krajowy transport drogowy rzeczy w zakresie
pośrednictwa przy przewozie rzeczy wydane do 14.08.2013 r.),
1 zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych,
2 wypisy z zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych,
86 zaświadczeń na niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy,
139 wypisów z zaświadczeń na niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy.

Na terenie powiatu funkcjonuje sześć stacji kontroli pojazdów nad którymi nadzór sprawuje
Starosta Przemyski, tj. w Przedmieściu Dubieckim, Nienadowej, Birczy, Orłach, Ostrowie
i Stubnie; które w 2021 roku wykonały 11244 badań technicznych pojazdów. Ponadto jako
organ zarządzający ruchem przeprowadził w każdej gminie kontrole pod względem
prawidłowości w oznakowaniu dróg powiatowych i gminnych, a także zatwierdzono 81
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projektów organizacji ruchu oraz wydano 23 zezwolenia na przejazd pojazdów
ponadnormatywnych.
Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Przemyślu to jeden z nielicznych
wydziałów tego urzędu, którego praca opiera się w dużej mierze na obsłudze klientów.
W ubiegłym roku Wydział Komunikacji i Dróg wydał ponad 20 tys. decyzji administracyjnych,
przyjął ok. 9.900 korespondencji do realizacji zadań związanych m.in. z rejestracją pojazdów
i wydawaniem praw jazdy; oprócz tego prowadzi m.in. rejestr przedsiębiorców prowadzących
stacje kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców, realizuje zadania związane
z wydawaniem międzynarodowych praw jazdy, wykonuje zadania w zakresie transportu
drogowego, zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
1. Rejestracja pojazdów
W zakresie rejestracji pojazdów wydział realizuje zadania dotyczące nie tylko rejestracji
pojazdów a także wyrejestrowania, zgłoszenia zbycia/nabycia, czasowego wycofania z ruchu,
wymiany dowodów rejestracyjnych, dokonywania odpowiednich adnotacji zarówno
w dowodach rejestracyjnych, karcie pojazdu jak i w Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców, a także obsługuje klientów drogą korespondencyjną, prowadzi, zakłada
i archiwizuje teczki spraw pojazdów, gromadzi tablice rejestracyjne przeznaczone do
złomowania i prowadzi ich ewidencję.
Poniższy wykaz tabel i wykresów przedstawia zarys jak kształtowała się sytuacja rejestracji
pojazdów w roku 2021, z podziałem na wybrane rodzaje pojazdów. Poszczególne wykresy
obrazują szacunkową ilość np. pojazdów zarejestrowanych, pojazdów wyrejestrowanych,
wydanych tablic rejestracyjnych. Dla porównania przedłożono dane z lat poprzednich.
Wykres 1. Ilość zarejestrowanych pojazdów w latach 2018/2021
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Tabela 7. Pojazdy używane zakupione w kraju zarejestrowane w 2021 r. Opracowanie
własne (wybrane rodzaje pojazdów).
L.p.

Rodzaj pojazdu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Samochód osobowy
Samochód ciężarowy
Autobus
Motocykl
Motorower
Samochodowy inny
Ciągnik rolniczy
Ciągnik samochodowy
Przyczepa lekka
Przyczepa ciężarowa
Naczepa ciężarowa
Przyczepa rolnicza
Pojazdy ogółem

Ilość pojazdów
zarejestrowanych
w 2021
2782
299
7
229
101
26
151
35
63
24
25
23
3765

Tabela 8. Pojazdy nowe zakupione w kraju zarejestrowane w 2021 r. Opracowanie własne
(wybrane rodzaje pojazdów).
L.p.

Rodzaj pojazdu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Samochód osobowy
Samochód ciężarowy
Autobus
Motocykl
Motorower
Samochodowy inny
Ciągnik rolniczy
Ciągnik samochodowy
Przyczepa lekka
Przyczepa ciężarowa
Naczepa ciężarowa
Przyczepa rolnicza
Pojazdy ogółem
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Tabela 9. Pojazdy używane import indywidualny zarejestrowane w 2021 r. Opracowanie
własne (wybrane rodzaje pojazdów)
L.p
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rodzaj pojazdu
Samochód osobowy
Samochód ciężarowy
Autobus
Motocykl
Motorower
Samochodowy inny
Ciągnik rolniczy
Ciągnik samochodowy
Przyczepa lekka
Przyczepa ciężarowa
Naczepa ciężarowa
Przyczepa rolnicza
Pojazdy ogółem

Ilość pojazdów
zarejestrowanych
w 2021
1746
119
11
96
11
19
33
5
3
17
3
4
2067

Wykres 2. Ilość wydanych tablic rejestracyjnych (bez wtórników, dodatkowych
i tymczasowych) w latach 2018-2021.
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Wykres 3. Stan pojazdów zarejestrowanych w Powiecie Przemyskim w latach 2017-2021
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Ponadto w roku 2021 roku w zakresie obsługi klienta, prócz rejestracji czasowych i rejestracji
stałych, przyjęto około 6640 zawiadomień dotyczących zarówno zbycia jak i nabycia
pojazdów, wydano 62 zaświadczenia w zakresie rejestracji pojazdów, dokonano także dużej
ilości adnotacji do DR typu: Gaz, Hak, PIT, VAT i inne.
2. Wydawanie uprawnień
Wśród zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe – Wydział Komunikacji i Dróg są:
-

wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;
wpisy dokonywane w prawie jazdy odnośnie kwalifikacji;
wydawanie decyzji administracyjnych dot. uprawnień do kierowania pojazdami;
wydawanie wtórników prawa jazdy;
wymiana zagranicznych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami;
realizowanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia
pojazdów.

W 2021 roku Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Przemyślu wydał ogółem
2251 praw jazdy, 15 międzynarodowych praw jazdy, oraz dokonał odpowiednio wpisów
w prawie jazdy odnośnie kwalifikacji.
Tabela 10. Wydane prawa jazdy ogółem.
Liczba
l.p.

1

Rodzaj wpisu

Kwalifikacja wstępna
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Blok
programowy w
zakresie prawa
jazdy kategorii:
C1,C1+E,C,C+E

Blok
programowy w
zakresie prawa
jazdy kategorii:
D1,D1+E,D,D+E

39

0
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2
3
4
5

Kwalifikacja wstępna
przyspieszona
Kwalifikacja wstępna
uzupełniająca
Kwalifikacja wstępna
uzupełniająca przyspieszona
Szkolenie okresowe
RAZEM

317

18

0

0

11

17

1298
2145

445

Ogółem wydano 965 decyzji administracyjnych, w tym 173 decyzji o:
-

cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami,
uzyskaniu wyniku negatywnego z egzaminu państwowego,
istnieniu przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami,
stwierdzeniu na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że kierujący pojazdem
w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił przestępstwo
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Decyzje administracyjne o zatrzymaniu prawa jazdy w ilości 394 wydane były z powodu nie
przedstawienia w wyznaczonym terminie orzeczeń lekarskich bądź psychologicznych, braku
wywiązywania się dłużników alimentacyjnych z zobowiązań alimentacyjnych oraz
przekroczenie 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
Wydano 46 decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami, z powodu uzyskania
pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje do kierowania bądź
przedstawienia pozytywnego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.
W stosunku do 93 kierowców wydano decyzje kierujące na badania lekarskie, a w stosunku do
109 kierowców na badania psychologiczne. Ponadto 88 kierowców otrzymało skierowanie na
kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania
narkomanii. Powodem podjęcia decyzji o skierowaniu na powyższe badania oraz kurs był
orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ilości 184, wnioski prokuratury,
policji i przekroczony limit 24 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
Również wydano 11 decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie
egzaminu państwowego.
Wydano około 100 decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy w związku
z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym,
w tym decyzje o przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną
w dowodzie rejestracyjnym lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu
niepodlegającego rejestracji.
Wydano ogółem 52 zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem
przewożącym wartości pieniężne, w tym 26 nowych zezwoleń i 24 przedłużeń ważności
zezwolenia, a także 2 rozszerzenia zakresu zezwolenia.
Ogółem wydano 81 wtórników praw jazdy - z powodu utraty, zagubienia 75 sztuk, oraz
z powodu zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność 6 sztuk. Zmiany stanu
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faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w dokumencie dokonało 192
kierowców.
Do wymiany przedłożono 63 sztuk zagranicznych praw jazdy, tj:
-

Armenia – 1;
Szwajcaria – 3;
Niemcy – 1;
Hiszpania – 1;
Wielka Brytania – 36;
Grecja – 1;
Irlandia – 1;
Włochy – 4;
Norwegia – 1;
Rumunia – 1;
Tunezja – 1;
Ukraina – 12;
Stany Zjednoczone – 1

Podjęto 1 decyzję administracyjną o odmowie wymiany zagranicznego prawa jazdy wydanego
przez władze Włoch.
Zadania Starostwa Powiatowego wynikające z prowadzonych rejestrów i ewidencji dotyczą
liczby dokonanych wpisów do rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia
kierowców oraz wykreśleń z tego rejestru.
Wpisanych do rejestru ośrodków szkolenia kierowców jest 3 ośrodki, w tym wszystkie
3 ośrodki zawiesiły swoją działalność, natomiast do ewidencji podmiotów prowadzących
szkolenia wpisana jest jedna szkoła.
W związku z zadaniami z zakresu realizacji nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
kontroli kompleksowej poddano wszystkie 3 ośrodki szkolenia kierowców. Zakres
przedmiotowy kontroli obejmował:
-

posiadanie przez przedsiębiorcę infrastruktury (plac manewrowy, pomieszczenia
biurowe, sale wykładowe, pojazdy przeznaczone do nauki jazdy);
kwalifikacje instruktorów prowadzących szkolenie, spełniających wymagania zgodnie
z ustawą;
niekaralność;
zgodność prowadzonych szkoleń z przepisami określającymi zasady prowadzenia
szkolenia, prawidłowość prowadzenia dokumentacji w zakresie szkolenia;
wypełnianie obowiązku przekazywania danych i informacji do organu nadzoru.

Ponadto tut. Wydział prowadzi ewidencję instruktorów nauki jazdy, do której wpisanych jest
47 instruktorów.
W 2021 r. wpisano 1 instruktora nauki jazdy, natomiast skreślono w ewidencji 5 instruktorów
tj: z powodu zgonu instruktora oraz 4 ze względu na brak przedłożenia zaświadczenia
potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego.
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XII.

Kultura fizyczna i turystyka

W 2021 roku bazowano na sprawdzonych zasadach współpracy z mediami (portale
internetowe). Na bieżąco były informowane o najistotniejszych sprawach dotyczących
starostwa i powiatu przemyskiego. Na naszej stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl
w zakładce aktualności oraz w aplikacji „Powiat Przemyski” ukazywały się materiały
opracowywane przez pracowników wydziału PEK oraz inne osoby pracujące w Starostwie.
W ramach nieodpłatnej współpracy z Wydawnictwem Reklamowym LoboSOFT II oraz
RENOMA BIS wydano kalendarze ścienne, które rozdano wszystkim jednostkom
organizacyjnym powiatu, gminom, służbom mundurowym, firmom oraz przedstawicielom
wielu regionów Polski.
Promocja turystyki w powiecie polegała głównie na objęciu patronatem Starosty Przemyskiego
imprez turystycznych oraz finansowaniu ich organizacji. Podkreślić należy, że Powiat
Przemyski jest regionem atrakcyjnym pod względem turystycznym. Jednakże, by w pełni
wypromować jego walory turystyczne i turystykę należałoby zwiększyć nakłady finansowe na
turystkę i jej promocję.
W ciągu 2021 roku zakupiono szereg materiałów promujących Powiat Przemyski.
Zaprojektowano i zrealizowano indywidualne projekty promocyjne wykreowane
i zaprojektowane przez pracowników PEK m.in.: fajki z inskrypcjami herbu Powiatu – Dar
Starosty Przemyskiego, parasolki, breloki i opaski odblaskowe, powerbanki, długopisy, breloki
oraz wiele innych drobnych przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży, które przekazywane
były między innymi jako nagrody w konkursach organizowanych na terenie Powiatu
Przemyskiego.
Wydział PEK zaprojektował mobilną aplikację Powiat Przemyski, dzięki której można
w prosty i przyjemny sposób poznać tajemnice i uroki naszego regionu. Aplikacja pokazuje,
w jaki sposób szybko i łatwo odkrywać nieznane dotąd miejsca. Naszym zamiarem było
stworzenie podręcznej pomocy w zwiedzaniu i planowaniu wycieczek, która pozwoli turyście
na lepsze nawigowanie w terenie i planowanie wyjazdów turystycznych, jednocześnie
ułatwiając zwiedzanie i odpoczynek w powiecie przemyskim. Aplikacja POWIAT
PRZEMYSKI jest mobilnym przewodnikiem po atrakcjach, historyczno-turystycznych
miejscach i obiektach naszego powiatu. Prezentuje mapę z zaznaczonymi atrakcjami, daje
możliwość nawigacji do obiektów, przeglądanie tychże obiektów według kategorii. To taki
pomocnik wskazujący zabytki architektoniczne, przyrodnicze, sakralne, miejsca pamięci,
a także punkty relaksu i rozrywki. Dzięki temu można zaplanować wyjazd do konkretnego
miejsca w naszym powiecie i skorzystać nie tylko z atrakcji turystycznych, ale też wziąć udział
w ciekawym wydarzeniu. Aplikacja POWIAT PRZEMYSKI będzie cały czas rozwijana
i uzupełniana o nowe miejsca, trasy, wydarzenia. Wszelkie zdjęcia, opisy, trasy itp. zostały
wykonane przez pracowników wydziału PEK.
Jak co roku projektowane są we własnym zakresie kartki świąteczne wraz
z życzeniami na święta Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia, drukowane
i rozsyłane do wszystkich adresatów będących w bazie osób publicznych stworzonej przez
pracowników wydziału PEK.
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Wydział PEK wykonał, także 16 Rool – upów z opisami ukazującymi piękno Powiatu
Przemyskiego oraz ambasadorów kultury z naszego regionu wraz z opisami
w języku polskim i angielskim. Wszystkie te materiały miały zostać wysłane na targi
turystyczne odbywające się w kraju Saary w partnerskim Powiecie Saarpfalz (Niemcy).
Niestety ze względu na sytuację pandemiczna targi zostały przeniesione na inny termin.
Ponadto włączono się w premierę etiudy filmowej „Hubal” oraz zwiastun serialu „Diabeł
Łańcucki” kręconych na terenie powiatu przemyskiego. Przy współpracy z Fundacją Ułani
Króla Jana przekazano materiały promocyjne, rool-upy oraz mapę graficzną z herbem powiatu
w postaci mapy bitowej, który umieszczony został na początku każdego z filmów.

XIII.

Geodezja, kartografia i kataster

Wydział Geodezji,Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu
działając w imieniu Starosty jako organu służby geodezyjnej i kartograficznej wykonywał
zadania rządowe przy pomocy Geodety Powiatowego. Kontynuacja zadań rozpoczętych wg
przyjętej w 2015 „Strategii Rozwoju Powiatu Przemyskiego do 2020 r.”
1. Cel strategiczny 3. Efektywne wykorzystywanie funduszy europejskich i innych
środków zewnętrznych, rozwój cyfryzacji i usług elektronicznych dla społeczeństwa,
rozwój współpracy partnerskiej powiatu.
Umowa zawarta w dniu 01.03.2016 r.
Projekt „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”.
Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz
umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym, przy wykorzystaniu
systemów teleinformatycznych.
Zakres przedmiotowy Projektu umożliwił już Stronom cyfrową komunikację pomiędzy
Klientem urzędu a urzędem. W roku 2021 w ramach projektu nastąpiło rozszerzenie bazy
danych operatów geodezyjnych poprzez ich przetworzenie z formy analogowej na cyfrową
(133770 stron dokumentów objętych tym procesem).
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W toku 2 scalenia na obszarze obrębu Wyszatyce i Zalesie.
Powiat Przemyski pozyskał środki w ramach funduszy zewnętrznych w tym europejskich
w kwocie 22 895 336,00 zł na prace scalenia gruntów w tym:
-

dla wsi Wyszatyce ,gm. Żurawica - 18 697 244 zł,
dla wsi Zalesie ,gm. Krasiczyn - 4 198 092 zł.

W ramach tych kwot Starosta poprzez Wydział Geodezji - Starostwa Powiatowego
w systemie ciągłym prowadzi, nadzoruje, rozlicza wykonywane prace w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznane dotacje wykorzystywane są
sukcesywnie zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych porozumień.
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Realizowane w 2021 roku zadania rządowe obejmowały zakładanie i prowadzenie w systemie
teleinformatycznym baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury
informacji przestrzennej dotyczące;
-

ewidencji gruntów i budynków,
rejestru cen i wartości nieruchomości,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
szczegółowych osnów geodezyjnych,
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych,
ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Realizacja tych zadań wynikała z zasadniczej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) oraz rozporządzeń wydanych na bazie tej ustawy.
Udostępniając dane prowadzonych baz Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki
Nieruchomościami i Mieniem Powiatu oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej uzyskał w 2021 roku dochody w wysokości 1 100 435,60 zł, które są w całości
dochodami Powiatu Przemyskiego.
Natomiast w oparciu o ustawę z dnia 28 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów Wydział
G prowadził postępowania scaleniowe i sprawy z wykonanych wymian gruntów - jako zadanie
z zakresu administracji rządowej.
Realizował w imieniu Starosty zadania ochrony gruntów rolnych i leśnych jako zadania
z zakresu administracji rządowej.
W wyniku realizacji postanowień, przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych wydział wygenerował kwotę 1 853 500 zł., która jest dochodem Marszałka
Województwa Podkarpackiego.
Wydział realizując między innymi zadania rządowe przypisane Staroście z zakresu jak wyżej
w 2021 roku ogółem, wydał:
-

410 - decyzje administracyjne jako organ I instancji,
606 - postanowień,
426 - zaświadczeń,
24 847 – zawiadomień. informacji w tym o zmianach objętych działem I Ksiąg
Wieczystych, RODO,

zawarł;
- 18 - umów o dzieło,
- 23 - umów cywilno-prawnych,
- 2 - umowy zlecenia.
Przeprowadził:
-

29 - postępowań o zamówienie publiczne.

Dokonał:
-

90 - odbiorów prac geodezyjno – kartograficznych.
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Opracował:
-

8 - zarządzeń,
55 - wymaganych sprawozdań.

W ramach kontynuowania zadań ujętych w projekcie PSIP, w roku 2021 przeprowadzono trzy
procedury przetargowe. Dwie z nich zostały unieważnione natomiast jedna pozwoliła na
wyłonienie wykonawców, których prace na podstawie zawartych umów dotyczyły cyfryzacji
materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmujące
swym zakresem operaty techniczne z klasyfikacji gruntów (3 mb), z kartografii gleb (3mb),
z kartografii gleb – aneksy (1 mb) oraz mapy klasyfikacyjne (670 sztuk), zasilenie programu
funkcjonującego w PODGiK w Przemyślu oraz cyfryzacji 13,58 metrów bieżących materiałów
źródłowych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami
i Mieniem Powiatu dotycząca dowodów EGiB.
Zakończone zostało również zadanie dotyczące cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego i zasilenie programu funkcjonującego w PODGiK w Przemyślu rozpoczęte
w roku 2020 obejmujące 47 320 stron dokumentów formatu A4.
08 listopada 2019 roku Wojewódzki Urząd Marszałkowski jako Lider Projektu działając
w imieniu m.in. Powiatu Przemyskiego zawarł umowę pn. „Budowa w województwie
podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP), która obejmowała:
-

wytworzenie, konfigurację i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS,
opracowanie, wytworzenie zasilenie Bazy danych tematycznych oraz metadanych
PSIP,
dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej
z oprogramowaniem,
przeprowadzenie instruktarzy stanowiskowych w zakresie obsługi dostarczonych
komponentów Systemu,
wykonanie i wdrożenie innowacyjnych E-usług.

W roku 2021 zakończono realizację 2 ostatnich etapów tej umowy. Etapy te obejmowały
integracje z istniejącą infrastrukturą, budowę portalu regionalnego oraz usługę asysty
stanowiskowej. Łączny koszt tych etapów wynosił 17.304,34 zł. Prace te wymagały
zaangażowania ze strony pracowników w dużej mierze poprzez nabywanie dodatkowej wiedzy
w tym: udział w szkoleniach instruktażowych i testach akceptacyjnych, które ze względu na
sytuację epidemiologiczną były utrudnione i odbywały się online. Sam portal uruchomiony
został w roku 2020 i od tego czasu funkcjonuje nieprzerwanie. W roku 2021 za jego
pośrednictwem Wydział Geodezji zrealizował 522 wnioski.
3. Realizacja scalenia wsi Wyszatyce gm. Żurawica w roku 2021 objęła:
-

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnoprawnej niezbędnej do ujawnienia w księgach
wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu,
Przygotowano opis przedmiotu zamówienia do dwóch przetargów na prace
zagospodarowania poscaleniowego wsi Wyszatyce, z uwagi na wysokie ceny ofert
przewyższające posiadane przez Powiat Przemyski środki na to zadanie, przetargi
unieważniono. W celu zmniejszenia wartości zadania, co umożliwiłoby jego realizację,
89

RAPORT O STANIE POWIATU PRZEMYSKIEGO W ROKU 2021

-

zawarto umowę o zmianę projektu technicznego w/w zadania tj. zmniejszenie zakresu
rzeczowego zadania.
Przygotowano dokumenty do nowego przetargu tj. opis przedmiotu zamówienia do
zmienionego zakresu rzeczowego zadania.

Po pozyskaniu brakujących środków wyłoniono Wykonawcę zadania z którym w lutym 2022
roku podpisano umowę.
4. Realizacja scalenia wsi Zalesie gm. Krasiczyn w roku 2021 objęła:
a) I etap - Prace scaleniowe:
- Sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno – prawnej, katastralnej,
w części dotyczącej gruntów.
- Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędnej do ujawnienia
w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia.
Odbioru etapów dokonywały komisje powołane zarządzeniami Starosty Przemyskiego w skład
których powoływani byli pracownicy Wydziału Geodezji.
Koszt realizacji ww. zadań w 2021 roku wyniósł łącznie 113 375,00 zł.
b) II etap – Zagospodarowanie poscaleniowe:
-

Wyłonienie Wykonawcy na „Prowadzenie obsługi finansowej dla projektu:
scalenie gruntów wsi Zalesie”,

Koszt realizacji ww. zadania w 2021 roku wyniósł 1 515,79 zł.
W ramach czynności scaleniowych Wydział Geodezji zgodnie z wymogami ustawy z dnia
26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów – organizował zebrania wiejskie mające na
celu zapoznanie uczestników scalenia z poszczególnymi etapami czynności scaleniowych.
Dokonywał odbiorów, analiz przedłożonych przez wykonawcę faktur, występował
sukcesywnie o przekazanie niezbędnych do wypłaty środków finansowych. Pracownicy
uczestniczyli w wyjaśnieniach, alternatywnych rozwiązaniach opracowywanego projektu
technicznego na wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego wsi Wyszatyce.
Prace zagospodarowania poscaleniowego dla obiektów Wyszatyce i Zalesie będą
kontynuowane do 2023 roku.
Wyżej wymienione prace były i są realizowane jako zadania rządowe dodatkowe – wynikające
z podpisanych przez zarząd powiatu umów i porozumień, w których uczestniczyli pracownicy
Wydziału.
5. Wykorzystanie w 2021 r. środków finansowych w ramach przyznanej przez
Wojewodę dotacji na zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej.
W zakresie realizacji wyżej wymienionych środków dokonano następujących czynności:
-

Przygotowano szeroki zakres dokumentacji będącej podstawą procedur przetargowych
obejmujący m.in. opis przedmiotu zamówienia, techniczne uwarunkowania
przeprowadzenia zadania, pomiar zasobu, który stanowił przedmiot cyfryzacji, czy też
analizę baz danych.
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-

Ponadto dokonano badania cen kształtujących się na rynku w zakresie wyżej
wymienionych usług oraz szacowania wartości zamówienia.
Przeprowadzone zostały również niezbędne finansowe czynności umożliwiające
rozpoczęcie procedur wyłaniających Wykonawcę.

Zadania realizowano sukcesywnie w ciągu całego roku, wydatkowano 200 000,00 zł tj. całość
przyznanej dotacji na:
-

-

-

-

-

Zasilenie cyfryzacją materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Przemyślu (drugi etap wg.
harmonogramu prac),
Prace geodezyjne polegające na wyjaśnieniu i przygotowaniu niezbędnych
dokumentów do ewentualnego usunięcia w odpowiednim trybie rozbieżności
w przebiegu granic działki nr 5138/6 z działkami 246/2 i 242/1 położonymi w mieście
Dubiecko, pomiędzy mapą ewidencyjną w postaci rastrowej w skali 1 : 2000, a obecnie
obowiązującą mapą ewidencyjną po modernizacji ewidencji gruntów i budynków
wykonaną w 2009 r.
Realizacja pracy geodezyjnej związanej z przeliczeniem wysokości pomiędzy
państwowymi układami wysokościowymi PL-KRON86-NH PL-EVRF2007-NH
w odniesieniu do rzędnych szczegółów sytuacyjno – wysokościowych zawartych
w bazach danych przestrzennych BDOT500 i GESUT prowadzonych na terenie
powiatu przemyskiego.
Wykonanie opracowania, obejmującego szereg czynności geodezyjnych, technicznych
i informatycznych, mających na celu przetworzenie dotychczasowego zbioru baz
danych EGiB do postaci zintegrowanej bazy powiatowej, prowadzonej przez Starostę
Powiatowego.
Integracja rozproszonych baz danych BDOT500, do postaci bazy zintegrowanej
powiatu przemyskiego oraz połączenie baz danych GESUT, 10 baz jednostek powiatu
przemyskiego.

Ponadto Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizował zadania które polegały
m.in. na:
-

prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków,
prowadzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
tworzeniu, prowadzeniu i udostępnianiu bazy danych rejestru cen i wartości,
wydawał decyzje z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej
klasyfikacji gruntów,
rejestrował i dokonywał bieżących zmian danych ewidencyjnych,
udostępniał dane z operatu ewidencyjnego w postaci wyrysów, wypisów, zaświadczeń,
informacji - wniosków.
dokonał przyjęcia i uzgodnienia w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu wniosków,
prowadził sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Ogólna liczba realizowanych spraw to 25 788, co w większej szczegółowości przedstawiają
dane liczbowe podane powyżej.
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W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 r. kontynuowano realizację drugiego etapu
operacji typu scalenie - zagospodarowania poscaleniowego wsi Wyszatyce gm. Żurawica”, tj.:
Prowadzenie obsługi finansowej prac zagospodarowania poscaleniowego za kwotę brutto
22 800,00 zł.
W ramach ww. prac wykonano następujące zadania:
-

prowadzenie sprawozdawczości finansowej,
przygotowywanie dokumentów do postępowań o zamówienie publiczne,
analiza postępowań z zakresie zagospodarowania poscaleniowego,
opracowanie planu finansowego,
planowanie budżetu w zakresie zagospodarowania poscaleniowego,
przygotowanie płatności,
częściowe i końcowe rozliczanie dotacji.

Wyłonienie wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją
prac zagospodarowania poscaleniowego wsi Wyszatyce, gmina Żurawica.
W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 r. kontynuowano realizację drugiego etapu
operacji typu scalenie – zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wyszatyce gm. Żurawica.
Przygotowywanie dokumentów do drugiego etapu operacji typu scalenie - zagospodarowania
poscaleniowego wsi Zalesie gm. Krasiczyn, tj.: Prowadzenie obsługi finansowej prac
zagospodarowania poscaleniowego za kwotę brutto 1 515,79 zł.
W ramach ww. prac wykonano następujące zadania:
-

analiza dokumentów głównych,
analiza postępowań z zakresie zagospodarowania poscaleniowego,
opracowanie planu finansowego,
planowanie budżetu w zakresie zagospodarowania poscaleniowego,
przygotowanie płatności.

XIV.

Gospodarka nieruchomościami

Efektywna administracja poprzez zapewnienie sprawności funkcjonowania administracji
samorządowej szczebla powiatowego stanowi integralną część przyjętej i realizowanej Strategii
Rozwoju Powiatu Przemyskiego.
Przyjęta w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego struktura organizacyjna
wydziałów oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, ma służyć zapewnieniu
i podnoszeniu jakości pracy urzędu i tych jednostek.
Postawy prawne realizowanych zadań:
1) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021
poz.1899 ze zm.),
2) art. 4 ust. 1 pkt. 10, art. 12 pkt. 8 lit. a, art. 32 ust. 2 pkt. 3, art. 46, art. 48 , art. 50
ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 528),
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3) art. 73, art. 103 ust. 3 ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (tj. Dz. U. z 1998 r.
Nr 133 poz. 872 ze zm.),
4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
ze zm.),
5) art. 12 ust. 4 a i 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022
r. poz. 176),
6) art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1314),
7) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj.
Dz. U. z 2020 poz. 2040 z późn. zm.),
8) art. 23, art. 217 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne ( tj. Dz. U z 2021 r. poz.
624 z późn. zm.).
Gospodarowanie nieruchomościami prowadzone jest jako realizacja:
1) zadań własnych z zakresu mienia powiatu, gospodarowania nieruchomościami Powiatu
Przemyskiego;
2) gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa jako zadań rządowych zleconych
dla których Starosta Przemyski jest organem reprezentującym Skarb Państwa zgodnie
z obowiązującymi przepisami - prowadzenie spraw z zakresu gospodarki
nieruchomościami:
3) zadań zleconych w sprawach gdzie Starosta jest organem wykonującym zadania
z zakresu administracji rządowej zgodnie z delegacją wynikająca z przepisów prawa.
W ramach gospodarki nieruchomościami Powiatu Przemyskiego oraz gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa prowadzona jest ewidencja zasobu nieruchomości, składane
są deklaracje podatkowe, opracowywane są sprawozdania finansowe miesięczne, półroczne,
roczne itp. oraz sprawozdania z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
opracowywany jest plan budżetu w formie opisowej i tabelarycznej, realizowany jest
zaplanowany budżet w tym składane są na bieżąco wnioski o zmiany finansowe, dokonywane
jest zabezpieczenie nieruchomości, wycena, administrowanie, sprzedaż, oddawanie
w: wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie, ustanawianie ograniczonych praw
rzeczowych, oddawanie w trwały zarząd, wygaszanie trwałego zarządu, oddawanie
w użytkowanie, wyrażanie zgody na udostępnienie nieruchomości dla celów budowlanych
i innych, regulacja stanów prawnych, wyrażanie zgody na wykreślenie obciążeń; naliczanie,
waloryzacja aktualizacja - opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,
dzierżawy, najmu itp. zasiedzenie udział w postępowaniach sądowych dotyczących w/w
nieruchomości, reprezentowania przed organami administracji rządowej, samorządowej,
sądami itp.
Powiat Przemyski jest właścicielem:
Nieruchomości gruntowych o powierzchni 1 056,2085 ha w tym:
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949,1501 ha to grunty zajęte pod drogi powiatowe z tego 883,4977 ha zostało oddanych
decyzjami w trwały Zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Przemyślu.
Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa uzyskano dochód
w wysokości 965 005,58 zł z tego: 726 426,71 zł przekazano Wojewodzie Podkarpackiemu
a 238 578,87 zł stanowiło dochód Powiatu. Wykonanie planu budżetu w zakresie dochodów
było ponadplanowe i wynosiło prawie 6 000 %, gdyż planowano uzyskanie dochodu
w kwocie 8 000,00 zł.
78 166,06 zł wydatkowano na zadania związane z gospodarką nieruchomościami.
Wojewoda Podkarpacki na obsługę osobową zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami
Skarbu Państwa oraz prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazał
Powiatowi Przemyskiemu 133 450,00 zł. Kwota przyznanej dotacji osobowej na
wynagrodzenia na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej przyznawana jest w oparciu
o faktycznie wykonane czynności w tym zakresie. Zadania te w oddziale były realizowane
w obsadzie 2 etatów i jedna osoba jako pomoc administracyjna. Realizacja zadań w 2021 r.
była utrudniona z powodu obostrzeń związanych z panującą od marca 2020 r. roku pandemią
covid 19 oraz niepełną obsadą kadrową.
Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Powiatu Przemyskiego Powiat Przemyski
uzyskał dochód w wysokości 359 313,88 zł. Natomiast na gospodarowanie nieruchomościami
stanowiącymi zasób nieruchomości Powiatu Przemyskiego wydano kwotę 98 275,87 zł.
Dodatkowo 174 513,14 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowań za przejęcie przez
Powiat Przemyski nieruchomości pod budowę dróg powiatowych ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176).
W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących
gospodarowania nieruchomościami prowadzi się między innymi sprawy z zakresu
wywłaszczania nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, ograniczania sposobu
korzystania z nieruchomości, ustalania wysokości odszkodowania, wykreślania wzmianek
o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego itp.
W 2021 r. w ramach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i prowadzenia
spraw zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano między innymi niżej
wymienione czynności:
1. sporządzono sprawozdanie roczne z gospodarowania nieruchomościami SP
stanowiącymi zasób nieruchomości, którym dysponuje Starosta Przemyski obejmujący
458 pozycji,
2. sporządzono sprawozdanie roczne z gospodarowania nieruchomościami SP oddanymi
w użytkowanie wieczyste obejmujące 754 działki, stanowiących 531 nieruchomości
w ujęciu wieczysto – księgowym,
3. Sprawozdanie roczne dotyczące Krajowego Zasobu Nieruchomości obejmujące
59 pozycji,
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4. wydano 17 decyzji z zakresu ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu
wywłaszczenia nieruchomości pod budowę dróg powiatowych i gminnych,
zmniejszenia wartości nieruchomości z tytułu ograniczenia sposobu korzystania,
5. wydano 12 decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
6. wydano 3 decyzje o oddaniu nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd
państwowym jednostkom organizacyjnym,
7. wydano jedną decyzję o udzieleniu bonifikaty od opłat za trwały zarząd,
8. wydano jedną decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu w związku z likwidacją
jednostki,
9. użyczono na kolejny okres jedną nieruchomość Skarbu Państwa,
10. wydano 3 zgody na podużyczenie nieruchomości Skarbu Państwa,
11. przeprowadzono kilka przetargów na sprzedaż nieruchomości. Jeden przetarg na
sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zakończył się wynikiem pozytywnym,
sprzedaż umową notarialną nastąpiła w 2022 r.,
12. sprzedano siedem nieruchomości Skarbu Państwa w tym:
1) wyniku przetargu przeprowadzonego w 2020 r., w 2021 r. sprzedano jedną
nieruchomość w trybie przetargowy,
2) w trybie bezprzetargowym sprzedano sześć nieruchomości z tego:
- 4 nieruchomości sprzedano na rzecz współwłaściciela jako zniesienie
współwłasności,
- dwie na rzecz użytkownika wieczystego,
13. zlecono opracowanie operatów szacunkowych celem określenia wartości rynkowej
nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego obejmującej 191 działek zawierając dwie umowy cywilno – prawne na
wykonanie przedmiotowych dzieł,
14. dokonano 11 aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
15. zwaloryzowano czynsz dzierżawny i najmu dotyczący ośmiu nieruchomości,
16. w 10 przypadkach poinformowano nowego nabywcę prawa użytkowania wieczystego
o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i zasadach jej wnoszenia,
17. w 9 przypadkach poinformowano nowego nabywcę nieruchomości przekształconej
z użytkowania wieczystego we własność o wysokości opłaty przekształceniowej
i zasadach jej wnoszenia, w jednym przypadku o wysokości opłaty jednorazowej,
18. prowadzono 52 postępowania z zakresu uzgodnienia treści księgi wieczystej,
19. przeprowadzono 4 postępowania dotyczących zasiedzenia nieruchomości z wniosku
podmiotu o to się ubiegającego,
20. prowadzono postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości w mieście
Przemyśl, Rzeszów, wsi Dubiecko, Hurko w powiecie przemyskim wydając jedną
ostateczną decyzję w tym przedmiocie,
21. prowadzono postępowania w zakresie wyrażenia zgody na wejście w teren celem
przeprowadzenia urządzeń przesyłowych,
22. skierowano 18 wniosków do sądu o wykreślenie wzmianek o wszczęciu
postępowania wywłaszczeniowego dotyczących wywłaszczeń prowadzonych
w okresie powojennym do chwili obecnej,
23. zawarto dwie umowy cywilno – prawne na koszenie trawy,
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24. wydano dwa zaświadczenia dotyczące opóźnionego przekształcenia użytkowania
wieczystego w prawo własności,
25. wydano dwa zaświadczenia dotyczące udzielenia pomocy de minimus,
26. jedno oświadczenie dotyczyło skorzystania przez Starostę Przemyskiego z prawa
pierwokupu przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Przemyskiego na
podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne,
27. udzielono czterech odpowiedzi z zakresu realizacji rekompensaty za mienie
pozostawione poza obecnymi granicami RP w wyniku II wojny światowej,
28. udzielono 4 zgód na przeprowadzenie prac budowlanych oraz związanych
z pielęgnacją i wycinką drzew na rzecz podmiotu we władaniu którego pozostają
nieruchomości Skarbu Państwa,
29. udzielono dwóch zgód na podział nieruchomości Skarbu państwa oddanej
w użytkowanie wieczyste poprzez odłączenie jej z księgi wieczystej.
Gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Przemyskiego.
W ramach gospodarowania nieruchomościami Powiatu Przemyskiego dokonano między
innymi następujących czynności:
1. złożono 4 deklaracje podatkowe dotyczące nieruchomości Powiatu Przemyskiego,
2. dokonano corocznej waloryzacji czynszu dzierżawnego i najmu dla trzech
nieruchomości,
3. przeprowadzono 6 rozpytań cenowych na regulację stanów prawnych dróg
powiatowych, w wyniku których zawarto 10 umów cywilno – prawnych.
4. oddano w trwały zarząd 120 działek o łącznej powierzchni 58,1903 ha, o wartości
księgowej 7 399 302 zł,
5. oddano w użyczenie jedną nieruchomość,
6. wyrażono zgodę trwałemu zarządcy na użyczenie części nieruchomości oddanej
w trwały zarząd,
7. zawarto jedną umowę na koszenie trawy,
8. na posiedzenia Zarządu Powiatu Przemyskiego skierowano 20 wniosków.

XV.

Administracja architektoniczno – budowlana

Podstawowe kompetencje Starosty, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej
pierwszej instancji, zostały określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami). Do jego właściwości
rzeczowo należą sprawy obiektów i robót budowlanych, nie zastrzeżonych do kompetencji
Wojewody. W ramach istniejącej struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego
w Przemyślu, zadania te w ramach udzielonego pełnomocnictwa realizowane są przez Wydział
Urbanistyki, Architektury i Budownictwa. W oparciu o przyjęte i obowiązujące regulacje,
rozpatruje on sprawy związane z udzielaniem pozwoleń na budowę, zmianą sposobu
użytkowania obiektów lub ich części, przyjmowaniem zgłoszeń o rozpoczęciu robót
budowlanych, wydawaniem zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, wydawaniem
decyzji związanych z zmianą wydanych decyzji pozwolenia na budowę lub zatwierdzeniem
projektów zamiennych, decyzji o przeniesieniu pozwolenia, a także innych spraw
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uregulowanych w przepisach szczególnych. Czynności te obejmują nadzór i kontrolę nad
przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności sprawdzanie projektów
budowlanych, zgłoszeń oraz innych dokumentacji pod względem zgodności zagospodarowania
terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku
z decyzjami o warunkach zabudowy, decyzjami celu publicznego, wymaganiami ochrony
środowiska, sprawdzanie warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych
w projektach budowlanych, sprawdzanie zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych
z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, wydawanie decyzji
administracyjnych w sprawach określonych ustawą, kontrola posiadanych przez osoby
wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych
funkcji oraz przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zgodnie z utrwalonym podziałem administracyjnym powiatu przemyskiego, Starosta
Przemyski zakresem swoich kompetencji jako organu administracji architektonicznobudowlanej, obejmuje 10 gmin. Obserwowany rozwój społeczno-gospodarczy powiatu
przemyskiego, którego kluczową determinantą jest wzrost inwestycji, ma swoje bezpośrednie
przełożenie na intensywność ruchu budowlanego, szczególnie w obszarze budownictwa
indywidualnego osób fizycznych. Wynika to z ilości wniosków jakie w 2021 r. wpłynęły
i zostały rozpatrzone przez pracowników Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa.
Łączną ilość wydanych decyzji, rozpatrzonych wniosków zgłoszeniowych, a także wydanych
innych decyzji w 2021 r., przedstawiono na wykresie. Dane te obrazują jednocześnie
porównywalną ilość tożsamych wniosków rozpatrzonych w okresie dwóch poprzednich lat,
a także intensywność ruchu budowlanego w poszczególnych gminach powiatu.
Zadania przypisane administracji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym
realizuje Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa. Schemat organizacyjny Wydziału
dostosowany jest do specyfiki rozpatrywanych spraw oraz obsady stanowisk, przypisanych do
obsługi poszczególnych jednostek samorządowych. Pozwala to na usprawnienie procesu
rozpatrywania wniosków przez poszczególnych pracowników, z uwagi na posiadaną lub
nabywaną wiedzę, znajomość terenu który obsługują, itp. W przypadku nieobecności
pracownika, automatycznie wyznaczany jest inny pracownik któremu powierza się konkretne
sprawy. Przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji pozwolenia na budowę, zmianę
decyzji, przeniesienia pozwolenia na innego inwestora wynosi ok. 14 - 40 dni w zależności od
stopnia złożoności rozpatrywanych wniosków a także ich kompletności, uwzględniając
czasookresy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast czas
oczekiwania na wniesienie ewentualnego sprzeciwu w drodze decyzji do zgłoszenia, wynosi
ok. 15 – 20 dni. W przypadkach uzasadnionych, gdy wnioski dotyczą zamierzeń
inwestycyjnych mających charakter celu publicznego bądź ponadlokalny (służący szerszej
społeczności), w terminach krótszych wydawane są zaświadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu. Ilość i sposób rozpatrzenia wniesionych zażaleń, odwołań od decyzji
oraz wniesionych skarg w trybie skargowo administracyjnym, przedstawiono na wykresie. Jak
to wynika z analizy danych, ilość ta nie przekracza 1 % ogólnej liczby spraw rozpatrzonych w
tym okresie. Ponadto w 2021 r. rozpatrzono pozytywnie jeden wniosek o nadanie uprawnień
Społecznego Opiekuna Zabytków. Ponadto w 2021 r. Wydział rozpatrzył pod względem
merytorycznym 135 wniosków udzielając wyjaśnień i interpretacji przepisów Prawa
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budowlanego, informacji innym instytucjom lub organom, oceny samodzielności lokali a także
dokonując oceny materiałów z zakresu planowania przestrzennego przedstawianych przez
jednostki samorządowe do zaopiniowania przez Starostę lub Zarząd Powiatu.
Wykres 4. Wydane decyzje i rozpatrzone zgłoszenia w 2021 r.

Wydane decyzje i rozpatrzone zgłoszenia w 2021 r.
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Wykres 5. Zażalenia, odwołania, skargi do WSA w 2021 r.
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Wykres 6. Ilość rozpatrzonych zgłoszeń wg poszczególnych gmin 2021 r.
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Wykres 7. Ilość wydanych pozwoleń na budowę wg gmin w 2021 r.
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XVI.

Ochrona środowiska i przyrody

W zakresie działania Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Zarząd Powiatu
Przemyskiego realizował działania zgodne z Misją Powiatu Przemyskiego określoną
w Strategii Rozwoju Powiatu Przemyskiego do roku 2025 oraz Celami strategicznymi
określonymi w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska na lata 2019-2022 z perspektywą
do 2026.
Realizowane przez Zarząd Powiatu zgodnie z Misją Powiatu Przemyskiego określoną
w Strategii Rozwoju Powiatu Przemyskiego do roku 2025 zadania dotyczyły Priorytetu III
Ochrona środowiska naturalnego, walorów przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwa
kulturowego, racjonalna gospodarka zasobami, podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
„Strategia Rozwoju Powiatu Przemyskiego do 2025 r.” przyjęta w 2021 r.
Priorytet III.
Ochrona środowiska naturalnego, walorów przyrodniczo krajobrazowych i dziedzictwa
kulturowego, racjonalna gospodarka zasobami, podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
Powiatowy Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Powiatu
Przemyskiego 2009 r.
Regulamin Udzielenia Dofinansowania
Przyjęty Uchwałą Nr 237/2009 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 8 czerwca 2009 r.
zmienionej Uchwałą Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 30 maja 2011 r.,
natomiast Uchwałami Rady Powiatu Przemyskiego Nr VIII/55/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
i Nr XXXI/213/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniono zasady, tryb udzielania oraz
rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu przemyskiego na dofinansowanie kosztów
związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest
z terenu powiatu przemyskiego.
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Przemyskiego
Uchwała Nr XXI/152/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 6 maja 2020 r.
W roku 2021 z zaplanowanych środków przeznaczonych na demontaż, usuwanie
i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, w związku ze zmianą pokrycia dachu,
z dotychczasowego pokrycia dachu eternitem na inny rodzaj pokrycia na budynkach osób
fizycznych (mieszkańców powiatu przemyskiego) zgodnie z zawartą umową pomiędzy
każdą z tych osób a Zarządem Powiatu Przemyskiego udzielono dotacji na
3 przedsięwzięcia:
1) Demontaż pokrycia dachowego budynku mieszkalnego Walawa 79 gm. Orły,
2) Demontaż pokrycia dachowego budynku mieszkalnego Trójczyce 136 gm. Orły,
3) Demontaż pokrycia dachowego budynku mieszkalnego Drohojów 20 gm. Orły.

100

RAPORT O STANIE POWIATU PRZEMYSKIEGO W ROKU 2021
W ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2021 udzielono
dotacji w kwotach do 2 000,00 zł dla każdego w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Udzielono dotacji dla Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Rzeszowie na badania
monitoringowe gleb w ramach monitoringu środowiska rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Z budżetu na ten cel wydatkowano kwotę 3 892,00 zł.
Badaniami monitoringowymi objęto gminy: Dubiecko, Krasiczyn, Medyka, Orły, Żurawica.
Przy ocenie agrochemicznej gleb i ich potrzeb nawozowych najważniejszymi elementami są:
odczyn gleby, zawartość próchnicy i zasobność w przyswajalne dla roślin składniki
pokarmowe.
Z przedstawionych danych przez OSCHR wynika, że na obszarze wymienionych gmin stan
zakwaszenia gleb w stosunku do powierzchni użytków rolnych przedstawia się następująco:
gleby bardzo kwaśne i kwaśne ok. 40%, gleby lekko kwaśne ok. 28%, gleby obojętne
i zasadowe – 32%. Potwierdza się, tak jak w latach poprzednich 2019-2020, największy udział
gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie badanych gmin powiatu przemyskiego.
W dalszym ciągu należy dążyć do zmniejszenia odsetka gleb wymagających wapnowania.
Uregulowanie odczynu jest podstawą do racjonalnego i efektywnego nawożenia, jest sposobem
na minimalizację kosztów związanych z nawożeniem oraz jednym z elementów technologii
produkcji gwarantującej uzyskanie dobrych jakościowo plonów. Wapnowanie gleb pozwala
zahamować procesy związane z degradacja gleb.
Ogólna zawartość fosforu w glebach Podkarpacia jest w dalszym ciągu niska. Wg danych
OSChR w Rzeszowie udział gleb o rożnej zasobność w przyswajalny fosfor w powierzchni
użytków rolnych (w %) przedstawia się następująco:
-

bardzo niska i niska zasobność – 47%,
średnia zasobność – 22%,
wysoka i bardzo wysoka zasobność – 31%.

Nadal zbyt dużo użytkowanych rolniczo gleb wykazuje niedobory przyswajalnych form potasu.
W ocenie zasobności około 36% objętych badaniami (w 2021 roku) użytków rolnych
charakteryzuje się bardzo niską i niską zasobnością w przyswajalne formy potasu. Rolę jaką
pełni potas we wzroście i rozwoju roślin sprawia, ze jest on pobierany przez rośliny w dużych
ilościach. Potas jest zatrzymywany w glebie znacznie słabiej niż fosfor, jest bardziej ruchliwy,
ulega wypłukiwaniu i przemieszczaniu w głąb profilu glebowego.
Magnez to kolejny makroskładnik niezbędny do prawidłowego wzrostu i plonowania roślin
stanowiący przedmiot badań. Zasobność gleb w magnez na terenie omawianych gmin powiatu
przemyskiego jest optymalna. Wiąże się ona przede wszystkim z zawartością próchnicy,
składem granulometrycznym i uwilgotnieniem.
Procentowy udział gleb w poszczególnych klasach zasobności:
-

zasobność b. niska i niska - 18%,
zasobność średnia – 45%,
zasobność wysoka i bardzo wysoka – 37%.
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Należy kontynuować badania gleb na zawartość składników pokarmowych na terenie powiatu
przemyskiego, gdyż poziom tych badań jest zbyt niski w stosunku do potrzeb i powierzchni
gruntów rolnych będących w użytkowaniu.
Wsparto Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach w organizacji ogólnopolskiej
akcji z okazji Światowego Dnia Wody. W ramach zabezpieczonych środków finansowych
w budżecie powiatu na rok 2021 r. zakupiono 23 szt. pozycji książkowych (książki, albumy,
atlasy) i przekazano je jako nagrody dla laureatów Międzyszkolnych Konkursów Prac
Plastycznych, Pisemnych, Multimedialnych i Fotografii. Zostały one zostały rozdane laureatom
podczas Programów Artystycznych organizowanych przez Arboretum i Zakład Fizjografii
w Bolestraszycach w ramach organizowanych po raz XIX uroczystych obchodów Światowego
Dnia Wody pod hasłem „Czym dla mnie jest woda” – opowiedz swoją historię. W konkursach
wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli z terenu powiatu przemyskiego i
miasta Przemyśla.

Fotografia 1. Arboretum i Zakład Fizjografii.
W zakresie ochrony powietrza przyjęto 10 zgłoszeń i 26 zmian danych eksploatacji instalacji,
których użytkowanie nie wymaga pozwolenia. Wydano 2 decyzje w sprawie pozwoleń na
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
W zakresie gospodarki odpadami wydano 3 zezwolenia na zbieranie odpadów i 2 zezwolenia
na przetwarzania odpadów.
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Realizując zadania z zakresu ochrony przyrody wydano 59 decyzji na usunięcie drzew
z nieruchomości będących własnością gminy.

XVII.

Ochrona środowiska i przyrody – geolog powiatowy

Do zakresu wykonywanych przez Geologa Powiatowego zadań należą miedzy innymi zadania
wynikające z przepisów prawa:
1)
2)
3)

4)

ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
ustawa Prawo ochrony środowiska,
ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko,
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Główne zadania to:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, w formie decyzji
administracyjnych,
zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych, w tym udzielanie zezwoleń na
prowadzenie prac geologicznych w formie decyzji administracyjnych,
przyjmowaniem i rejestrowaniem dokumentacji geologicznej,
przyjmowaniem zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót
geologicznych,
gromadzeniem, archiwizowaniem, przetwarzaniem danych geologicznych oraz
udostępnianiem informacji geologicznych,
prowadzeniem powiatowego archiwum geologicznego,
opiniowaniem i uzgadnianiem projektów miejscowych planów zagospodarowania
i przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów osuwiskowych,
wydawanie oraz sprawowanie nadzoru nad koncesjami na wydobycie kopalin.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zostały rozpatrzone 203 sprawy z powyższego
zakresu.
W zakresie zadań z zakresu wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo
geologiczne i górnicze zatwierdzono decyzją:
-

27 projektów robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich,
14 dokumentacji geologicznych określających warunki geologiczno-inżynierskie
podłoża budowlanego,
4 projektów hydrogeologicznych,

W 2021 r. rozpatrzono 39 spraw związanych z koncesjami na wydobywanie kopalin ze złóż.
Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym uzgodniono łącznie 71 projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego w odniesieniu do terenów osuwiskowych.
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XVIII. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe
„Strategia Rozwoju Powiatu Przemyskiego do 2025 r.” – przyjęta w 2021 r.
Priorytet III. Ochrona środowiska naturalnego, walorów przyrodniczo krajobrazowych
i dziedzictwa kulturowego, racjonalna gospodarka zasobami, podnoszenie świadomości
ekologicznej społeczeństwa.
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Przemyskiego
Uchwała Nr XXI/152/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 6 maja 2020 r.
W zakresie leśnictwa przeprowadzono 8 ocen udatności upraw leśnych obejmujących
13 działek ewidencyjnych, wydano 420 świadectw legalności pozyskania drewna, naliczono
23 miesięcznych ekwiwalentów dla właścicieli upraw leśnych z tytułu zalesienia, wygaszono
2 osobom prawo do ekwiwalentu przyznanego z tytułu zalesienia gruntów rolnych.
Wydano 1348 zaświadczeń do celów notarialnych, że działka jest objęta (lub nie jest objęta)
uproszczonym planem urządzenia lasu.
Wydano 12 zaświadczeń do Planu Inwestycji sporządzanego na podstawie Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „wsparcie na
inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U.
z 2019 r. poz. 587 z późn. zm.).
Zlecono wykonanie dokumentacji urządzeniowej lasów niepaństwowych stanowiących
własność osób fizycznych wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.
W ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2021 r. zlecono
wykonanie:
 dokumentacji urządzeniowej dla lasów stanowiących własność osób fizycznych z terenu
obrębów ewidencyjnych: Kosztowa, Podbukowina gm. Dubiecko; Drohojów,
Hnatkowice, Kaszyce, Niziny, Olszynka, Trójczyce, Wacławice, gm. Orły; Batycze,
Bolestraszyce, Kosienice, Maćkowice, Orzechowce, Żurawica gm. Żurawica obejmującą
uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacje stanu lasu na okres 01.01.2022 r 31.12.2031 r.;
 aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób
fizycznych z terenu wsi Bachów na okres od 01.01.2016 r. - 31.12.2025 r.
Wykonawcą zleconego zadania było Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie
Starym Oddział w Przemyślu.
Zatwierdzono 7 uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób
fizycznych oraz związków wyznaniowych.
W zakresie łowiectwa naliczono 7 czynszów dzierżawnych dla obwodów łowieckich i ich
rozdziału dla 13 gmin i 3 nadleśnictw, przyjęto 2 oświadczenia o zakazie polowania od
właścicieli nieruchomości.
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W zakresie rybactwa śródlądowego i rejestracji jachtów i innych jednostek pływających
o długości do 24 m: wydano 132 karty wędkarskie i dokonano rejestracji 6 jednostek sprzętu
pływającego (jachtów).

XIX. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
1. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/242/2017 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 18 sierpnia 2017 r.
Obszary działania programu zazębiają się bezpośrednio z obszarem działania poszczególnych
powiatowych służb, inspekcji i straży. Na koniec każdego roku starosta przyjmuje
sprawozdania poszczególnych służb, inspekcji i straży z wykonywania zadań z zakresu
bezpieczeństwa i porządku publicznego za dany rok.
Ponadto zgodnie z art. 35 ustawy starosta sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do
powiatowych służb, inspekcji i straży. Uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze
powiatu, zatwierdza programy ich działania, a w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi
działaniami tych jednostek.
W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami,
inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym
tworzy się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Na terenie Powiatu Przemyskiego
i Miasta Przemyśla działa jedna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powołana na
podstawie porozumienia z dnia 18 stycznia 2021 r. pomiędzy Starostą Przemyskim
a Prezydentem Miasta Przemyśla.
Podstawowe zadania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku są ściśle związane z ochroną
bezpieczeństwa i rozciągają się przede wszystkim na trzy płaszczyzny:
-

-

ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;
opiniowanie różnych zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli na terenie powiatu, a związanych między innymi z funkcjonowaniem Policji
i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, programów współdziałania tych służb,
inspekcji i straży, projektu budżetu powiatu, projektów aktów prawa miejscowego;
przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

Powyższe zadania dają podstawę do podejmowania przez samorząd powiatowy, oraz
powiatowe służby, inspekcje i straże wspólnych i komplementarnych działań mających na celu
poprawę w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego opracowany przez Biuro Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności, zatwierdzony przez Starostę Przemyskiego
i Wojewodę Podkarpackiego w dniu 29 lipca 2021 r.
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Plan zawiera procedury i moduły zadaniowe na wypadek wystąpienia zdarzeń zagrażających
bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, w tym m.in. standardy postępowania w przypadku
zagrożeń terrorystycznych.
Analiza stanu bezpieczeństwa powiatu przemyskiego - część ogólna
Rozpatrując potencjalne zagrożenia, jakie mogą powstać na terenie powiatu przemyskiego
należy wziąć pod uwagę, że jego warunki geograficzno-środowiskowe i urbanizacyjnoprzemysłowe klasyfikują go w przedziale powiatów rolniczo-przemysłowych o średnim
stopniu zagrożenia powstania katastrof czy zagrożeń masowych. Ze względu na ukształtowanie
terenu powiat możemy podzielić na dwie części:
-

górzystą w skład, której wchodzą gminy: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn,
Krzywcza oraz częściowo miasto Przemyśl
nizinną z gminami: Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica.

Rozpatrując zagrożenia występujące na terenie powiatu przemyskiego, poszczególne gminy
zakwalifikowano do trzech różnych stopni zagrożeń:
1. ZIVG –gminy Żurawica, Medyka i Orły, ze względu na znaczną ilość obiektów
produkcyjno-magazynowych, użyteczności publicznej, oraz zamieszkania zbiorowego.
Na obszarach tych występują ponadto zagrożenia powodziowe (rzeki San, Wiar i ich
dopływy), oraz szlaki drogowe i kolejowe o dużym natężeniu ruchu w tym przewozu
materiałów niebezpiecznych.
2. ZIIIG – gminy Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza i Stubno. W gminach
tych występuje duże natężenie w ruchu drogowym związane z turystyką, oraz ruchem
granicznym. Z roku na rok obserwuje się na tym obszarze znaczny wzrost ruchu
turystycznego. Na terenach tych gmin występuje także znaczne zagrożenie
powodziowe.
3. ZIIG – gmina Fredropol - są to tereny głównie rolnicze, z małą ilością zakładów
przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej.
Obiekty produkcyjne i magazynowe
zagrożenia pożarowe i wybuchowe w obiektach PKN ORLEN S.A. Terminal Paliw
w Żurawicy, zakład o maksymalnej objętości magazynowej 1000 m3 substancji
ropopochodnych, terminalach przeładunkowych: kolejowym i samochodowym. Zakład
zaliczony do zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
zagrożenia pożarowe i wybuchowe na terenie Gminy Medyka- punkt przeładunku
z substancjami ropopochodnymi i węglowodorami (głównie metanol, benzen, ropa naftowa,
oleje techniczne). Bez względu na zastosowane zabezpieczenia mogą mieć miejsce
nieprzewidziane w normalnym toku funkcjonowania zdarzenia powodujące lokalne zagrożenia
dla ludzi i środowiska, wynikające z błędu obsługi, awarii mechanicznych instalacji,
wadliwego działania urządzeń, wycieku, pożaru, lub jakiegokolwiek innego
niekontrolowanego zdarzenia. Zakład zaliczony do zwiększonego ryzyka wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej,
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zakłady zlokalizowane (oraz budowane w chwili obecnej) na terenach przemyskiej podstrefy
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Tereny te
o łącznej powierzchni 81,5 ha znajdują się w granicach administracyjnych miasta Przemyśl,
oraz gminy Orły.
Trasy kolejowe, po których przewożone są materiały niebezpieczne.
Przez teren powiatu przemyskiego przebiega jedna nitka sieci kolejowej od przejścia
granicznego w Medyce przez Przemyśl, gminy Żurawica i Orły w okolicach Radymna
wchodząc w powiat jarosławski. Węzeł przeładunkowy Medyka-Przemyśl-Żurawica
Rozrządowa stanowi jeden z największych „suchych portów” w Polsce. W Medyce znajduje
się rozgałęzienie nitki dzięki któremu substancje szczególnie niebezpieczne omijają Przemyśl
i terenami niezabudowanymi (w pobliżu wsi Buszkowiczki) przewożone są do Żurawicy. Ze
względu na bardzo dużą różnorodność i zmienną częstotliwość przewożonych substancji nie
można jednoznacznie określić ich ilości w jakimś okresie czasu, a jedynie na podstawie
przykładowych rocznych wykazów z poprzedniego okresu, zakładać podobną ilość na rok
kolejny. Ewidencja substancji wwożonych i wywożonych przez graniczne przejścia kolejowe
i drogowe prowadzona jest przez posterunek Straży Granicznej. Intensywność przewozów
wynika z różnorodności prowadzanej przez różne podmioty gospodarcze działalności.
Trasy drogowe, po których przewożone są materiały niebezpieczne.
Główną arterią komunikacji drogowej w powiecie przemyskim, po której przebiega najbardziej
uczęszczany szlak transportowy jest droga krajowa nr 28 przebiegająca przez miejscowości:
granica państwa w Medyce – Przemyśl (drogą obwodową), łącząca się z drogą krajową nr 77 –
Żurawica – Orły – wchodząc w Radymnie w powiat jarosławski, z możliwością wjazdu na
autostradę A4 (Węzeł Przemyśl). Drogami, na których jest prowadzony transport materiałów
niebezpiecznych są również: droga krajowa Nr 28 granica państwa w Medyce-PrzemyślKrasiczyn-Olszany-Bircza-Leszczawa Dolna rozgałęziając się w Kuźminie w kierunkach
powiatów bieszczadzkiego (droga nr 890) i sanockiego (dalej 28), droga krajowa Nr 884
Przemyśl-Krzywcza-Babice-Dubiecko wchodząc w Bachórzu w powiat rzeszowski. Podobnie,
jak w sytuacji transportu w ruchu kolejowym ewidencją wwożonych i wywożonych przez
przejście graniczne w Medyce substancji niebezpiecznych prowadzi Bieszczadzki Oddział
Straży Granicznej.
Gazociagi – rurociągi.
Przez teren powiatu przebiega kilka nitek gazociągów wysokociśnieniowych o średnicach od
300 do 700 mm, które krzyżują się z dużą przeszkodą naturalną jaką jest rzeka San. Na terenie
powiatu znajdują się dwie tłocznie i przepompownie gazu ziemnego (Maćkowice, Żurawica),
oraz kilkadziesiąt punktów wydobycia gazu ziemnego.
Infrastruktura drogowa
Ze względu na rozwój cywilizacyjny z roku na rok wzrasta ruch kołowo- samochodowy na
drogach powiatu przemyskiego. Odzwierciedleniem tego faktu jest wzrost interwencji. O ile
wypadki drogowe z udziałem samochodów osobowych, które stanowią ponad 90% tej grupy
zdarzeń nie mogą stanowić źródła zagrożenia masowego, o tyle wypadki pojazdów
przewożących substancje niebezpieczne mogą w pewnych warunkach być powodem
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znaczących zagrożeń. Przebieg dróg krajowych relacji Przemyśl-Bircza, Przemyśl-Dubiecko w pobliżu koryta Sanu w przypadku powstania wypadku i rozszczelnienia cysterny z substancją
niebezpieczną może spowodować katastrofę ekologiczną.
Miejsca szczególnie niebezpieczne:
- droga krajowa Nr 28, miejscowość Dybawka,
- droga krajowa Nr 884, miejscowość Łętownia,
- droga krajowa Nr 884, miejscowość Babice
Miejsca te są szczególnie niebezpieczne ze względu na fakt, że znajdują się w bezpośredniej
bliskości koryta rzeki 20 – 50 metrów oraz pod drogami znajdują się nie uregulowane wody
gruntowe, które ciągle uszkadzają nawierzchnię. Ze względu na fakt, że przez teren powiatu
przebiegają drogi tranzytowe do miejsc wypoczynku w Bieszczadach i Słowacji stale nasila się
ruch autokarowy, drogi należą do szczególnie niebezpiecznych charakteryzując się dużą ilością
niebezpiecznych zakrętów i dużymi różnicami wzniesień, stwarza to duże ryzyko powstania
wypadku drogowego z dużą ilością poszkodowanych. Pomimo iż przez teren powiatu
przemyskiego nie przebiegają drogi międzynarodowe, ze względu na lokalizację w Medyce
przejścia granicznego z Ukrainą odbywa się wzmożony ruch osobowy, oraz towarowy.
Czasowo na odcinku dojazdowym do przejścia dochodzi do zatorów drogowych powodujących
bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców okolicznych miejscowości. W części powiatu tj.
gminach Bircza, Fredropol, Krzywcza i Dubiecko dojazd do miejscowości odbywa się bardzo
wąskimi drogami lokalnymi, co może powodować częste kolizje i wypadki drogowe.
Zagrożenia obszarów leśnych.
Na terenie powiatu znajduje się stosunkowo dużo obszarów leśnych – wskaźnik lesistości
wynosi około 30%. Jednakże lasy te są stosunkowo „bezpieczne” pożarowo. Wszystkie
leśnictwa są leśnictwami należącymi do III kategorii zagrożenia pożarowego, w związku
z czym ilość pożarów lasów przez ostatnią dekadę waha się pomiędzy 5-10 w skali roku. Na
terenie powiatu przemyskiego lasy są administrowane przez 5 nadleśnictw:
1. Nadleśnictwo Dynów, całkowita powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 10 439 ha (w tym
na terenie powiatu 2 760 ha),
2. Nadleśnictwo Krasiczyn, całkowita powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 16 068 ha
(całość na terenie powiatu),
3. Nadleśnictwo Bircza całkowita powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 18 167 ha (w tym
na terenie powiatu 14 934 ha),
4. Nadleśnictwo Jarosław całkowita powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 16 252 ha (w tym
na terenie powiatu 250 ha),
5. Nadleśnictwo Kańczuga całkowita powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 11 974 ha
(w tym na terenie powiatu 1 140 ha).
Lasy znajdujące się na terenie powiatu zajmują 29,7 % jego powierzchni (34 012 ha).
Największe zagrożenie pożarowe w lasach występuje w okresie wiosennym w związku
z wypalaniem traw na nieużytkach.
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Uprawy, rolnictwo
Mimo stosunkowo dużej ilości interwencji w tym dziale, nie można mówić o zagrożeniach
masowych czy wielkoobszarowych. Na terenie powiatu przemyskiego nie występują
wielkoobszarowe uprawy rolne.
Inne zagrożenia specyficzne dla powiatu przemyskiego
Jedynym takim miejscem przez okres kilku dni w roku jest Kalwaria Pacławska w czasie
Wielkiego Odpustu (w dniach 10 – 15 sierpnia). Usytuowanie klasztoru i miejscowości na
szczycie góry, jedyna wąska droga dojazdowa, zgromadzenie kilkunastu tysięcy ludzi na
niewielkim obszarze oraz adaptowanie na miejsca noclegowe wszelkich istniejących obiektów
niesie ze sobą określone niebezpieczeństwa. Wieś Kalwaria Pacławska to głównie budynki
drewniane skupione na niewielkim obszarze. Zagrożenie to jest niwelowane przez coroczne
wystawianie posterunku w samym Klasztorze składającego się z 2 zastępów ratowniczogaśniczych (po jednym z JRG i miejscowej OSP w KSRG).
Zagrożenia transgraniczne
Przez teren powiatu przemyskiego przepływają dwie rzeki (Wiar i Wisznia), które wpływają
z terenu Ukrainy. Stwarza to potencjalne ryzyko skażenia wód po stronie ukraińskiej
i przeniesienia skutków na teren Polski. Szczególnie niebezpiecznym dla gospodarki powiatu
jest fakt, że zaledwie dwa kilometry od granicy znajduje się gospodarstwo rybackie Starzawa
(gm. Stubno), które w wyniku zanieczyszczenia wód poniosłoby niewyobrażalne straty. Siły
ratownicze powiatu posiadają wystarczające środki do powstrzymania rozprzestrzenienia się
zagrożenia w pierwszej jego fazie. Warto zaznaczyć również, że po stronie ukraińskiej nie
występują zakłady, których charakter działalności mógłby być potencjalnie groźny dla obszaru
powiatu.
Ocena stanu bezpieczeństwa powiatu przemyskiego za 2021 r. – działania Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu
W 2021 r. na terenie powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla zanotowano łącznie 2006
zdarzeń, w tym:
1) pożarów
-

małych
średnich
dużych

- 352
- 343,
7,
2,

2) miejscowych zagrożeń

- 1601

-

małych
lokalnych
średnich

- 173,
- 1422,
6,

-

alarmów fałszywych
złośliwych
w dobrej wierze
z instalacji wykrywania

-

53,
8,
30,
15,
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W stosunku do roku poprzedniego zanotowano spadek o 1597 zdarzeń.
W poszczególnych rodzajach zdarzeń odnotowano:
-

pożary
miejscowe zagrożenia
alarmy fałszywe

- spadek o 129 zdarzeń,
- spadek o 1435 zdarzeń,
- spadek o 33 zdarzenia,

Tabela 11. Ilość zdarzeń z osobami rannymi
ofiary ranne

Ogółem
pożary
miejscowe zagrożenia

miasto Przemyśl
2020
2021
102
77
7
3
95
74

powiat przemyski
2020
2021
111
84
10
3
101
81

Tabela 12. Ilość zdarzeń z ofiarami śmiertelnymi.

Ogółem
pożary
miejscowe zagrożenia

ofiary śmiertelne
miasto Przemyśl
powiat przemyski
2020
2020
2021
2021
7
8
7
11
2
0
0
0
5
8
7
11

Tabela 13. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu.
Rodzaj zdarzenia
Rodzaj obiektu
OGÓŁEM

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Obiekty użyteczności
publicznej

276

5

271

Obiekty mieszkalne

848

130

718

Obiekty produkcyjne

15

6

9

Obiekty magazynowe

7

4

3

207

34

173

5

0

5

Uprawy, rolnictwo

118

87

31

Inne obiekty

477

86

391

Środki transportu
Lasy
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Wykres 8. Zestawienie ilości zdarzeń wg rodzaju z terenu Powiatu Przemyskiego i miasta
Przemyśla w latach 2017-2021

Wykres 9. Procentowe zestawienie ilości zdarzeń wg rodzaju na terenie Powiatu
Przemyskiego i miasta Przemyśla w 2021 r.

W 2021 r. na terenie powiatu przemyskiego zanotowano 1176 zdarzeń, w tym:
-

pożarów
miejscowych zagrożeń
alarmów fałszywych

- 229,
- 933,
- 14.

W stosunku do roku poprzedniego zanotowano spadek o 980 zdarzeń, w tym:
111

RAPORT O STANIE POWIATU PRZEMYSKIEGO W ROKU 2021
-

pożary
miejscowe zagrożenia
alarmy fałszywe

- spadek o 101 zdarzeń,
- spadek o 858 zdarzeń,
- spadek o 21 zdarzeń.

Tabela 14. Ilość zdarzeń w 2021 r. na terenie Powiatu Przemyskiego w rozbiciu na gminy.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Powiat/gmina
p.przemyski
Bircza
Dubiecko
Fredropol
Krasiczyn
Krzywcza
Medyka
Orły
Przemyśl
Stubno
Żurawica

Zdarzenia
ogółem
2020 r. 2021 r.
368
187
471
169
173
98
87
65
105
60
471
77
111
127
139
155
37
33
194
205

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

42
33
22
16
17
15
19
26
6
33

143
134
75
49
42
60
107
129
27
167

2
2
1
0
1
2
1
0
0
5

Wykres 10. Zestawienie ilości zdarzeń wg rodzaju na terenie Powiatu Przemyskiego
w latach 2017 - 2021.

112

RAPORT O STANIE POWIATU PRZEMYSKIEGO W ROKU 2021
Wykres 11. Procentowe zestawienie ilości zdarzeń wg rodzaju na terenie Powiatu
Przemyskiego w 2021 r.

Działania z zakresu operacyjnego i szkoleniowego w zakresie poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu przemyskiego
1) udział w ćwiczeniach praktycznych związanych z ewakuacją osób w obiektach
oświatowych;
2) udział w ćwiczeniach praktycznych związanych z ewakuacją osób w obiektach
użyteczności publicznej;
3) nadzorowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez
dokonywanie inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP i PSP, w tym stanowiska
kierowania PSP, aktualizację dokumentacji (m.in. Powiatowego Planu Ratowniczego,
analizy zagrożeń na terenie powiatu przemyskiego, analizy zabezpieczenia
operacyjnego na obszarze powiatu przemyskiego, dokumentacji SK KM PSP);
4) sporządzanie analiz ze zdarzeń ratowniczo-gaśniczych (pożar na terenie Sortowni
Odpadów przy ul. Piastowskiej, pożar samochodu wraz z przyczepą przewożącego
drewno w miejscowości Borownica gm. Bircza);
5) organizacja szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących;
na terenie powiatu przemyskiego (podstawowe strażaków ratowników OSP – 3 kursy,
Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych – 2 kursy, Ratowników OSP z zakresu
Ratownictwa Technicznego – 1 kurs;
6) ponowne włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostki OSP
Sufczyna;
7) współpraca z organami i instytucjami w zakresie organizacji systemu i likwidacji
zagrożeń;
8) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w transporcie osób do punktów
szczepień;
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9) rozpropagowywanie broszur oraz ulotek informacyjnych na temat szczepień przeciw
COVID – 19;
10) przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa i prezentacje sprzętu na terenie
JRG i w Szkołach Podstawowych w Przemyślu oraz podczas pikników na terenie miasta
Przemyśla i Powiatu Przemyskiego dla dzieci i dorosłych, w których wzięło udział 1087
dzieci i 485 osób dorosłych;
11) współpraca ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
12) pomoc w zabezpieczeniu biegu „Przemyska Dycha” oraz Wyszehradzkiego
Ultramaratonu Twierdza Przemyśl;
13) przeprowadzono zaplanowane ćwiczenia p.poż i ratownicze na obiektach:
-

-

Radiowo Telewizyjnego Centrum Nadawczego w Przemyślu,
Starostwa Powiatowego w Przemyślu,
Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza
Brzezickiego w Żurawicy,
Zakładu produkcyjnego „FIBRIS” Spółka Akcyjna w Przemyślu,
Zakładu Karnego w Przemyślu,
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza
Gorzechowskiego w Przemyślu,
Terminalu paliw Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. w miejscowości
Żurawica,
doskonalenie technik ratownictwa technicznego SGRT Rzeszów 3 dla JRG
Przemyśl, trzydniowe ćwiczenia odbyły się na placu wewnętrznym tutejszej
Komendy,
doskonalenie technik ratownictwa wodno-nurkowego „SGRW-N Rzeszów 4”
podczas obozów zimowego i letniego w Polańczyku.

14) przeprowadzono ponadplanowe ćwiczenia ppoż. i ewakuacyjne w instytucjach i na
obiektach:
-

Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Tarniowa 8 w Przemyślu,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Czarnieckiego 27
w Przemyślu,
UM Przemyśl, ćwiczenia obronne na terenie miasta,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu,
ZS Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu,
MDK Przemyśl, ul. św. Józefa 6,
Przemyśl, ul. Lwowska 17 – Castorama,
Restauracja Mc Donalds w Przemyślu,
Komenda Miejska Policji w Przemyśl,
Przemyśl, Lwowska 17a – Blue Park,
5bsp, ul. 29 Listopada 1, doskonalenie współpracy między PSP i WP,
Przemyśl, ul. Ludwika Pasteura 2B, ćwiczenia ewakuacyjne na kolei linowej dla
JRG oraz SGRW,
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-

ćwiczenia ratownicze na akwenach w Przemyślu „Stawiki” (rat. wodno-nurkowe,
sonary do celów poszukiwawczych),
ćwiczenia ratownicze na akwenach w Torkach (rat. wodno-nurkowe, sonary do
celów poszukiwawczych),
ćwiczenia ratownicze na akwenie w Ostrowie k. Przemyśla (rat. wodno-nurkowe,
sonary do celów poszukiwawczych).

15) współpraca ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
16) dystrybucja środków ochrony indywidualnej w tym: maseczek, środków
do dezynfekcji oraz ubrań ochronnych dla instytucji oświatowych oraz jednostek OSP.
Planowane działania na 2022 r.
1) organizacja szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na
terenie powiatu przemyskiego;
2) organizacja i udział w ćwiczeniach międzypowiatowych dla jednostek PSP
z powiatów jarosławskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, przemyskiego
i przeworskiego;
3) organizacja i udział w ćwiczeniach zgrywających jednostek ochotniczych straży
pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu
przemyskiego;
4) udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP z terenu powiatu
przemyskiego;
5) nadzorowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez
dokonywanie inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP i PSP, w tym stanowiska
kierowania PSP;
6) sporządzanie analiz ze zdarzeń ratowniczo-gaśniczych;
7) współpraca z organami i instytucjami w zakresie organizacji systemu i likwidacji
zagrożeń;
8) współpraca ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
W 2022r. planowane
w obiektach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

jest

prowadzenie

czynności

kontrolno-rozpoznawczych

handlowych wielkopowierzchniowych,
hotelarskich,
wypoczynku dzieci i młodzieży,
opieki społecznej i socjalnej,
lasach,
wielkokubaturowych obiektach produkcyjno-magazynowych,
zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
obiektach administracyjnych użytkowanych oraz będących we władaniu organów
administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej.
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Działania KM PSP z zakresu kontrolno-rozpoznawczego
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu
w ramach rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych przeprowadzili w 2021 r.
łącznie kontrole:
1)
2)
3)
4)
5)

w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – 80,
opiniowania nowo powstałych obiektów (odbiory) – 33,
rozpatrywania skarg mieszkańców – 3,
sprawdzenia wykonania obowiązków nałażonych w decyzjach administracyjnych – 5,
kontroli obiektów, dla których przepisy prawa wymagają wydania opinii w zakresie
ochrony przeciwpożarowej (przedszkola, hotele itp.) – 37,

Razem dokonano kontroli 76 obiektów, w tym:
1)
2)
3)
4)

użyteczności publicznej – 33,
zamieszkania zbiorowego – 19,
mieszkalnych – 10,
produkcyjno-magazynowych – 18,

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych ujawniono
43 nieprawidłowości. Celem ich usunięcia wydano 10 decyzji administracyjnych.
Działania KM PSP z zakresu kwatermistrzowsko – technicznego
1.
2.
3.
4.

Wykonano remont części pomieszczeń socjalnych w JRG KM PSP Przemyślu.
Wykonano remont części ogrodzenia terenu KM PSP w Przemyślu.
Zakupiono samochód operacyjny, oraz samochód kwatermistrzowski.
Zakupiono projekt techniczno-budowlany, oraz kosztorys inwestorski dla Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Dubiecku – Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu.

Planowane działania na 2022 r.
1. Kontynuacja remontu ogrodzenia terenu KM PSP w Przemyślu.
2. Kontynuacja remontu pomieszczeń socjalnych JRG KM PSP w Przemyślu.
3. Rozpoczęcie budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Dubiecku – Komendy
Miejskiej PSP w Przemyślu.
4. Zakup silnika zaburtowego do pontonu JRG Przemyśl.
Informacja o wykorzystaniu dotacji na terenie Powiatu Przemyskiego w ramach zadań
publicznych w 2021 r. pod tytułem:
1. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – środki dla jednostek OSP włączonych
do KSRG,
2. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczogaśniczych – dotacja do jednostek OSP spoza KSRG.

116

RAPORT O STANIE POWIATU PRZEMYSKIEGO W ROKU 2021
Tabela 15. Dotacje dla OSP
w 2019 r.
SUMA DOTACJI na OSP
w KSRG
SUMA DOTACJI na OSP
spoza KSRG
WYSOKOŚĆ DOTACJI
ŁĄCZNIE

w 2020 r.

w 2021 r.

140 805,00 zł

169 024,00 zł

488 457,00 zł

375 450,00 zł

108 055,00 zł

340 163,00 zł

516 255,00 zł

277 079,00 zł

828 620,00 zł

Uwagi i wnioski
Z roku na rok wzrasta świadomość mieszkańców naszego regionu o odpowiedzialności jaka
spoczywa na właścicielach, zarządcach oraz użytkownikach obiektów. Wpływ na to ma
szeroko zakrojona akcja uświadamiania dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. Kontrole,
oraz szeroko pojęta edukacja społeczeństwa wyczula mieszkańców na zagrożenia wynikające
z rozwoju cywilizacyjnego, co sprawia, że przedsiębiorcy, samorządowcy, oraz mieszkańcy
miasta i powiatu prewencyjnie dbają o bezpieczeństwo swoich pracowników i bliskich.
Systematyczne doposażanie jednostek OSP z terenu powiatu przemyskiego, powoduje że
poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wzrasta m.in. poprzez włączanie kolejnych
jednostek OSP do KSRG, akcje prewencyjne, pogadanki itp. W grudniu 2021 roku do grona
KSRG ponownie dołączyła jednostka OSP Sufczyna. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje
13 jednostek OSP włączonych do KSRG.
Biorąc powyższe pod uwagę, przy planowaniu kierunków działań z zakresu sukcesywnej
poprawy ochrony przeciwpożarowej na najbliższy okres, należy uwzględnić następujące cele:
1) Systematycznie doposażać jednostki OSP zaplanowane do włączenie do KSRG
w latach 2021/2024,
2) Wspierać jednostki OSP w dążeniu do pozyskiwania środków finansowych na rozwój
i doposażenie,
3) Kontynuować działania mające na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz
świadomości mieszkańców poprzez wszelako pojętą edukację,
4) Wzmacniać poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu poprzez rozbudowę
sieci JRG.
Ocena stanu bezpieczeństwa powiatu przemyskiego za 2021 r. – działania Komendy
Miejskiej Policji w Przemyślu.
W zakresie porządku publicznego nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu przemyskiego
czuwało 265 funkcjonariuszy Policji. Całodobowa służba dyżurna odnotowała 16012
interwencji. W stosunku do 2020 r. nastąpił spadek o 1346 interwencje. W sumie stwierdzono
26408 wykroczeń, w tym nałożono 19060 mandatów, złożono 1471 wniosków do sądu,
pouczono 6047 osób, a w sytuacji 2200 przypadków odstąpiono od działań. Na tak zwanym
“goracym uczynku” zatrzymano 287 osób, z czego 64 zatrzymań miało charakter kryminalny,
2 zatrzymania dotyczyły przestępstwa gospodarczego, a 21 obejmowało inne kategorie.
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Postępowania skargowe i dyscyplinarne w 2021 roku.
W 2021 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu rozpatrzono 37 skargi.
Spośród rozpatrywanych skarg:
-

27 było niepotwierdzonych;
6 było potwierdzonych;
4 rozpatrzono w inny sposób;

Postępowania dyscyplinarne:
W 2021 r. w KMP w Przemyślu nie wszczęto postępowań.
Spośród tych postępowań:
-

1 kara – upomnienie, bez wszczynania postępowania dyscyplinarnego,
w 2021 r. w KMP w Przemyślu przeprowadzono 2 rozmowy dyscyplinujące.

Tabela 16. Czas reakcji na zdarzenia.

INTERWENCJE PILNE
OCZEKIWANY

10:30

OSIĄGNIĘTY

9:11

00:00 02:24 04:48 07:12 09:36 12:00
Tabela 17. Legitymowanie osób.
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Tabela 18. Przemoc w rodzinie.
Liczba sporządzonych formularzy
Niebieska Karta
- miasto
- powiat
Liczba osób dotkniętych przemocą w
rodzinie
- kobiety
- meżczyźni
- osoby małoletnie
Liczba sprawców przemocy w
rodzinie
- kobiety
- meżczyźni
Liczba zatrzymanych sprawców
przemocy
- kobiety
- meżczyźni
Sprawcy przemocy pod wpływem
alkoholu
- kobiety
- meżczyźni
Liczba sprawców w MOZU
- kobiety
- meżczyźni
Liczba sprawców w PDOZ (do
wytrzeźwienia)
- kobiety
- meżczyźni

17
4
68
10
6
20
1
14
7
21
33
17
4
16
15
8
8

13
8

1
7
96

1
23
49

6
90
44
3
41
24

3
46
12
1
11
10

0
24

0
10

59
14
9
11
8
13
18
13
8
12
13
0
24

5. W ramach działań profilaktycznych zrealizowano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W szkołach ogólnie 196 spotkań,
Półkolonie i zimowiska – 8 spotkań,
Pikniki – 5,
Rozmowy profilaktyczno- ostrzegawcze – 53,
Rozmowy z rodzicami i opiekunami – 45,
Rozmowy z Pedagogami 92 osób,

Tematy: Ostrożnie pies, Obcy niebezpieczny, Bezpieczna droga, Cyberprzemoc, Przemoc
i agresja, Uzależnienia, Odpowiedzialność prawna nieletnich, Pseudokibic, Dopalacze, Handel
ludźmi, Przestępstwa z nienawiści, Bezpieczne wakacje, Bezpieczne ferie, Bezpieczna woda.
Sprawozdanie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i Aplikacji „Moja Komenda”
za 2021 rok.
Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu działa od 20 września 2016 r.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2021 roku funkcjonariusze KMP w Przemyślu
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przeprowadzili 4 spotkania promujące KMZB i aplikację MOJA KOMENDA. Ponadto KMZB
promowano w trakcie:
-

audycji radiowych w Radio ESKA,
programu „Lokalny Magazyn z Przemyśla” emitowano materiał kilkuminutowy
w całości, natomiast mniejsze fragmenty odpowiednio zmontowane były emitowane
w serwisach informacyjnych, które słuchacze mogli usłyszeć o pełnych godzinach oraz
w wiadomościach dla kierowców. Jak ustalono z prowadzącą redaktor Anną Cichy
w ciągu 1 miesiąca wiadomości z KMZB emitowane były ok. 15 razy, co w ciągu roku
daje 180.

Na dodatek zamieszczono oraz przeprowadzono:
-

2 artykuły w gazecie,
11 na stronach internetowych,
31 spotkań indywidualnych – dzielnicowi.

Tabela 19. Popularność krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w 2021 r.
Statusy zgłoszeń
Liczba zgłoszeń
Liczba zgłoszeń
% zgłoszeń
Liczba zgłoszeń
ogółem
potwierdzonych potwierdzonych niepotwierdzonych

Kategoria
Rok

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Ogółem
Spożywanie alkoholu
w miejscach
niedozwolonych
Nieprawidłowe
parkowanie
Przekraczanie
dozwolonej prędkości
Używanie środków
odurzających
Niewłaściwa
infrastruktura
drogowa

1229

1549

516

698

41,98

45,06

660

851

63

72

5

7

7,93

9,72

55

65

96

112

11

16

11,45

14,28

82

96

732

1006

403

593

55,05

58,94

297

413

18

20

0

0

0

0

18

20

71

104

35

49

49,27

47,11

31

55

Tabela 20. Zabezpieczenie imprez masowych w 2021 r.
1
2
3
4
5

Liczba imprez
Imprezy masowe
Imprezy masowe sportowe
Piłka nożna
- imprezy masowe
- impreza niemasowa
Imprezy o charakterze
rozrywkowym

2020

2021

120
1
1
32
0
32
1 (wszystkie masowe)
5 (wszystkie niemasowe)

94
0
0
39
0
39
0 (wszystkie
masowe)
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6
7

Liczba akcji policyjnych
Liczba koncentracji NPP

69 (wszystkie
niemasowe)
2
13

2
6

Praca dzielnicowych.
Zmieniła się rola dzielnicowego, który obecnie występuje jako „łącznik” pomiędzy organami
ścigania, a społeczeństwem. Aktualnie wyznacznikiem pracy dzielnicowego jest ciągły kontakt
ze społeczeństwem, poprzez realizowanie szeroko rozumianej profilaktyki spotkań z radami
osiedla, radami gmin itp. W tym zakresie pomocą w kontakcie z dzielnicowym jest Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, oraz aplikacja Moja Komenda. Wprowadzony został program
„Dzielnicowy bliżej nas”, który ukierunkowany jest na szeroko rozumianą współpracę ze
społeczeństwem. Ponadto w czasie pandemii Covid-19, byli najbardziej angażowanymi
funkcjonariuszami weryfikującymi osoby przebywające na izolacjach i kwarantannach, których
ilość na naszym terenie dochodziła do 4000 osób dziennie.
Działania policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach.
Wykres 12. Stan zagrożenia w ruchu drogowym.
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Wykres 13. Kontrole drogowe.
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Wykres 14. Kontrola stanu trzeźwości.
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Wykres 15. Kolizje drogowe.
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Wykres 16. Represje w zakresie wykroczeń dotyczących bezpieczeństwa w komunikacji.
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Wykres 17. Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości.
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Wykres 18. Procentowy udział policjantów ruchu drogowego pełniących bezpośrednio
służbę na drodze.
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Służba kryminalna
Wykres 19. Ilość wszczętych postępowań przygotowawczych.
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Wykres 20. Wykrywalność ogólna w KMP w Przemyślu.
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Wykres 21. Wykrywalność przestępstw kryminalnych.
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Wykres 22. Wykrywalność wybranych 7 kategorii przestępstw kryminalnych.
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Wykres 23. Ilość zabezpieczonych środków odurzających (w gramach).
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Wykres 25. Przestępstwa gospodarcze.
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Wykres 26. Wykrywalność przestępstw.
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Wykres 27. Ilość postępowań z tymczasowym zajęciem mienia.
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Wykres 28. Postępowania z mieniem zabezpieczonym.
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Wykres 29. Poszukiwania.
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Wykorzystane siły i środki w poszukiwaniach:
1. Policjantów – 423,
2. Strażaków OSP – 35,
3. Funkcjonariusze PSP – 42,
4. Funkcjonariuszy SG – 10,
5. Funkcjonariuszy SOK – 12,
6. Funkcjonariusze SM – 16.
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7. Ponadto do działań wykorzystano:
- 7 psów: w tym 6 tropiących i 1 do poszukiwania zwłok,
- 2 drony,
- 1 kamera termowizyjna.
Priorytety przemyskiej Policji na 2022 r.
1. Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze
społeczeństwem,
2. Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej
społecznie,
3. Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
4. Kontynuowanie działań mających na celu podniesienie efektywności pozbawienia
sprawców przestępstw tzw. „owoców przestępstwa”,
5. Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji
poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy,
6. Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie
kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji,
Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu
Przemyskiego została utworzona na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym w drodze Porozumienia zawartego w dniu 18.01.2021 roku
pomiędzy Starostą Przemyskim, a Prezydentem Miasta Przemyśla. Komisja została utworzona
w celu realizacji zadań Starosty Przemyskiego i Prezydenta Miasta Przemyśla w zakresie
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami, oraz zadań określonych w
ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
W 2021 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu
Przemyskiego obradowała w składzie:
1. Współprzewodniczący: Starosta Przemyski – Jan Pączek i Prezydent Miasta Przemyśla
Wojciech Bakun,
2. Członkowie:
1) Radny Powiatu Przemyskiego Pan Władysław Maciupa,
2) Radny Miasta Przemyśla Pan Andrzej Berestecki,
3) Sekretarz Miasta Przemyśla Pan Dariusz Łapa,
4) Komendant Miejski Policji w Przemyślu, kom. Janusz Kiszka,
5) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu st. bryg. mgr inż.
Bogusław Szczurko,
6) Dowódca 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu ppłk Marcin Zalewski,
7) Dowódca 34 Batalionu lekkiej Piechoty w Jarosławiu ppłk Marcin Piętnik,
8) Komendant Regionalny Straży Ochrony Kolei w Przemyślu Pan Jerzy Brodowski,
9) Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu Pan Jan Geneja,
10) Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przemyślu Pan Witold
Kazienko,
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11) Prokurator Prokuratury Rejonowej w Przemyślu Pani Anna Niżnik-Hop,
12) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miasta Przemyśla Pan Maciej Szeremeta,
13) Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa
Powiatowego w Przemyślu Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska,
14) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Janusz Hołyszko,
15) Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu Pan Jacek Cielecki,
16) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Jolanta Jabłońska,
17) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu Pan Piotr
Hryniszyn,
18) Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Korytnikach
Pani Małgorzata Mróz, sierpień-październik Pani Kinga Pleśniak, od listopada Pani
Honorata Elińska,
19) Naczelnik Wydziału Edukacji UM Przemyśla Pani Renata Kochanowicz-Chalicka,
20) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM Przemyśla Pani Danuta Wiech,
21) Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu kom. Jerzy
Kruczek, od października kom. Marcin Wodzyński,
22) Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu
asp. sztab. Jakub Bosak,
23) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla Pani Ewa
Jagiełło,
24) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Kazimierz Bartczak, od
października Pani Ewa Gosztyła,
25) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pani Barbara Honicka,
26) Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Janusz Liszewski, od listopada Pan Tomasz
Dzimira.
W 2021 roku odbyły się trzy posiedzenia Komisji:
1. I posiedzenie – 02.03.2021 r.
2. II posiedzenie – 03.08.2021 r.
3. III posiedzenie – 17.11.2021 r.
Ad.1
Podczas pierwszego posiedzenia współprzewodniczący Komisji przyjęli sprawozdania z
działalności w 2020 r. następujących powiatowych służb, inspekcji, straży, oraz powiatowych
i miejskich jednostek organizacyjnych: Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Straży Miejskiej, Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Przemyskiego, Powiatowego Lekarza
Weterynarii, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla oraz Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
w Przemyślu. Kierownicy służb przedstawili ponadto plany działań na 2021 r. Podczas
posiedzenia zostały przyjęte tematy prac Komisji w 2021 r.
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Ad.2
Przedmiotem prac na drugim posiedzeniu Komisji było omówienie sytuacji sanitarno –
epidemiologicznej Powiatu Przemyskiego i Miasta Przemyśla. Stan sanitarno –
epidemiologiczny omówiła Pani Barbara Honicka – Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny, przedstawiając zarówno podjęte działania przez przemyski sanepid od początku
epidemii, jak również aktualny system pracy inspekcji, oraz plany na przyszłość. Podczas
posiedzenia omówiono ponadto stan wyszczepialności przeciw COVID-19 wśród
mieszkańców Powiatu Przemyskiego, oraz Miasta Przemyśla. Współprzewodniczący Komisji
uznali, że w związku z niskim poziomem wyszczepialności należy na bieżąco prowadzić akcję
informacyjną o ilości i miejscu funkcjonowania punktów szczepień na terenie Miasta
Przemyśla i Powiatu Przemyskiego, a także zachęcać mieszkańców do szczepień.
Ad.3
Ostatnie posiedzenie Komisji w 2021 r. zostało poświęcone omówieniu stanu przygotowania
powiatowych służb, inspekcji i straży do okresu zimowego.
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu Pan Jacek Cielecki, oraz Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Przemyślu Pan Janusz Hołyszko szczegółowo przedstawili stan
przygotowania nadzorowanych służb do realizacji zadań związanych z okresem zimowym,
w tym ze szczególnym uwzględnieniem
gwałtownych ataków zimy. Poinformowali
o zasobach materialnych, sprzętowych i osobowych niezbędnych do należytego wykonywania
zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej w Przemyślu przedstawił zasady odśnieżania dachów wielkopowierzchniowych, oraz
wymogi kwalifikacyjne osób wykonujących te czynności.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu dokonał oceny stanu
przygotowania do udzielania pomocy dla osób bezdomnych w zakresie miejsc noclegowych,
wydawania ciepłych posiłków, odzieży, świadczeń pomocy lekarskiej, oraz udzielania
informacji.
Współprzewodniczący Komisji na podstawie przedstawionych informacji ocenili stan
przygotowania poszczególnych służb jako dobry, oraz zobowiązali wszystkie służby do
mobilizacji i należytego monitoringu potrzeb mieszkańców Miasta Przemyśla i Powiatu
Przemyskiego w okresie zimowym.
Powiat Przemyski w ramach współpracy ze służbami dofinansował:
-

-

-

-

Gminę Miejską Przemyśl kwotą 30 000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej PSP
w Przemyślu,
Gminę Miejską Przemyśl kwotą 61 560,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu na przygotowanie dokumentacji projektowej
budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko,
Gminę Miejską Przemyśl kwotą 13 440,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej na remont ogrodzenia Komendy Miejskiej PSP
w Przemyślu.
Komendę Miejską Policji w Przemyślu kwotą 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup
materiałów budowlanych do remontu budynku i sprzętu kwaterunkowego Komendy
Miejskiej Policji w Przemyślu,
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-

Komendę Miejską Policji w Przemyślu kwotą 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup
nowego samochodu dla komendy Miejskiej Policji w Przemyślu,
Na organizację Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2021 r. Powiat
Przemyski przeznaczył kwotę 300,00 zł.

Na tym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu
Przemyskiego zakończyła swoją działalność w 2021 r. Szczegółowe informacje z przebiegu
posiedzeń zawarte są w protokołach z posiedzeń Komisji, dostępnych do wglądu w Biurze
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Starostwie Powiatowym w Przemyślu, oraz
Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Przemyśla.
Zabezpieczenie antyterrorystyczne
W 2021 r. przeciwdziałano skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym w ramach
zapewnienia przekazywania otrzymywanych informacji z Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa na szczebel gminny. W ciągu roku jednokrotnie był ogłaszany przez Premiera
RP alert terrorystyczny ALFA, w terminie od 05.12.2021 r. do 10.12.2021 r. (ALFA-CRP).
Alert ten dotyczył możliwości wystąpienia zagrożenia terrorystycznego na poziomie
cyberbezpieczeństwa. Po ogłoszeniu alarmu każdorazowo, w ramach ustawowo realizowanych
zadań Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przeprowadziło odpowiednie procedury
mające na celu poinformowanie szczebla gminnego o potrzebie podjęcia zadań w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej, oraz
zrealizowało procedury wewnętrzne wynikające z Powiatowego Planu Zarządzania
Kryzysowego, w tym m.in. wprowadzono kontrolę przesyłek pocztowych kierowanych do
starostwa, oraz wzmocniono ochronę budynku starostwa i parkingów. Wydano rekomendacje
i polecenie wykonania zadań zabezpieczających wszystkim powiatowym jednostkom
organizacyjnym.
Monitorowanie i przeciwdziałanie skutkom zdarzeń na terenie powiatu przemyskiego
Do najważniejszych zadań z zakresu przeciwdziałania zdarzeniom i monitorowania sytuacji
w powiecie w 2021 r. należało wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
dotyczących stanu epidemii COVID-19, oraz powodzi.
Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z wprowadzonym
stanem epidemii
Wszystkie działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego opierały się na
wytycznych, zaleceniach i poleceniach Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanepidu,
Wojewody Podkarpackiego, Wojewódzkiego i Powiatowego Państwowego Inspektora
Sanepidu, oraz na poleceniach i w uzgodnieniu ze Starostą Przemyskim. W Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym w Przemyślu na podstawie polecenia Wojewody Podkarpackiego
utworzono punkt szczepień przeciwko COVID-19. Na ten cel uzyskano dotację celową
w wysokości 5 tys. złotych. Punkt ten funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Ponadto zrealizowano zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Informacje
dotyczące tej sfery działalności są oznaczone klauzulą tajności.
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Pozostałe działania Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności –
bezpieczeństwo wewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.
I. Ochrona informacji niejawnych.
1. W 2021 r. nadzorowano realizację Planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie,
w tym zapewniono właściwy poziom realizacji przepisów o ochronie informacji
niejawnych.
2. Prowadzono kancelarię niejawną, przyjmowano i ewidencjonowano przychodzące do
Starostwa dokumenty zawierające informacje niejawne, oraz prowadzono
korespondencję w tym zakresie z nadawcami tych przesyłek.
3. Przeprowadzono 2 szkolenia dla osób, które uzyskały dopuszczenie do informacji
niejawnych.
4. Przeprowadzono szkolenie dla osób posiadających dostęp do informacji niejawnych
w zakresie zapoznania się z nowo przyjętym planem ochrony informacji niejawnych,
oraz procedurami postępowania z dokumentami niejawnymi w Starostwie Powiatowym
w Przemyślu.
Ochrona danych osobowych klientów Starostwa Powiatowego w Przemyślu.
1. W 2021 r. monitorowano przestrzeganie przepisów RODO, oraz innych przepisów
krajowych o ochronie danych osobowych, w tym obowiązującej w Starostwie
Powiatowym w Przemyślu Polityki ochrony danych osobowych.
2. Zaktualizowano Politykę ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym
w Przemyślu i wprowadzono w życie Zarządzenie nr 48/2021 Starosty Przemyskiego
z dnia 19 maja 2021 r.
3. Przeprowadzono audyty z zakresu przestrzegania przepisów RODO, krajowych
przepisów o ochronie danych osobowych, oraz obowiązującej w Starostwie
Powiatowym w Przemyślu Polityki ochrony danych osobowych.
4. Pełniono funkcję kontaktową z osobami, których dane są przetwarzane w Starostwie
Powiatowym w Przemyślu w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych
osobowych, oraz z wykonywaniem praw im przysługującym na mocy RODO.
W ramach zadania Inspektor ochrony danych osobowych przekazywał
zainteresowanym mieszkańcom powiatu informacje dotyczące RODO. Pytania
mieszkańców dotyczyły głównie klauzuli informacyjnej, którą otrzymywali przy
załatwianiu spraw w urzędzie starostwa, podstaw prawnych przetwarzania
i udostępniania danych osobowych. Informacji tych udzielano m.in. w trybie przepisów
ustawy o dostępie do informacji publicznej.
5. Zaktualizowano Rejestr czynności przetwarzania, oraz Rejestr kategorii czynności
przetwarzania w formie papierowej, oraz elektronicznej.
6. Prowadzono Rejestr podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu
Administratora wraz z wykazem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Prowadzono rejestr naruszeń ochrony danych osobowych.
8. Na bieżąco szkolono pracowników Starostwa w zakresie prawidłowego i bezpiecznego
przetwarzania danych osobowych klientów Starostwa, oraz szkolenia dla pracowników
nowo zatrudnionych i stażystów.
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9. Wydano w sumie 51 nowych uprawnień w zakresie ochrony danych osobowych.
W 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Przemyślu nie wpłynęła żadna skarga od mieszkańców
powiatu i klientów Starostwa w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych.

XX. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie
powiatowego
magazynu
przeciwpowodziowego,
przeciwpożarowa
i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi
oraz środowiska.
1. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego opracowany przez Biuro Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności, zatwierdzony przez Starostę Przemyskiego
i Wojewodę Podkarpackiego w dniu 29 lipca 2021 r. Plan zawiera procedury i moduły
zadaniowe na wypadek wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu
i porządkowi publicznemu, w tym m.in. standardy postępowania w przypadku
wystąpienia powodzi.
2. Plan operacyjny bezpośredniej ochrony przed powodzią powiatu przemyskiego
zatwierdzony przez Starostę Przemyskiego w 2021 roku. Plan zawiera charakterystykę
hydrologiczną powiatu przemyskiego, charakterystykę obwałowań, zasady
postępowania przy wystąpieniu zatorów lodowych, zasady ogłaszania i odwoływania
pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, oraz wykaz zadań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi.
3. Powiatowy Plan Ewakuacji II stopnia dla Powiatu Przemyskiego, który został
zatwierdzony przez Starostę Przemyskiego w dniu 29.07.2021 r. Plan zawiera opis
potencjalnych masowych zagrożeń w powiecie przemyskim, oraz rejony ich
wystąpienia, w tym szczególnie klęskę powodzi, skalę ewakuacji, cele i koncepcję planu
ewakuacji, wykaz osób kierujących procesem ewakuacji ludności i plan ich
alarmowania, sposób powiadamiania ludności o zarządzonej ewakuacji, organizację
łączności kierowania i współdziałania, organizację zabezpieczenia opuszczonych
pomieszczeń mieszkalnych i obiektów publicznych, zestawienie elementów.
Analiza stanu ochrony przeciwpowodziowej w powiecie.
Biorąc pod uwagę charakter rolniczo-przemysłowy bez usytuowania dużych fabryk należy się
spodziewać, że jedną z podstawowych przyczyn wystąpienia masowego zagrożenia na terenie
powiatu przemyskiego może być zagrożenie powodziowe. Na terenie powiatu przemyskiego
nie występują poldery, oraz tereny przewidziane do zalania w celu ochrony jakieś
miejscowości w przypadku wystąpienia wielkich wód zagrażających tym miejscowościom.
Jeśli chodzi o tereny zalewowe powiatu przemyskiego to wynoszą one ok. 200 km 2. Można to
stwierdzić na podstawie terenów które zostałyby zalane przez wody stuletnie głównych rzek,
oraz ostatniej wielkiej powodzi, podczas której stany wód na tych rzekach były zbliżone do
wód stuletnich. Miała to miejsce w 1980 r. (powierzchnia terenów zalanych wyniosła ok.
150 km2). Na terenie powiatu przemyskiego znajduje się jeden zbiornik retencyjny w gminie
Stubno o powierzchni 750 ha i kubaturze wody 10038232 m3 wykorzystywany jako stawy
hodowlane. Stan zbiornika należy uznać jako dobry. Na terenie powiatu przemyskiego znajduje
się dwa jazy: na rzece San na około 169 km rzeki - jest to jaz stały służący do spiętrzenia wody
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w celu uzyskania jej odpowiedniego poziomu do poboru przez Stację Uzdatniania Wody
w Przemyślu, oraz na rzece Wisznia na około 14 km rzeki dla zabezpieczenia odpowiedniego
poziomu wody dla ujęcia wody na potrzeby gospodarstwa rybackiego w Starzawie w celu
napełnienia stawów o stopniu spiętrzenia ok. 3,5 m. Jeśli chodzi o powodziowe zagrożenie
transgraniczne to na terenie powiatu przemyskiego występują jedynie dwie rzeki wraz z ich
dopływami, które mogą być przyczyną tego rodzaju zagrożeń. Jest to rzeka Wiar, oraz rzeka
Wisznia. Rzeka Wiar ma długość 70,4 km i powierzchnię zlewni 798,2 km2 czego 11,3 km
długości oraz 399 km2 powierzchni zlewni znajduje się na terenie Ukrainy. Z uwagi na to, że
blisko połowa powierzchni zlewni znajduje się po stronie ukraińskiej przy długotrwałych
intensywnych opadach tam występujących może nastąpić zagrożenie powodziowe na odcinku
od granicy do ujścia rzeki do Sanu, dlatego należy śledzić warunki pogodowe i prognozy
pogody terenów zlewni po stronie Ukraińskiej przy podwyższonych stanach wód w rejonie
wodowskazowym Krówniki. Rzeka Wisznia ma długość 98 km i powierzchnię zlewni
1228,3 km2 z czego 83,5 km długości oraz 976,4 km2 zlewni znajduje się na terenie Ukrainy.
Po stronie ukraińskiej znajdują się budowle hydrotechniczne, gdzie przy długotrwałych
i intensywnych opadach może nastąpić wypuszczanie większych ilości wody, a tym samym
stwarzanie zagrożenia powodziowego w dolnym odcinku biegu rzeki (pow. przemyski, pow.
jarosławski). Dlatego też należałoby zawrzeć porozumienia ze stroną ukraińską, która by
odpowiednio wcześniej informowała odpowiednie służby o planowanym zrzucie wody co
pozwoliłoby się odpowiednio przygotować na taką ewentualność. Podobnie jak w powyższym
przepadku należy śledzić warunki pogodowe i prognozy pogody terenów zlewni po stronie
ukraińskiej przy podwyższonych stanach wód w rejonie wodowskazowym Nienowice. Rzeki
na terenie powiatu przemyskiego jak San, Wiar czy Stupnica są zasilane przez liczne potoki
i strumienie górskie. Wiosną wezbrania rzek i potoków wywoływane są gwałtownym spływem
wód roztopowych natomiast latem gwałtownymi i długotrwałymi opadami. Zagrożenie
powodziowe spowodowane opadami może wystąpić i spowodować wezbranie rzek i potoków
nawet przy wielkościach opadów około 20mm/m2 trwający 2 godz. (zagrożenie lokalne), bądź
opad 10mm2 trwający około 16 godz. Dodatkowo wezbraniom sprzyjają i potęgują je zimą
zatory śryżowe i lodowe.
Reasumując powyższe należy uznać, na terenie powiatu mogą wystąpić wszystkie cztery
przyczyny zagrożeń powodziowych z uwagi na charakterystyczne położenie i ukształtowanie,
oraz wynikające z tego warunki pogodowe.
Tabela 21. Zagrożenia powodziowe miejscowości.
Lp.

Rzeka,
zbiornik

Powierzchnia
zalewowa
[ha]

Zagrożenie
miejscowości

1.

San, Wiar,
potok Jawor

350

Przemyśl

2.

Stupnica
oraz liczne
potoki

3.

200
3000
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Brzuska
Sufczyna
Malawa
Bircza
Drohobyczka
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San
oraz liczne
potoki

4.

Wiar
oraz liczne
potoki

600

San
oraz liczne
potoki

950

5.

6.

San
oraz liczne
potoki

550

7.

San, Wiar
oraz liczne
potoki

1000

8.

San

4500

9.

San

1600

10.

San

3800

11.

San, Wisznia
oraz liczne
potoki

4800
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Śliwnica
Nienadowa
Dubiecko
Słonne
Sielnica
Wybrzeże
Przedmieście
Iskań
Bachórzec
Makowa
Huwniki
Nowosiółki
Dydyńskie
Nowe Sady
Krzywcza
Bachów
Reczpol
Chyrzyna
Ruszelczyce
Kupna
Babice
Skopów
Wola
Krzywiecka
Chołowice
Krasiczyn
Olszany
Nehrybka
Łętownia
Krówniki
Łuczyce
Ostrów
Niziny
Walawa
Wyszatyce
Bolestraszyce
Buszkowice
Medyka
Hurko
Hureczko
Torki
Stubienko
Barycz
Kalników
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Tabela 22. Mosty zagrożone podczas powodzi.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa mostu
i rzeki
Most na rzece
Wisznia
Most na potoku
Krzywula
2 Mosty na potoku
Kołomieńskim
Most na potoku
Kołomieńskim
Most na potoku
Kołomieńskim
Most na Kanale
Bucowskim
Most na Kanale
Bucowskim
Kładka na Sanie
Kładka na Sanie

Lokalizacja
Droga Stubno – Gaje,
Kalników
Droga Stubno – Gaje,
Kalników
W Kalnikowie
Droga do Kalnikowa
Droga Gaje – Hruszowice
Droga Nakło – Starzawa
Kanał Bucowski za
miejscowością Stubno
W Wybrzeżu
W Słonne

Tabela 23. Wały przeciwpowodziowe najbardziej zagrożone.

Lp.

Rzeka

Długość
wału w
km

1.
2.
3.

San
Wiar
Wisznia

ok. 1.5
8,1
0,8

Stan
dobry
dobry
dobry

Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego:
1.
2.
3.
4.

Worki – 1200 sztuk.
Łopaty – 5 sztuk.
Agregat prądotwórczy – 1 sztuka.
Sznurek – 8 rolek.

Na dostawę piasku zostało podpisane 25.01.2019 r. porozumienie pomiędzy Powiatem
Przemyskim, oraz przedsiębiorstwem WIAR NOWA Sp. z O.O. w ramach którego Powiat
w trybie całodobowym będzie zaopatrywany w piasek, oraz jego dostawę podczas wystąpienia
powodzi. W 2019 r. na terenie Powiatu Przemyskiego miały miejsce pojedyncze zdarzenia
zalania pól uprawnych i podtopienia budynków. Zdarzenia te nie wymagały realizacji zadań
ewakuacji.
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XXI.

Ochrona praw konsumenta

Dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów nie została opracowana polityka ani strategia,
ponieważ Rzecznik realizuje swoje zadania na podstawie zgłoszeń przez konsumentów z terenu
Powiatu Przemyskiego, których zaplanować nie można.
Rzecznik realizuje swoje zadania na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
z dnia 16 lutego 2007 r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 275).
Stan realizacji na koniec 2021 r.:
W tym roku podstawową formą świadczenia pomocy było udzielanie porad prawnych przez
telefon oraz poprzez e-mail. Nieliczni konsumenci zasięgali porad osobiście.
W okresie sprawozdawczym (2021 r.) udzielono ogółem 104 porady w zakresie sprzedaży
i usług, w tym 64 porady dot.:
-

39 porad w zakresie reklamacji odzieży i obuwia,
15 porad w zakresie reklamacji mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania
domu,
23 porady dotyczące reklamacji urządzeń gospodarstwa domowego,
elektronicznych i sprzętu komputerowego,
10 porad dotyczących samochodów i środków transportu osobistego, części
i akcesoriów,
1 porada w zakresie produktów związanych z opieka zdrowotną,
3 porady na temat reklamacji artykułów rekreacyjnych, zabawek i artykułów dla
dzieci,
2 porady związane z czyszczeniem i naprawą odzieży i obuwia,
1 porada dotycząca usług pocztowych i kurierskich,
2 porady dotyczące usług telekomunikacyjnych,
6 porad dotyczących sektora energetycznego i wodnego,
2 porada z zakresu inne.

W 2021 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów wystąpił do 24 przedsiębiorców pisemnie
celem wyegzekwowania roszczeń konsumentów. W dalszym ciągu dominują interwencje
związane z reklamacją obuwia i odzieży (10 wystąpień), drugie w kolejce są sprawy związane
z zakupem mebli, artykułami wyposażenia wnętrz, utrzymania domu (3 wystąpienia), następne
(6 wystąpień) dotyczyło urządzeń gospodarstwa domowego, elektronicznych i sprzętu
komputerowego, kolejne dotyczyło kosmetyków, środków czyszczących i konserwujących
(1 wystąpienie), kolejne związane z artykułami rekreacyjnymi, zabawkami i artykułami dla
dzieci (1 wystąpienie), inne (1 wystąpienie), zwizane z usługami konserwacji i naprawy
pojazdów i innych środków transportu (1 wystąpienie) oraz związane z sektorem
energetycznym i wodnym (1 wystąpienie).
W trzech przypadkach rzecznik pomógł konsumentowi w samodzielnym dochodzeniu roszczeń
przed sądem, przygotowując pozew sądowy.
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były sprawdzone formy i metody działania.
Niepokojące są skargi konsumentów na akwizytorów, agentów i pośredników, których techniki
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oddziaływania mają na celu pozyskać jak największą liczbę klientów. Nie przestrzegają przy
tym obowiązujących przepisów. Nie informują przede wszystkim jakiej firmy są
przedstawicielami, nie informują o przysługującym prawie odstąpienia od umowy
(w przypadku umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa), nie załączają
do umów wzoru odstąpienia od umowy, często nie zostawiają umów, uniemożliwiają zwrot
towaru. Pomimo prowadzonej na bieżąco działalności edukacyjnej, poziom wiedzy zarówno
konsumentów, jak i przedsiębiorców jest nadal niski.

XXII.

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna

Nieodpłatna pomoc prawna to zadanie wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 945 z późn.zm). Jest to zadanie finansowane z budżetu państwa
z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatowi.
Wysokość dotacji jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwości.
W 2021 r. zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza
wyłonione w otwartym konkursie ofert. Stowarzyszenie prowadziło dwa punkty: jeden
z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany w budynku Starostwa Powiatowego
w Przemyślu, drugi w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które były
usytuowane w Gminie Medyka, Stubno, Bircza i Dubiecko.
Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, do końca miesiąca maja porady
odbywały się za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Od 1 czerwca 2021 r.
udzielanie porad wróciło do systemu stacjonarnego. Stowarzyszenie wywiązywało się
terminowo z obowiązków wynikających z zawartej umowy, również z zakresu edukacji
prawnej. Na 406 porad NPP/NPO udzielonych w roku 2021 r wykonawcy ze strony
Stowarzyszenia udzielili 239 porad.

XXIII. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz obiektów administracyjnych
Uchwała budżetowa na 2021 rok Nr XXXIII/217/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia
30 grudnia 2020 rok zapewniła finansowanie przyjętych do realizacji zadań.
W ramach utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych w 2021 roku realizowano niżej wymienione zadania:
1. Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu do wymagań ochrony
PPOŻ etap I, II, III. - zakończenie 2021r - 700 000,00 zł.
2. Przebudowa konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa
Powiatowego w Przemyślu.
3. Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego Przemyślu
celem przystosowania ich do obsługi interesantów. - 300 000,00 zł.
4. Wykonanie konserwacji strukturalnej konstrukcji drewnianego stropu belkowego
z podsiębitką w pomieszczeniu 103 na II piętrze Starostwa Powiatowego w Przemyślu
- 64 000,00 zł.
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5. Wykonanie doumentacji remontowej i projektowej na remont fragmentu muru
ogrodzeniowego stanowiącego element zespołu dworsko - pałacowego i folwarcznego
w Nienadowej. - 5 500,00 zł.
6. Projekt remontu Sali Konferencyjnej - 17 500,00 zł.

Fotografia 2. Widok fragmentu klatki schodowej przystosowanej do
wymogów ochrony przeciwpożarowej (oddymianie).
Najemcy lokali znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kancelaria Notarialna - Sielska Bogumiła,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Rz-ów,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Restauracja Dominikańska,
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Przemyśl,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu,
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Przemyska",
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
Podkarpacka Izba Rolnicza.

Garaże umowy najmu:
1) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej,
2) Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,
3) Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu.
Rok 2021 z uwagi na trwającą epidemię wirusa - Covid 19, który zamroził na wiele miesięcy
gospodarkę i życie społeczne miał również duży wpływ na finanse Powiatu Przemyskiego,
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który utracił wpływy z czynszów dzierżawnych z wynajmu pomieszczeń pod działalność
gospodarczą i biura.
Przedsiębiorcy wynajmujący pomieszczenia od Powiatu Przemyskiego
w pierwszej dekadzie 2021 roku zwracali się z prośbą o umorzenie czynszu:

również

1. Umorzenia należności czynszowych w wysokości 100%:
a. 100 % dla najemców, którzy odnotowali spadek obrotów za dany miesiąc o co
najmniej 50%.
2. Umorzenia należności czynszowych w wysokości 50%:
a. 50% dla najemców, którzy odnotowali spadek obrotów za dany miesiąc o co
najmniej 25%.

XXIV. Obronność/obrona cywilna
1. Kalendarzowy Plan Działania w zakresie Ochrony Ludności, Obrony Cywilnej
i Bezpieczeństwa Powiatowego w Przemyślu na 2021 rok zatwierdzony przez Starostę
Przemyskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, stanowiący załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 13/2021 Starosty Przemyskiego.
2. Plan Przedsięwzięć z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych w Starostwie
Powiatowym w Przemyślu w 2021 r. zatwierdzony przez Starostę Przemyskiego.
3. Plan i program szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Przemyślu na 2021 r.
zatwierdzony przez Starostę Przemyskiego uzgodniony przez Wojewodę
Podkarpackiego.
4. Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia
radiacyjnego w Powiecie Przemyskim zatwierdzony przez Starostę Przemyskiego
w kwietniu 2017 r.
5. Plan przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa zatwierdzony
przez Wojewodę Podkarpackiego w grudniu 2012 r. zaktualizowany w lutym 2016 r.,
oraz marcu 2019 r.
6. Dokumentacja punktu kontaktowego Host Nation Support Starosty Przemyskiego
wprowadzona Zarządzeniem Starosty Przemyskiego nr 19/2018 roku - zaktualizowana
w 2021 roku.
7. Plan przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Przemyskiego
zatwierdzony przez Starostę Przemyskiego w 2017 r. - zaktualizowany w 2021 roku.
8. Plan ochrony zabytków Powiatu Przemyskiego uzgodniony i zatwierdzony przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Powyższe dokumenty zawierają procedury, oraz zasady postępowania w przypadku
wystąpienia zdarzeń o charakterze militarnym i pozamilitarnym.

XXV.

Ochrona danych osobowych

1. W 2021 r. monitorowano przestrzeganie przepisów RODO, oraz innych przepisów
krajowych o ochronie danych osobowych, w tym obowiązującej w Starostwie
Powiatowym w Przemyślu Polityki ochrony danych osobowych.
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2. Zaktualizowano Politykę ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym
w Przemyślu i wprowadzono w życie Zarządzenie nr 48/2021 Starosty Przemyskiego
z dnia 19 maja 2021 r.
3. Przeprowadzono audyty z zakresu przestrzegania przepisów RODO, krajowych
przepisów o ochronie danych osobowych, oraz obowiązującej w Starostwie
Powiatowym w Przemyślu Polityki ochrony danych osobowych.
4. Pełniono funkcję kontaktową z osobami, których dane są przetwarzane w Starostwie
Powiatowym w Przemyślu w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych
osobowych, oraz z wykonywaniem praw im przysługującym na mocy RODO.
W ramach zadania Inspektor ochrony danych osobowych przekazywał
zainteresowanym mieszkańcom powiatu informacje dotyczące RODO. Pytania
mieszkańców dotyczyły głównie klauzuli informacyjnej, którą otrzymywali przy
załatwianiu spraw w urzędzie starostwa, podstaw prawnych przetwarzania
i udostępniania danych osobowych. Informacji tych udzielano m.in. w trybie przepisów
ustawy o dostępie do informacji publicznej.
5. Zaktualizowano Rejestr czynności przetwarzania, oraz Rejestr kategorii czynności
przetwarzania w formie papierowej, oraz elektronicznej.
6. Prowadzono Rejestr podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu
Administratora wraz z wykazem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Prowadzono rejestr naruszeń ochrony danych osobowych.
8. Na bieżąco szkolono pracowników Starostwa w zakresie prawidłowego i bezpiecznego
przetwarzania danych osobowych klientów Starostwa, oraz szkolenia dla pracowników
nowo zatrudnionych i stażystów.
9. Wydano w sumie 51 nowych uprawnień w zakresie ochrony danych osobowych.
W 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Przemyślu nie wpłynęła żadna skarga od mieszkańców
powiatu i klientów Starostwa w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych.

XXVI.

Ochrona informacji niejawnych

1. W 2021 r. nadzorowano realizację Planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie,
w tym zapewniono właściwy poziom realizacji przepisów o ochronie informacji
niejawnych.
2. Prowadzono kancelarię niejawną, przyjmowano i ewidencjonowano przychodzące do
Starostwa dokumenty zawierające informacje niejawne, oraz prowadzono
korespondencję w tym zakresie z nadawcami tych przesyłek.
3. Przeprowadzono 2 szkolenia dla osób, które uzyskały dopuszczenie do informacji
niejawnych.
4. Przeprowadzono szkolenie dla osób posiadających dostęp do informacji niejawnych
w zakresie zapoznania się z nowo przyjętym planem ochrony informacji niejawnych,
oraz procedurami postępowania z dokumentami niejawnymi w Starostwie Powiatowym
w Przemyślu.
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XXVII. Promocja powiatu
Promocja turystyki w powiecie polegała głównie na objęciu patronatem Starosty Przemyskiego
imprez turystycznych oraz finansowaniu ich organizacji. Podkreślić należy, że powiat
przemyski jest regionem atrakcyjnym pod względem turystycznym. Jednakże, by móc w pełni
wypromować jego walory turystyczne i turystykę należałoby zwiększyć nakłady finansowe na
turystkę i jej promocję.
W ciągu 2021 roku zakupiono szereg materiałów promujących Powiat Przemyski.
Zaprojektowano i zrealizowano indywidualne projekty promocyjne wykreowane
i zaprojektowane przez pracowników PEK m.in.: fajki z inskrypcjami herbu Powiatu – Dar
Starosty Przemyskiego, parasolki, breloki i opaski odblaskowe, powerbanki, długopisy, breloki
oraz wiele innych drobnych przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży, które przekazywane
były między innymi jako nagrody w konkursach organizowanych na terenie Powiatu
Przemyskiego.
Wydział PEK zaprojektował mobilną aplikację Powiat Przemyski, dzięki której można
w prosty i przyjemny sposób poznać tajemnice i uroki naszego regionu. Aplikacja pokazuje,
w jaki sposób szybko i łatwo odkrywać nieznane dotąd miejsca. Naszym zamiarem było
stworzenie podręcznej pomocy w planowaniu wycieczek i zwiedzaniu, która pozwoli turyście
na lepsze nawigowanie w terenie i planowanie wyjazdów turystycznych, jednocześnie
ułatwiając zwiedzanie i odpoczynek w powiecie przemyskim. Aplikacja POWIAT
PRZEMYSKI jest mobilnym przewodnikiem po atrakcjach, historyczno - turystycznych
miejscach i obiektach naszego powiatu. Prezentuje mapę z zaznaczonymi atrakcjami, daje
możliwość nawigacji do obiektów, przeglądanie tychże obiektów według kategorii. To taki
pomocnik wskazujący zabytki architektoniczne, przyrodnicze, sakralne, miejsca pamięci,
a także punkty relaksu i rozrywki. Dzięki temu można zaplanować wyjazd do konkretnego

Fotografia 3. Promocja Powiatu Przemyskiego na jeziorze solińskim.
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miejsca w naszym powiecie i skorzystać nie tylko z atrakcji turystycznych, ale też wziąć udział
w ciekawym wydarzeniu. Aplikacja POWIAT PRZEMYSKI będzie cały czas rozwijana
i uzupełniana o nowe miejsca, trasy, wydarzenia. Wszelkie zdjęcia, opisy, trasy itp. zostały
wykonane przez pracowników wydziału PEK.
Jak co roku projektowane są we własnym zakresie kartki świąteczne wraz
z życzeniami na święta Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia, drukowane
i rozsyłane do wszystkich adresatów będących w bazie osób publicznych stworzonej przez
pracowników wydziału PEK.
Wydział PEK wykonał, także 16 Rool – upów z opisami ukazującymi piękno Powiatu
Przemyskiego oraz ambasadorów kultury z naszego regionu wraz z opisami
w języku polskim i angielskim. Wszystkie te materiały miały zostać wysłane na targi
turystyczne odbywające się w kraju Saary w partnerskim Powiecie Saarpfalz (Niemcy).
Niestety ze względu na sytuację pandemiczna targi zostały przeniesione na inny termin.
Ponadto włączono się w premierę etiudy filmowej „Hubal” oraz zwiastun serialu „Diabeł
Łańcucki” kręconych na terenie powiatu przemyskiego. Przy współpracy
z Fundacją Ułani Króla Jana przekazano materiały promocyjne, rool-upy oraz mapę graficzną
z herbem powiatu w postaci mapy bitowej, który umieszczony został na początku każdego
z filmów.
Finansowanie imprez kulturalnych i sportowych w powiecie
Na terenie powiatu przemyskiego co roku organizowane są różne imprezy dofinansowane
z budżetu powiatu przemyskiego. Część z nich realizowana jest w ramach porozumień
z gminami, na podstawie których powierza się gminom realizację określonych zadań. Zadania
te służą promocji powiatu przemyskiego poprzez udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach,
np. Harcerska Orkiestra Dęta z Żurawicy reprezentowała Powiat Przemyski w festiwalach
i przeglądach, także tych międzynarodowych.
Ponadto Powiat wspiera finansowo wiele imprez kulturalnych poprzez objęcie ich patronatem
Starosty Przemyskiego z jednoczesnym ufundowaniem nagród. Są wśród nich przedsięwzięcia,
które na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych, np. „Konkurs na pisankę
wielkanocną” czy „Przegląd Kolęd i Pastorałek”. Od kilku lat Wydział Rozwoju
Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji jest także organizatorem Powiatowego Konkursu
Na Stroik Bożonarodzeniowy oraz Konkursu Fotograficznego „Powiat Przemyski – daj się
oczarować”. Cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród dzieci młodzieży jak i osób
starszych. Dzięki temu zyskaliśmy zdjęcia, które wykorzystywane są przy tworzeniu
dyplomów, zaproszeń oraz przy aktualizowaniu fotografii zamieszczonych na stronie
internetowej naszego Powiatu i Aplikacji - Powiat Przemyski.
Dofinansowano XVIII Powiatową Olimpiadę Sportową „Igrzyska Radości – Zdrowiem
Przyszłości” oraz zaprojektowano i wydrukowano dyplomy dla uczestników. Olimpiada odbyła
się w kilku etapach. W każdej szkole odbyły się osobno i były nagrywane kamerą. Następnie
wszystkie filmiki ze zmaganiami dzieci z poszczególnych szkół zostały połączone w całość.
Większość pozostałych konkursów, turniejów, olimpiad zostało odwołanych w związku
z COVID-19.
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Organizacja, współudział i uczestnictwo w świętach narodowych
Na terenie Powiatu Przemyskiego i Miasta Przemyśla w 2021 roku zorganizowanych zostało
wiele uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych oraz uroczystych obchodów
lokalnych. Odbyły się m.in.:
-

81. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir w Przemyślu,
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Przemyślu,
78. rocznica Pacyfikacji Kaszyc,
77. rocznica ludobójstwa w Hucie Pieniackiej w Przemyślu,
81. rocznica Zbrodni Katyńskiej w Przemyślu,
Święto Konstytucji 3 maja w Przemyślu i Żurawicy,
Święto 1. Batalionu Czołgów w Żurawicy,
Powiatowe Święto Ludowe w Nienadowej,
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Przemyślu,
78. rocznica Zbrodni Wołyńskiej,
Obchody Święta Policji w Przemyślu,
77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Przemyślu,
100-lecie powstania 5. Pułku Strzelców Podhalańskich w Przemyślu,
Święto Wojska Polskiego w Przemyślu,
41. rocznica Podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność
w Przemyślu,
82. rocznica wybuchu II Wojny Światowej w Przemyślu,
Rocznica przesiedleń w Walawie,
Obchody wojny obronnej 1939 w Borownicy,
Uroczystości upamiętniające bitwę pod Birczą stoczoną w kampanii wrześniowej,
82. rocznica agresji sowieckiej na Polskę i Dzień Sybiraka w Przemyślu,
Jubileusz 25 – lecia Kręgu „Szarych Szeregów” w Przemyślu,
Święto 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu,
76. rocznica 1. obrony miejscowości Bircza przed atakiem UPA,
76. rocznica walk 30 Sudeckiego Pułku Piechoty o Kuźminę,
103. rocznica Odzyskania Przez Polskę Niepodległości w Przemyślu,
191. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego w Przemyślu,
103. rocznicę bitwy pod Niżankowicami w Przemyślu,
40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Przemyślu,
Dzień Edukacji Narodowej w ZS w Nienadowej.

We wszystkich w/w uroczystościach brali udział przedstawiciele władz Powiatu Przemyskiego,
którzy składali wiązanki kwiatów i zapalili znicze celem upamiętnienia poległych,
zamordowanych i dla uczczenia ważnych wydarzeń oraz świąt państwowych. Wszystkie te
uroczystości odbyły się w szczególnym reżimie sanitarnym.
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XXVIII. Współpraca i działalność 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
Program współpracy Powiatu Przemyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) w 2021 r.
został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/204/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 27 listopada
2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
Celem głównym Programu było budowanie, umacnianie i rozwijanie partnerstwa pomiędzy
samorządem przemyskim, a organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenie wpływu sektora
obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie, poprawianie jakości życia
poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.
Wyłoniono w otwartym konkursie ofert realizatora zadania publicznego z zakresu art. 4 ust.
1 pkt 1b i 22 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Powierzenie
prowadzenia punktu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w tym nieodpłatnej madiacji wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej
w 2021 roku“ w Medyce, Stubnie, Birczy, Dubiecku i Przemyślu – Stowarzyszenie Sursum
Corda w Nowym Sączu na kwotę 126.060,00 zł.
W 2021 roku kontynuowane było zadanie (umowa wieloletnia na 5 lat) z zakresu art. 4 ust.
1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. - „Prowadzenia domu
pomocy społecznej z zachowaniem standardów i warunków określonych przepisami ustawy
o pomocy społecznej oraz przepisami wykonawczymi” – realizowanym przez Ekumeniczny
Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach.

W 2021 roku ogłoszono konkurs na realizację zadania publicznego z ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 19 a tzw. „Małe granty” na
kwotę 60 000,00 zł. Środki finansowe otrzymali:
-

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ujkowice,
Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe „Róża Wiatrów”,
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich
SZANSA,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu,
Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka,
Fundacja Ułani Króla Jana,
Przedsiębiorstwo Społeczne Mass MediaSan Sp. z o.o.,
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu,
Stowarzyszenie Muzyczne „Viento”.
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Część III. Wykonanie uchwał
Rady Powiatu
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XXIX. Realizacja uchwał Rady Powiatu Przemyskiego w roku 2021.
Lp.

1.

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot
Uchwała Nr XXXIV/223/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku
zobowiązań o wartości przekraczającej granicę
ustaloną w budżecie na 2021 rok.
Uchwała Nr XXXIV/224/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.

2.

3.

Uchwała Nr XXXIV/225/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia wysokości sumy, do
której Zarząd może samodzielnie zaciągać
zobowiązania.
Uchwała Nr XXXIV/226/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
w
sprawie
zawarcia
porozumienia
i powierzenia Gminie Krasiczyn wykonywania
zadań powiatowej biblioteki publicznej na
obszarze powiatu przemyskiego.

4.

5.

Uchwała Nr XXXIV/227/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
w
sprawie
zawarcia
porozumienia

Informacja o wykonaniu
Zarząd Powiatu działając na podstawie
upoważnienia
przekazuje
uprawnienia
kierownikom
jednostek
w
ramach
indywidualnie określonych kwot przez
jednostek organizacyjnych powiatu.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 1.508.271,39 zł.
Zmiany dotyczyły m.in.:
- otrzymanej
pomocy
finansowej
z Gmin
na
realizację
zadań
drogowych,
- zwiększono przychody z tytułu
niewykorzystanych
środków
na
rachunku bieżącym wynikającym
z rozliczenia środków, dotyczącym
projektu pn. Stop nudzie – Stop
zawieszeniu.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w
sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych, jak również w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2021 rok dostępne na stronie
internetowej bip.spprzemysl.pl w zakładce
Finanse i mienie Powiatu, Budżet.
Upoważnienie ZPP do samodzielnego
zaciągania zobowiązań do wysokości
4.000.000,00 zł, które zostaną pokryte
z budżetu Powiatu Przemyskiego w latach
2022 - 2024 z dochodów własnych powiatu.
W ramach zawartego porozumienia gminie
Krasiczyn zostało przekazane do realizacji
zadanie wykonywania zadań powiatowej
biblioteki publicznej na obszarze powiatu
przemyskiego. Zadanie realizowane było
przez
Gminną
Bibliotekę
Publiczną
w Krasiczynie. Na realizację powyższego
zadania przeznaczona została z budżetu
powiatu przemyskiego w 2021 r. dotacja
w wysokości 11.000,00 zł. Rozliczenie
zadania zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu
Przemyskiego w dniu 18 stycznia 2022 roku.
Uchwała została wykonana.
W ramach zawartego porozumienia gminie
Bircza zostały przekazane do realizacji
zadania: ,,Organizacja powiatowego konkursu
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6.

7.

8.

9.

i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie wielkanocnego” oraz przeglądu teatrów
Bircza.
dziecięcych ,,Tropem Jasia i Małgosi”. Na
realizację powyższych zadań przeznaczona
została z budżetu powiatu przemyskiego w
2021 r. dotacja w wysokości 5.000,00 zł.
Rozliczenie zadania zostało przyjęte przez
Zarząd Powiatu Przemyskiego w dniu
26 sierpnia 2021 r.
Uchwała Nr XXXIV/228/2021 Rady Powiatu W ramach zawartego porozumienia zostały
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. zrealizowane
następujące
zadania:
w
sprawie
zawarcia
porozumienia organizacja powiatowego spektaklu
pn.
i powierzenia zadań ponadgminnych Miastu ,,Jesienne spotkania z muzyką trzech kultur”
i Gminie Dubiecko.
oraz
porozumienie
powiatu
podczas
,,Międzynarodowego Pleneru Malarskiego”
Na
realizację
powyższych
zadań
przeznaczona została z budżetu powiatu
przemyskiego
w
2021
r.
dotacja
w wysokości 5.000,00 zł. Rozliczenie zadania
zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu
Przemyskiego w dniu 14 grudnia 2021 r.
Uchwała została wykonana.
Uchwała Nr XXXIV/229/2021 Rady Powiatu W ramach zawartego porozumienia zadania:
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. Promowanie powiatu poprzez organizację
w
sprawie
zawarcia
porozumienia Franciszkańskich Spotkań Młodych oraz
i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego. Na
Fredropol.
realizację powyższych zadań przeznaczona
została z budżetu powiatu przemyskiego
w 2021 r. dotacja w wysokości 2.500,00 zł.
Rozliczenie zadania zostało przyjęte przez
Zarząd Powiatu Przemyskiego w dniu
29 października 2021 r.
Uchwała została wykonana.
Uchwała Nr XXXIV/230/2021 Rady Powiatu W ramach zawartego porozumienia gminie
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. Krzywcza zostały przekazane do realizacji
w
sprawie
zawarcia
porozumienia zadania: Organizacja powiatowych imprez
i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie kulturalnych, tj. ,,Powiatowy Sejmik
Krzywcza.
Folklorystyczny związany z obchodami Świąt
Wielkanocnych oraz ,,Spotkania Zespołów
Muzykujących – Folkowa Nuta”. Na
realizację powyższych zadań przeznaczona
została z budżetu powiatu przemyskiego
w 2021 r. dotacja w wysokości 3.000,00 zł.
Z uwagi na pandemię SARS-COV-2 uchwała
i tym samym porozumienie nie zostały
wykonane a dotacja została zwrócona przez
Gminę Krzywcza do budżetu powiatu
przemyskiego.
Uchwała Nr XXXIV/231/2021 Rady Powiatu W ramach zawartego porozumienia gminie
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. Medyka zostały przekazane do realizacji
w
sprawie
zawarcia
porozumienia zadania: promocja powiatu przemyskiego
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i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie poprzez
udział
w
imprezach
Medyka.
i uroczystościach patriotycznych w kraju
i za granicą. Na realizację powyższych zadań
przeznaczona została z budżetu powiatu
przemyskiego
w
2021
r.
dotacja
w wysokości 3.000,00 zł. Z uwagi na
pandemię SARS-COV-2 uchwała i tym
samym porozumienie nie zostały wykonane
a dotacja została zwrócona przez Gminę
Medyka do budżetu powiatu przemyskiego.
Uchwała Nr XXXIV/232/2021 Rady Powiatu W ramach zawartego porozumienia gminie
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. Orły zostały przekazane do realizacji zadania:
w
sprawie
zawarcia
porozumienia promocja powiatu przemyskiego podczas
i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie organizowanych
imprez
kultywujących
Orły.
tradycje lokalne i obrzędy, a także
dziedzictwo kulturowe w kraju i za granicą.
Na
realizację
powyższych
zadań
10.
przeznaczona została z budżetu powiatu
przemyskiego
w
2021
r.
dotacja
w wysokości 12.000,00 zł. Z uwagi na
pandemię SARS-COV-2 uchwała i tym
samym porozumienie nie zostały wykonane
a dotacja została zwrócona przez Gminę Orły
do budżetu powiatu przemyskiego.
Uchwała Nr XXXIV/233/2021 Rady Powiatu W ramach zawartego porozumienia gminie
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. Przemyśl zostały przekazane do realizacji
w
sprawie
zawarcia
porozumienia zadania: Promowanie Powiatu Przemyskiego
i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie w organizowanych imprezach kulturalnych.
Przemyśl.
Na
realizację
powyższych
zadań
przeznaczona została z budżetu powiatu
przemyskiego w 2021 r. dotacja w wysokości
11.
1.500,00 zł. Z dotacji wydatkowana została
kwota 1295,05 zł. Pozostała część tj. 204,95 zł
została zwrócona do budżetu powiatu
przemyskiego. Rozliczenie zostało przyjęte
przez Zarząd Powiatu w dniu 10 września
2021 r.
Uchwała została wykonana.
Uchwała Nr XXXIV/234/2021 Rady Powiatu W ramach zawartego porozumienia zostały
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. zrealizowane
następujące
zadania:
w
sprawie
zawarcia
porozumienia Promowanie Powiatu Przemyskiego poprzez
i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie organizacje
i
uczestnictwo
Stubno.
w Międzynarodowej
Biesiadzie
Folklorystycznej w Kalnikowie. Na realizację
12.
powyższych zadań przeznaczona została
z budżetu
powiatu
przemyskiego
w 2021 r. dotacja w wysokości 1.500,00 zł.
Rozliczenie zadania zostało przyjęte przez
Zarząd Powiatu Przemyskiego w dniu
29 października 2021 r.
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Uchwała Nr XXXIV/235/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
w
sprawie
zawarcia
porozumienia
i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie
Żurawica.

13.

Uchwała Nr XXXIV/236/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady
14. Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.

Uchwała Nr XXXIV/237/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
15.
Rewizyjnej na 2021 rok.
Uchwała Nr XXXIV/238/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
16. Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok.

Uchwała Nr XXXIV/239/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy
Komisji Stałych Rady Powiatu Przemyskiego
na 2021 rok.
17.

18.

Uchwała Nr XXXIV/240/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie delegowania radnego Rady Powiatu

Uchwała została wykonana.
W ramach zawartego porozumienia zostały
częściowo zrealizowane następujące zadania:
promocja powiatu przemyskiego poprzez
udział w imprezach i uroczystościach
patriotycznych w kraju i zagranicą. Na
realizację powyższych zadań przeznaczona
została z budżetu powiatu przemyskiego
w 2021 r. dotacja w wysokości 11.000,00 zł.
Z dotacji wydatkowana została kwota
10.999,03 zł. Pozostała część, tj. 0.97 zł
została zwrócona do budżetu powiatu
przemyskiego. Rozliczenie zadania zostało
przyjęte przez Zarząd Powiatu Przemyskiego
w dniu 22 listopada 2021 r.
Uchwała została wykonana.
Uchwalono plan pracy Rady Powiatu
Przemyskiego na 2021 rok, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały i jest
opublikowany w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego
w Przemyślu oraz w Rejestrze Uchwał na
Portalu mieszkańca.
Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej
na 2021 rok, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały i jest opublikowany
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Przemyślu oraz w Rejestrze
Uchwał na Portalu mieszkańca.
Zatwierdzono plan pracy Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji na 2021 rok, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały
i jest opublikowany w Biuletynie Informacji
Publicznej
Starostwa
Powiatowego
w Przemyślu oraz w Rejestrze Uchwał na
Portalu mieszkańca.
Zatwierdzono plany pracy Komisji Stałych
Rady Powiatu Przemyskiego na 2021 rok tj.
Komisji Budżetowo - Finansowej, Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz
Komisji Spraw Społecznych, Edukacji
i Kultury. Plany stanowią załączniki do
niniejszej uchwały i są opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Przemyślu oraz w Rejestrze
Uchwał na Portalu mieszkańca.
Uchwała została zrealizowana. Delegowano
radnego Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa.
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Przemyskiego do Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla
i Powiatu Przemyskiego.
Uchwała Nr XXXIV/241/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
w
sprawie
zawarcia
porozumienia
i
powierzenia
zadań
ponadgminnych
Związkowi Gmin Fortecznych Twierdzy
19. Przemyśl.

Uchwała Nr XXXV/242/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od
Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań
z zakresu administracji rządowej przez Powiat
Przemyski.

20.

W ramach zawartego porozumienia ZGFTW
na realizację zadania: promocja powiatu
poprzez
organizowanie
działań
upowszechniających,
pielęgnujących
i edukacyjnych w zakresie dziedzictwa
kulturowego Powiatu Przemyskiego. Została
przekazana w 2021 r. Dotacja w wysokości
36.000,00 zł. Rozliczenie dotacji zostało
przyjęte przez Zarząd Powiatu Przemyskiego
w dniu 28 grudnia 2021 r.
Uchwała została wykonana.
Uchwała dotyczyła przyjęcia zadania
z zakresu kwalifikacji wojskowej na terenie
powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla,
którego realizacja odbyła się w 2021 r.
Zgodnie z przyjętą uchwałą Powiat Przemyski
przyjął zadanie na podstawie porozumienia
zawartego
pomiędzy
Wojewodą
Podkarpackim a Powiatem Przemyskim,
które zostało podpisane 26.02.2021 roku.
Zgodnie z jego ustaleniami Powiat Przemyski
był odpowiedzialny za:
1) zawieranie umów z podmiotami
leczniczymi, a w razie niemożności
zawarcia umów z podmiotami
leczniczymi
zawieranie
umów
z lekarzami
prowadzącymi
indywidualne
lub
grupowe
specjalistyczne praktyki lekarskie oraz
z
psychologami
w
sprawie
przeprowadzenia
specjalistycznych
badań
lekarskich,
w
tym
psychologicznych oraz obserwacji
szpitalnej osób stawiających się do
kwalifikacji wojskowej, zgodnie ze
skierowaniem
Przewodniczącego
Powiatowej
Komisji
Lekarskiej
w Przemyślu;
2) pokrywanie
kosztów
specjalistycznych badań lekarskich,
obserwacji
szpitalnej
badań
psychologicznych,
3) przekazywanie
podmiotom
leczniczym środków finansowych
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Uchwała Nr XXXV/243/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
Związkowi Gmin Fortecznych Twierdzy
Przemyśl na okres powyżej trzech lat
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
21. Przemyskiego położonej w Bolestraszycach
zabudowanej pozostałościami Fortu W XIII
„San Rideau” oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działki nr 887
o pow. 2,9686 ha i 1200/2 o pow. 3,46 ha
wpisanej do rejestru zabytków pod poz.
A-1466, obj. Kw Nr PR1P/00073684/0.
Uchwała Nr XXXV/244/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Miejskiej Przemyśl na zadanie pn.
22.
“Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
w
miejscowości
Dubiecko
Komendy
Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu” –
dokumentacja projektowa.
Uchwała Nr XXXV/245/2021 Rady Powiatu
23.
Przemyskiego z dnia 25 lutego 2021 r.

przeznaczonych
na
refundację
wydatków poniesionych przez te
podmioty z tytułu wypłaconych
wynagrodzeń
lekarzom
oraz
pracownikom średniego personelu
medycznego, którzy brali udział
w posiedzeniach Komisji w godzinach
pracy zawodowej;
4) wypłacanie
wynagrodzenia
osobom
wchodzącym w skład Komisji za udział w
posiedzeniach Komisji poza godzinami
pracy
zawodowej
–
zgodnie
z przepisami rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu ustalania dodatkowego
wynagrodzenia
osób
wchodzących
w skład
komisji
lekarskich
oraz
pracowników
średniego
personelu
medycznego,
wyznaczonych
do
powiatowych
komisji
lekarskich
orzekających o stopniu zdolności do
czynnej
służby
wojskowej
osób
stawiających
się
do
kwalifikacji
wojskowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 51
z późń. zm.).
Zrealizowana
Dnia 15 kwietnia 2021 r. zawarto umowę
użyczenia Nr G.IV.A.6850.2.2021 ze
związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy
Przemyśl na okres 10 lat po uprzednim
publikacji wykazu o przeznaczeniu do
użyczenia na okres 10 lat. Wykaz ten został
opublikowany dnia 02 marca 2021 r.

Udzielono pomocy finansowej w formie
dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Przemyśl
na zadanie pn. „Budowa Jednostki
Ratowniczo -Gaśniczej w miejscowości
Dubiecko Komendy
Państwowej Straży
Pożarnej w Przemyślu” – koszt dokumentacji
projektowej w kwocie 75 000,00 zł.
Udzielono pomocy finansowej w formie
dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Przemyśl
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w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Miejskiej Przemyśl na zakup
samochodu
dla
Komendy
Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.
Uchwała Nr XXXV/246/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 25 lutego 2021 r.
w
sprawie
zmiany
Uchwały
Nr
XXXIV/225/2021
Rady
Powiatu
Przemyskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku
24.
w sprawie określenia wysokości sumy, do
której zarząd może samodzielnie zaciągać
zobowiązania.

na zakup samochodu dla Komendy
Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu” –
w kwocie 30 000,00 zł.

Dokonano
zmian
w
Uchwale
Nr
XXXIV/225/2021
Rady
Powiatu
Przemyskiego z dn. 28 stycznia 2021 r. w
sprawie określenia wysokości sumy, do której
zarząd
może
samodzielnie
zaciągać
zobowiązania. Na moment podjęcia uchwały
nie są wiadome dokładne zadania i kwoty
zobowiązań jakie będą zaciągnięte w ramach
realizacji budżetu w przyjętej kwocie
4 000 000,00 zł.
Uchwała Nr XXXV/247/2021 Rady Powiatu Zwiększenie planu dochodów i wydatków o
Przemyskiego z dnia 25 lutego 2021 r. kwotę 636 583,00 zł.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Zmiany dotyczyły m.in.:
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
- otrzymanej pomocy finansowej
z
Gmin na realizację zadań drogowych,
- dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl
na zadanie „Budowa Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej
w
miejscowości Dubiecko dokumentacja
projektowa,
- dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl
na dofinansowanie zakupu samochodu
dla KMPSP w Przemyślu,
25.
- zwiększenie dotacji dla miasta
przemyśl z przeznaczeniem na
współfinansowanie
Powiatowego
Urzędu Pracy.

Uchwała Nr XXXV/248/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 25 lutego 2021 r.
w
sprawie
zmiany
Uchwały
Nr
XXXIII/218/2020
Rady
Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w
26. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w
sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych, jak również w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2021 rok dostępne na stronie
internetowej bip.spprzemysl.pl w zakładce
Finanse i mienie Powiatu, Budżet.
W Wieloletniej Prognozie finansowej dla
Powiatu Przemyskiego uaktualniono wartości
przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej
do wartości po zmianach wynikających
z podjętych uchwał w sprawie zmian
w uchwale budżetowej powiatu przemyskiego
na 2021 rok.
Zmiany dotyczyły:
- Dostosowano wysokości dochodów
i wydatków w 2021 r. do wielkości
wynikających z budżetu na 2021 r.
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Dostosowano wysokości dochodów
majątkowych
i
wydatków
majątkowych w tym: dochody
i wydatki majątkowe na programy,
projekty lub zadania finansowane
z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związanych
z projektem pn. ,,Scalenie gruntów wsi
Wyszatyce” – zagospodarowanie
poscaleniowe.
Zarząd
PFRON
przyznał
Powiatowi
Przemyskiemu w roku 2021 środki finansowe
na realizacje zadań w zakresie rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
osób
niepełnosprawnych
w
wysokości
2.949.912,00 zł, w tym na dofinansowanie
kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej
kwotę 1.562.112,00 zł. Rada Powiatu
Przemyskiego dokonała podziału w/w
środków na poszczególne zadania w oparciu
o
złożone w PCPR wnioski osób
niepełnosprawnych oraz zapotrzebowanie na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej złożone przez Powiatowy Urząd
Pracy w Przemyślu.
W
ramach
zawartego
porozumienia
z Miastem i Gminą Dubieck w sprawie
udzielenia pomocy finansowej z budżetu
Powiatu Przemyskiego została przeznaczona
kwota 250.000,00 zł na realizację zadania
„Nadbudowa części wschodniej budynku LO
w Dubiecku oraz zmiany konstrukcji dachu na
budynku szkoły nad częścią licealną
i łącznikiem – II etap”. Rozliczenie zostało
przyjęte przez Zarząd Powiatu Przemyskiego
w dniu 16 luty 2022 r.
Uchwała została wykonana.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 314 444,00 zł.
Zmiany dotyczyły m.in.:
- otrzymanej
pomocy
finansowej
z Gmin
na
realizację
zadań
drogowych,
- zwiększenie dotacji z tytułu środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID
-19 dla Domów Pomocy Społecznej.
-

Uchwała Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
27. niepełnosprawnych dla Powiatu Przemyskiego
w 2021 rok.

Uchwała Nr XXXVI/250/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Miastu i Gminie Dubiecko.
28.

Uchwała Nr XXXVI/251/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.

29.

Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w
sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych, jak również w sprawozdaniu
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rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2021 rok dostępne na stronie
internetowej bip.spprzemysl.pl w zakładce
Finanse i mienie Powiatu, Budżet.
Zaciągniecie zobowiązania na realizację
zadania pn. „Budowa mostu na rzece San
w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr
1820R i 1818R” w kwocie 58 000,00 zł.

Uchwała Nr XXXVII/252/2021 Rady
Powiatu Przemyskiego z dnia 29 kwietnia
30. 2021 r. w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku
zobowiązań o wartości przekraczającej granicę
ustaloną w budżecie na 2021 rok.
Uchwała Nr XXXVII/253/2021 Rady Zwiększenie planu dochodów i wydatków
Powiatu Przemyskiego z dnia 29 kwietnia o kwotę 263.050,00 zł.
2021 r. w sprawie zmian w uchwale Zmiany dotyczyły m.in.:
budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2021
- otrzymanej
pomocy
finansowej
rok.
z Gmin
na
realizację
zadań
drogowych,
- zwiększenie planu PCPR w związku
z realizacja programu pilotażowego
„Aktywny Samorząd” w kwocie
31.
23.636,00 zł.

Uchwała Nr XXXVII/254/2021 Rady
Powiatu Przemyskiego z dnia 29 kwietnia
2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXIII/218/2020
Rady
Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
32.

Uchwała Nr XXXVII/255/2021 Rady
Powiatu Przemyskiego z dnia 29 kwietnia
2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
33. XVIII/127/2019 Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg w spłacie należności

Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w
sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych, jak również w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2021 rok dostępne na
stronie.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 263.050,00 zł.
Zmiany dotyczyły m.in.:
- otrzymanej
pomocy
finansowej
z Gmin
na
realizację
zadań
drogowych,
- zwiększenie planu PCPR w związku
z realizacja programu pilotażowego
„Aktywny Samorząd” w kwocie
23.636,00 zł.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w
sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych, jak również w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2021 rok dostępne na stronie
Zwiększenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 263 050,00 zł.
Zmiany dotyczyły m.in.:
- otrzymanej
pomocy
finansowej
z Gmin na realizację zadań drogowych
w kwocie 235 000,00 zł,
- zwiększenie planu dla PCPR na
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34.

35.

36.

37.

38.

pieniężnych
mających
charakter
realizacje
programu
„Aktywny
cywilnoprawny, przypadających Powiatowi
samorząd” w kwocie 23 636,00 zł.
Przemyskiemu
i
jego
jednostkom Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
organizacyjnym oraz wskazania organu lub budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
osób do tego uprawnionych.
w
sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych, jak również w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2021 rok dostępne na stronie
internetowej bip.spprzemysl.pl w zakładce
Finanse i mienie Powiatu, Budżet.
Uchwała Nr XXXIX/256/2021 Rady Powiatu Została zrealizowana. Zawarto umowę w dniu
Przemyskiego z dnia 31 maja 2021 r. 14.06.2021 r. wynajmu pomieszczeń
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Lokalną
Grupą
Działania
„Ziemia
umowy najmu na okres 3 lat w trybie Przemyska”.
bezprzetargowym czterech pomieszczeń
w budynku przy Placu Dominikańskim
3 w Przemyślu.
Uchwała Nr XXXIX/257/2021 Rady Powiatu Opracowanie
i
realizacja
Programu
Przemyskiego z dnia 31 maja 2021 r. Psychologiczno – Terapeutycznego dla osób
w sprawie przyjęcia Programu Psychologiczno stosujących przemoc w rodzinie „NOWY
– Terapeutycznego dla osób stosujących HORYZONT”
wynika
z
obowiązku
przemoc w rodzinie „NOWY HORYZONT”. ustawowego. Realizowany jest przez
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Korytnikach
i stanowi załącznik do uchwały.
Uchwała Nr XXXIX/258/2021 Rady Powiatu Opracowanie
i
realizacja
Programu
Przemyskiego z dnia 31 maja 2021 r. Psychologiczno – Terapeutycznego dla osób
w sprawie przyjęcia Programu Korekcyjno – stosujących przemoc w rodzinie pn. „Zacznij
Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc wszystko od nowa …” wynika z obowiązku
w rodzinie pn. „Zacznij wszystko od nowa …”. ustawowego.
Realizowany
przez
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Korytnikach
i stanowi załącznik do uchwały.
Uchwała Nr XXXIX/259/2021 Rady Powiatu Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
Przemyskiego z dnia 31 maja 2021 r. 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2168) Rada Powiatu,
Społecznej
Straży
Rybackiej
przez na wniosek starosty, może utworzyć
Gospodarstwo Rybackie w Starzawie Spółka Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić zgodę
z ograniczoną odpowiedzialnością.
na utworzenie/rozwiązanie Społecznej Straży
Rybackiej. Rada Powiatu Przemyskiego na
wniosek Zarządu Gospodarstwa Rybackiego
w Starzawie, wyraziła zgodę na rozwiązanie
SSR
przez
Gospodarstwo
Rybackie
w Starzawie Spółka z o. o.
Uchwała Nr XXXIX/260/2021 Rady Powiatu Zaciągniecie zobowiązań na realizacje
Przemyskiego z dnia 31 maja 2021 r. projektu pn. „scalenie gruntów wsi Wyszatyce
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku gm.
Żurawica”
–
zagospodarowanie
zobowiązań o wartości przekraczającej granicę poscaleniowe w kwocie 46 539.78 zł.
ustaloną w budżecie na 2021 rok.
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Uchwała Nr XXXIX/261/2021 Rady Powiatu Zwiększenie planu dochodów i wydatków
Przemyskiego z dnia 31 maja 2021 r. o kwotę 820.924,00 zł.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Zmiany dotyczyły m. in.:
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
- otrzymanej
pomocy
finansowej
z Gmin
na
realizację
zadań
drogowych,
- 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej
z przeznaczeniem na dofinansowanie
inwestycji drogowej pn. „przebudowa
mostu JNI 01003133 w ciągu DP nr
39.
2124R w m. Żurawica” o kwotę
592.752,00 zł.

Uchwała Nr XXXIX/262/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 31 maja 2021 r.
w
sprawie
zmiany
Uchwały
Nr
XXXIII/218/2020
Rady
Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

40.

Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w
sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych, jak również w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2021 rok dostępne na stronie
internetowej bip.spprzemysl.pl w zakładce
Finanse i mienie Powiatu, Budżet.
W Wieloletniej Prognozie finansowej dla
Powiatu Przemyskiego uaktualniono wartości
przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej
do wartości po zmianach wynikających
z podjętych uchwał w sprawie zmian
w uchwale budżetowej powiatu przemyskiego
na 2021 rok.
Zmiany dotyczyły:
1. Dostosowano
wysokości
dochodów i wydatków w 2021 r.
do
wielkości
wynikających
z budżetu na 2021 r.,
2. W zakresie Uchwały w sprawie
zaciągnięcia zobowiązań w 2021 r.
zobowiązań
o
wartości
przekraczającej granicę ustaloną
w budżecie na 2021 rok na
realizację projektu pn.,, Scalenie
gruntów wsi Wyszatyce gm.
Żurawica” – zagospodarowanie
poscaleniowe na lata 2022-2023
(dotyczy dostosowania kwot po
rozstrzygniętym
zapytaniu
ofertowym na wybór inspektora
nadzoru budowlanego, które są
niższe niż planowano), kwota na
wydatki związane z inspektorem
nadzoru
budowlanego
będą
ponoszone
w
ramach
wykonywanych prac na obiekcie
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41.

42.

43.

44.

45.

Uchwała Nr XL/263/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
Przemyskiego wotum zaufania.
Uchwała Nr XL/264/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego
za 2020 rok.
Uchwała Nr XL/265/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu Przemyskiego za 2020 rok.
Uchwała Nr XL/266/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji
przemyskiego rynku pracy na lata 2021 –
2024”.
Uchwała Nr XL/267/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno –
finansowej
Zakładu
Opiekuńczo
–
Leczniczego w Przemyślu.
Uchwała XL/268/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Nowy Targ na usuwanie skutków
klęski żywiołowej w wyniku pożaru
w miejscowości Nowa Biała.

wsi Wyszatyce.
Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie
Powiatu Przemyskiego za 2020 rok udzielono
Zarządowi Powiatu Przemyskiego wotum
zaufania.
Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych, jak również w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2020 rok.
Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu
Przemyskiego za 2020 rok.

Powiatowy Urząd Pracy

Podmiot tworzący pozytywnie ocenil sytuacje
ekonomiczno-finansową ZOL w Przemyślu
podejmując Uchwałę o przyjęciu raportu
o sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Powiat Przemyski
zrealizował
zadanie
na
podstawie
porozumienia
zawartego
pomiędzy
Wojewodą Podkarpackim a Powiatem
46.
Przemyskim, które zostało podpisane
07.07.2021 roku. Stosownie do ustaleń Powiat
Przemyski udzielił wsparcia finansowego
w kwocie 20,000,00 zł na wyeliminowanie
skutków klęski żywiołowej.
Uchwała Nr XL/269/2021 Rady Powiatu Zwiększenie planu dochodów i wydatków
Przemyskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. o kwotę 91.950,00 zł.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Zmiany dotyczyły m.in.:
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
- zawarcia umowy z Gospodarstwem
Rybackim w Starzawie Sp. z o.o.
w sprawie
realizacji
wspólnego
zadania
pn.
„Remont
mostu
47.
JNI01003126 w ciągu DP nr 2416R
Nakło – Starzawa Granica Państwa”
w kwocie 30 000,00 zł.
- otrzymanej
pomocy
finansowej
z Gmin
na
realizację
zadań
drogowych.
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Uchwała Nr XLI/270/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
Powiatowego
Centrum
Terapii
Środowiskowej i Integracji.

48.

Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w
sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych, jak również w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2021 rok dostępne na stronie
internetowej bip.spprzemysl.pl w zakładce
Finanse i mienie Powiatu, Budżet.
Wprowadza
się
następujące
zmiany
w Regulaminie
Organizacyjnym
Powiatowego
Centrum
Terapii
Środowiskowej i Integracji w Nienadowej:
1) nazwę § 8 zastępuje się zapisem:
Struktura organizacyjna i zakres
czynności.
2) punktu 1 § 8 otrzymuje brzmienie:
Placówką
kieruje
Kierownik
powołany przez Zarząd Powiatu.
3) punkt 2 § 8 otrzymuje brzmienie:
Placówka zatrudnia pracowników na
następujących stanowiskach pracy:
a. wychowawcy,
b. pedagoga,
c. psychologa,
d. logopedy,
e. specjalisty ds. księgowo kadrowych,
f. sprzątaczki.
W Placówce zatrudniona jest taka ilość
pracowników, która odpowiada określonemu
wymiarowi
godzin
koniecznych
do
zapewnienia
dzieciom
bezpieczeństwa
i opieki oraz wsparcia specjalistycznego.
4) w punkcie 5 § 8 skreśla się wyraz:
Kierownika.
5) punkt 6 § 8 zastępuje się zapisem
a. Do obowiązków pedagoga należy:
- diagnoza
indywidualna
wychowanków,
- opracowanie Indywidualnego
Planu
Wsparcia
razem
z psychologiem, dla każdego
wychowanka,
6) w punkcie 8 § 8 skreśla się podpunkt
1).
a. Praca kadrowej polega na:
- prowadzeniu
teczek
akt
osobowych
i
spraw
kadrowych,
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Uchwała Nr XLI/271/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 29 lipca 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/208/2020
Rady Powiatu Przemyskiego z dnia
49.
27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia
rozkładu
godzin
pracy
aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Przemyskiego na lata 2021 – 2022.
Uchwała Nr XLI/272/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 29 lipca 2021 r.
50. w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku
zobowiązań o wartości przekraczającej granicę
ustaloną w budżecie na 2021 rok.
Uchwała Nr XLI/273/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Miasta i Gminy Dubiecko na kontynuację
51.
zadania pn. “Nadbudowa części wschodniej
budynku LO w Dubiecku oraz zmiany
konstrukcji dachu na budynku szkoły nad
częścią licealną i łącznikiem – II etap”.

7) w § 8 dodaje się punkt 8, 9, 10, 11 o
treści:
a. Do zadań logopedy należy:
- diagnoza
indywidualna
wychowanka,
- terapia logopedyczna.
b. Do zadań sprzątaczki należy:
- utrzymanie
czystości
na
terenie Placówki.
- prowadzenie ewidencji czasu
pracy, urlopów i dokumentacji
w tym zakresie.
c. Do obowiązków psychologa
należy:
- diagnoza
indywidualna
wychowanków,
- opracowanie Indywidualnego
Planu
Wsparcia,
razem
z pedagogiem, dla każdego
wychowanka,
- prowadzenie
terapii
psychologiczne.
8) w § 13 punkt 3 dodano wyraz:
psycholog, pedagog, logopeda.
Dodano załącznik nr 1 do Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Centrum
Terapii Środowiskowej i Integracji –
Schemat Organizacyjny Powiatowego
Centrum.
Obowiązuje –
Uchwała podjęta w związku z informacją
przekazaną przez Wojewódzki Inspektorat
Nadzowu Farmaceytycznego w Rzeszowie
Delegatura w Przemyślu dot. cofnięcia

zezwolenia na prowadzenie apteki
„SŁONECZKO” w Medyce 405A lok. 80
Zmiany ujęte w uchwale.
Zaciągnięcie zobowiązań na realizacje
zadania pn. „Zabezpieczenie osuwisk w ciągu
DP nr 1777r” w kwocie 200 000,00 ZŁ
Celem Uchwały jest pomoc finansowa w
formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy
Dubiecko na kontynuację zadania pn.
„Nadbudowa części wschodniej budynku LO
w Dubiecku oraz zmiana konstrukcji dachu na
budynku szkoły nad częścią licealna
z łącznikiem” w kwocie 250 000,00 zł.
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Uchwała Nr XLI/274/2021 Rady Powiatu Zwiększenie planu dochodów i wydatków
Przemyskiego z dnia 29 lipca 2021 r. o kwotę 864.473,00 zł.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Zmiany dotyczyły m.in.:
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
- otrzymanej
pomocy
finansowej
z Gmin na realizację zadań drogowych
- zrealizowanych ponad plan dochodów
z tytułu udziału we wpływach z opłat
za zarząd, użytkowanie wieczyste
majątku Skarbu Państwa w kwocie
52.
130.000,00 zł.

Uchwała Nr XLI/275/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 29 lipca 2021 r.
w
sprawie
zmiany
Uchwały
Nr
XXXIII/218/2020
Rady
Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

53.

Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w
sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych, jak również w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2021 rok dostępne na stronie
internetowej bip.spprzemysl.pl w zakładce
Finanse i mienie Powiatu, Budżet.
W Wieloletniej Prognozie finansowej
dla Powiatu Przemyskiego uaktualniono
wartości przyjęte w wieloletniej prognozie
finansowej do wartości po zmianach
wynikających z podjętych uchwał w sprawie
zmian w uchwale budżetowej powiatu
przemyskiego na 2021 rok.
Zmiany dotyczyły:
1. Dostosowano wysokości dochodów
i wydatków w 2021 r. do wielkości
wynikających z budżetu na 2021 r.,
2. Zwiększenia wysokości upoważnienia
Zarządu Powiatu do zaciągania
zobowiązań z tytułu, umów, których
realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok
budżetowy - zawieranych na czas
określony z kwoty 7.000.000,00 zł
na 8.000.000,00 zł.
3. Zwiększenia wysokości upoważnienia
Zarządu Powiatu do przekazania
do
przekazania
uprawnień
kierownikom
jednostek
organizacyjnych
Powiatu
Przemyskiego
do
zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania
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jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok
budżetowy - zawieranych na czas
określony do kwoty 5.000.000,00 zł,
z wyłączeniem umów, z których
wynikają zobowiązania zaliczane
do tytułu dłużnego, o których mowa
w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
Uchwała Nr XLII/276/2021 Rady Powiatu Zwiększenie planu dochodów i wydatków
Przemyskiego z dnia 9 sierpnia 2021 r. o kwotę 440.000,00 zł.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Zmiany dotyczyły m.in.:
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
- otrzymanej
pomocy
finansowej
z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg na zadanie pn. ”Przebudowa
istniejących przejść pieszych w ciągu
DP nr 2098 R w m. Trójczyce, DP nr
1820 R w m. Bolestraszyce, DP nr
2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818 R
54.
w m. Torki i 1777 R w m. Sufczyna” .

Uchwała Nr XLII/277/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 9 sierpnia 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku
55. zobowiązań o wartości przekraczającej granicę
ustaloną w budżecie na 2021 rok.

56.

Uchwała Nr XLII/278/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 9 sierpnia 2021 r.
w
sprawie
zmiany
Uchwały
Nr
XXXIII/218/2020
Rady
Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w
sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych, jak również w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2021 rok dostępne na stronie
internetowej bip.spprzemysl.pl w zakładce
Finanse i mienie Powiatu, Budżet.
Zaciągnięcie zobowiązania na zadanie pn.
„Przebudowa istniejących przejść dla
pieszych w ciągu DP nr 2098 R w m.
Trójczyce, DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce,
DP nr 2091 R w m. Fredropol, DP w 1818 R
w m. Torki i 1777 R w m. Sufczyna” na kwotę
550 000,00 zł.
W Wieloletniej Prognozie finansowej dla
Powiatu Przemyskiego uaktualniono wartości
przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej
do wartości po zmianach wynikających z
podjętych uchwał w sprawie zmian w uchwale
budżetowej powiatu przemyskiego na 2021
rok.
Zmiany dotyczyły:
1. Dostosowano wysokości dochodów
i wydatków w 2021 r. do wielkości
wynikających z budżetu na 2021 r.,
2. W 2022 roku zwiększono wydatki
majątkowe o kwotę 550 000,00 zł
i zmniejszono wydatki bieżące
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o kwotę 550 000,00 zł w związku
z zaciągnięciem zobowiązania na
realizację zadania pn. „Przebudowa
istniejących przejść dla pieszych
w ciągu DP nr 2098 R w m. Trójczyce,
DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce, DP
nr 2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818
R w m. Torki i 1777 R
w m. Sufczyna”.
Uchwała XLIII/279/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie zmiany regulaminu Przemyskiego
Oddziału Społecznej Straży Rybackiej
działającego przy Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Przemyślu.
57.

Rada Powiatu Przemyskiego w drodze
Uchwały Nr XXXIX/259/2021 z dnia
31.05.2021 r. wyraziła zgodę na rozwiązanie
Społecznej Straży Rybackiej w Starzawie.
W celu całościowego monitorowania terenu
powiatu
przemyskiego
w
zakresie
przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie
śródlądowym, Rada Powiatu, w drodze
uchwały XLIII/279/2021, dokonała zmian
Regulaminu
Przemyskiego
Oddziału
Społecznej Straży Rybackiej przy Okręgu
Polskiego
Związku
Wędkarskiego
w Przemyślu.
Zaciągnięcie zobowiązania na realizacje
zadania pn. „Przebudowa mostu JNI
01003116 w m. Bachów” – dokumentacja
projektowa, na kwotę 100 000,00 zł.

Uchwała Nr XLIII/280/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 14 września 2021 r.
58. w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku
zobowiązań o wartości przekraczającej granicę
ustaloną w budżecie na 2021 rok.
Uchwała Nr XLIII/281/2021 Rady Powiatu Zwiększenie planu dochodów i wydatków
Przemyskiego z dnia 14 września 2021 r. o kwotę 629 719,00 zł.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Zmiany dotyczyły m.in.:
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
- otrzymanej
pomocy
finansowej
z Gmin na realizację zadań
drogowych.
59.

Uchwała Nr XLIII/282/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 14 września 2021 r.
w
sprawie
zmiany
Uchwały
Nr
60. XXXIII/218/2020
Rady
Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w
sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych, jak również w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2021 rok dostępne na stronie
internetowej bip.spprzemysl.pl w zakładce
Finanse i mienie Powiatu, Budżet.
W Wieloletniej Prognozie finansowej dla
Powiatu Przemyskiego uaktualniono wartości
przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej
do wartości po zmianach wynikających
z podjętych uchwał w sprawie zmian
w uchwale budżetowej powiatu przemyskiego
na 2021 rok.
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Zmiany dotyczyły:
1. Dostosowano wysokości dochodów
i wydatków w 2021 r. do wielkości
wynikających z budżetu na 2021 r.,
2. W 2022 roku zwiększono wydatki
majątkowe o kwotę 100 000,00 zł
i zmniejszono wydatki bieżące
o kwotę 100 000,00 zł w związku
z
zaciągnięciem
zobowiązania
na realizację zadania pn. „Przebudowa
mostu JNI 01003116 w m. Bachów” –
dokumentacja projektowa”.
1. W 2022 roku zwiększono wydatki
majątkowe o kwotę 100 000,00 zł
i zmniejszono wydatki bieżące
o kwotę 100 000,00 zł w związku
z zaciągnięciem zobowiązania na
realizację zadania pn. „Odbudowa
drogi powiatowej nr 2079R Brzuska –
Huta Brzuska w km 0+800-1+100
wraz z odbudową przepustu w km
0+998”.
Uchwała Nr XLIII/283/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 14 września 2021 r.
61. w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku
zobowiązań o wartości przekraczającej granicę
ustaloną w budżecie na 2021 rok.
Uchwała XLIV/284/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 15 października
2021 r. w sprawie współfinansowania kosztów
62. funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
w Przemyślu w 2022 r.

Zaciągnięcie zobowiązania na realizację
zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr
2079R Brzuska-Huta Brzuska w km 0+8001+100 wraz z odbudową przepustu w km
0+998” na kwotę 100 000,00 zł.
Uchwała zrealizowana.
Zostało podpisane porozumienie pomiędzy
Miastem Przemyśl a Powiatem Przemyskim
w dniu 7 stycznia 2022 r. na
współfinansowanie kosztów funkcjonowania
Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu na
2022 r.
Została zrealizowana. Zawarto umowę w dniu
Uchwała Nr XLIV/285/2021 Rady Powiatu 20.10.2021 r wynajmu piwnicy na okres 3 lat
Przemyskiego z dnia 15 października 2021 r. z Panią Grażyną Szpik.
w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie
63.
bezprzetargowym na okres 3 lat piwnicy Nr
0008 i Nr 0009 położonej przy Placu
Dominikańskim 3 w Przemyślu.
Uchwała Nr XLIV/286/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania
64.
Programu Ochrony Środowiska Powiatu
Przemyskiego
na
lata
2013-2016

W związku z art.18 ust.2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1219)
organ wykonawczy powiatu zobowiązany był
do sporządzenia „Raportu z wykonania
Programu Ochrony Środowiska za okres
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z perspektywą do 2020 roku” za okres 2019- 2019-2020. Raport z realizacji Programu
2020.
Ochrony Środowiska zarząd powiatu co 2 lata
przedkłada radzie do zatwierdzenia.
Uchwała Nr XLIV/287/2021 Rady Powiatu Zaciągnięcie zobowiązań na realizację
Przemyskiego z dnia 15 października 2021 r. Projektu Międzynarodowego ERASMUS
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku „ENGLIFE:
Wspieranie
nauczycieli
65.
zobowiązań o wartości przekraczającej granicę w zdobywaniu
kompetencji
cyfrowych
ustaloną w budżecie na 2021 rok.
do uczenia języka na całe życie” w kwocie
82 219,63 zł.
Uchwała Nr XLIV/288/2021 Rady Powiatu Zwiększenie planu dochodów i wydatków
Przemyskiego z dnia 15 października 2021 r. o kwotę 70 738,58 zł.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Zmiany dotyczyły m.in.:
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
- otrzymanej
pomocy
finansowej
z Gmin na realizację zadań drogowych
- otrzymana
dotacja
na
Licea
ogólnokształcące
na
realizacje
projektu pn. „EngLife: wspieranie
nauczycieli
w
zdobywaniu
kompetencji cyfrowych do uczenia
języka na całe życie” w ramach
66.
programu ERASMUS+, zwiększenie
o kwotę 17 932,58 zł.

Uchwała Nr XLIV/289/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 15 października 2021 r.
w
sprawie
zmiany
Uchwały
Nr
XXXIII/218/2020
Rady
Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

67.

Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w
sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych, jak również w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2021 rok dostępne na stronie
internetowej bip.spprzemysl.pl w zakładce
Finanse i mienie Powiatu, Budżet.
W Wieloletniej Prognozie finansowej dla
Powiatu Przemyskiego uaktualniono wartości
przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej
do wartości po zmianach wynikających
z podjętych uchwał w sprawie zmian
w uchwale budżetowej powiatu przemyskiego
na 2021 rok.
Zmiany dotyczyły:
1. Dostosowano wysokości dochodów
i wydatków w 2021 r. do wielkości
wynikających z budżetu na 2021 r.,
2. w 2022 i 2023 rok roku zwiększono
dochody bieżące i wydatki bieżące na
programy, projekty lub zadania
finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
o
kwoty
wynikające
z
zaciągnięcia
zobowiązania
na
realizację
Projektu
Międzynarodowego
ERASMUS
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68.

Uchwała Nr XLIV/290/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi w zakresie
działalności Starosty Przemyskiego oraz
Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu.

Uchwała Nr XLIV/291/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 15 października 2021 r.
w
sprawie
uchwalenia
Regulaminu
Przemyskiego Oddziału Społecznej Straży
Rybackiej działającej przy Okręgu Polskiego
69. Związku Wędkarskiego w Przemyślu.

Uchwała Nr XLV/292/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 8 listopada 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku
zobowiązań o wartości przekraczającej granicę
70.
ustaloną w budżecie na 2021 rok.

Uchwała Nr XLV/293/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 8 listopada 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku
71.
zobowiązań o wartości przekraczającej granicę
ustaloną w budżecie na 2021 rok.
Uchwała Nr XLV/294/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 8 listopada 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku
zobowiązań o wartości przekraczającej granicę
72.
ustaloną w budżecie na 2021 rok.

,,ENGLIFE: Wspieranie nauczycieli
w zdobywaniu kompetencji cyfrowych
do uczenia języka na całe życie”
w kwocie 82 219,63 zł w tym:
- 2022 rok – 35 282,18 zł
- 2023 rok – 46 937,45 zł.
Skarga wniesiona została na działalność
Starosty Przemyskiego oraz Zarządu Dróg
Powiatowych w Przemyślu – Rada Powiatu
Przemyskiego uznała skargę za bezzasadną
z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały,
który jest opublikowany w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Przemyślu oraz w Rejestrze Uchwał na
Portalu mieszkańca.
W sprawie Regulaminu Przemyskiego
Oddziału Społecznej Straży Rybackiej
działającej przy Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Przemyślu, w obrocie
prawnym
funkcjonowało
dotychczas
5 Uchwał. W celu zwiększenia czytelności
w zakresie
podjętych
uchwał
oraz
zintegrowania mających obowiązywać zasad,
Rada Powiatu Przemyskiego w drodze
Uchwały Nr XLIV/290/2021 zawarła zapisy
Regulaminu w jednym akcie prawnym.
Zaciągnięcie zobowiązań na realizację
Projektu „Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej – PSIP” zaplanowanego do
realizacji w ramach 2 osi priorytetowej
„Cyfrowe
Podkarpackie”
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie
109 409,30 zł.
Zaciągnięcie zobowiązań na realizację
Projektu Międzynarodowego ERASMUS
„ENGLIFE:
Wspieranie
nauczycieli
w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do
uczenia języka na całe życie” na kwotę
86 674,03 zł.
Zaciągnięcie zobowiązań na realizacje
zadania pn. „Przebudowa istniejących przejść
dla pieszych w ciągu DP nr 2098 R
w m. Trójczyce,
DP
nr
1820
R
w m. Bolestraszyce,
DP
nr
2091
w m. Fredropol, DP nr 1818 R w m. Torki
i 1777 R w m. Sufczyna” na kwotę
504 166,39 zł.
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Uchwała Nr XLV/295/2021 Rady Powiatu Zwiększenie planu dochodów i wydatków
Przemyskiego z dnia 8 listopada 2021 r. o kwotę 1.084.709,00 zł.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Zmiany dotyczyły m.in.:
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
- otrzymanej
pomocy
finansowej
z Gmin na realizację zadań drogowych
- uzupełnienie
subwencji
ogólnej
Ministra Finansów w 2021 r. o kwotę
1.166.376,00 zł, która przeznacza się
na zadanie „Przebudowa dróg
powiatowych przy udziale pomocy
finansowej z gminami” celem
73.
zabezpieczenia
udziału
Powiatu
w inwestycjach drogowych.

Uchwała Nr XLV/296/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 8 listopada 2021 r.
w
sprawie
zmiany
Uchwały
Nr
XXXIII/218/2020
Rady
Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

74.

Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w
sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych, jak również w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2021 rok dostępne na stronie
internetowej bip.spprzemysl.pl w zakładce
Finanse i mienie Powiatu, Budżet.
W Wieloletniej Prognozie finansowej dla
Powiatu Przemyskiego uaktualniono wartości
przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej
do wartości po zmianach wynikających
z podjętych uchwał w sprawie zmian
w uchwale budżetowej powiatu przemyskiego
na 2021 rok.
Zmiany dotyczyły:
1) dostosowano wysokości dochodów
i wydatków w 2021 r. do wielkości
wynikających z budżetu na 2021 r.
2) W 2022 roku zmniejszono wydatki
majątkowe o kwotę 45 833,61 zł
i zwiększono wydatki bieżące o kwotę
45 833,61 zł w związku ze zmianą
kwoty zaciągnięcia zobowiązania na
realizację zadania pn. „Przebudowa
istniejących przejść dla pieszych
w ciągu DP nr 2098 R w m. Trójczyce,
DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce, DP
nr 2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818
R w m. Torki i 1777 R w m. Sufczyna”
z kwoty 550 000,00 zł na kwotę
504 166,39 zł.
3) w 2022 roku zwiększono dochody
bieżące o kwotę 92 997,90 zł i wydatki
bieżące o kwotę 92 997,90 zł
w związku
ze
zmianą
„Harmonogramu
finansowego
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Uchwała Nr XLVI/297/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
75.
Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu
Przemyskiego na lata 2021 – 2023.
Uchwała Nr XLVI/298/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 24 listopada 2021 r.
76.
w sprawie uchwalenia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
Uchwała Nr XLVI/299/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 24 listopada 2021 r.
77. w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej
nr 2067R oraz 1432R.
Uchwała Nr XLVI/300/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usuwanie i parkowanie na koszt właściciela
78. pojazdów zgodnie z art. 130a ust. 1, 1a, 2
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o
ruchu
drogowym,
pozostawionych
w miejscach gdzie jest to zabronione
i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża

Partnera” dla projektu Podkarpacki
System Informacji Przestrzennej
(PSIP) – Uchwały Rady Powiatu
Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia
w 2021 r. zobowiązań o wartości
przekraczającej granicę ustaloną
w budżecie na 2021 rok. Wkład
własny w wysokości 16 411,40 zł
mieści się w ramach wcześniej
zaplanowanych środków na wydatki
bieżące.
4) w 2023 roku zmniejszono o kwotę
1 545,60 zł dochody bieżące i wydatki
bieżące oraz dochody bieżące
i wydatki bieżące na programy,
projekty lub zadania finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy wynikające ze
zmiany
kwoty
zaciągnięcia
zobowiązania na lata 2022-2023 na
realizację
Projektu
Międzynarodowego
ERASMUS
,,ENGLIFE: Wspieranie nauczycieli
w zdobywaniu
kompetencji
cyfrowych do uczenia języka na całe
życie”.
Obowiązek opracowania wynika z przepisów
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Powiatowy Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej dla Powiatu Przemyskiego
na lata 2021 – 2023 został przyjęty do
realizacji.
ObowiązującaUchwała określa priorytetowe cele w zakresie
współpracy pomiędzy Powiatem Przemyskim
a organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
Uchwała weszła w życie dnia 29.12.2021 r. –
wydłużyła długość drogi powiatowej nr 2067
R o 2121 mb na odcinku Sielnica-Bartówka,
zmniejszyła długość drogi powiatowej nr
1432R o 2121 mb.
Uchwała jest w trakcie realizacji.
Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie
parkingu
strzeżonego
dla
pojazdów
usuniętych w przypadkach, o których mowa
w art. 130a ust. 1, 1a, 2 wspomnianej ustawy:
1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt
właściciela w przypadku:
- pozostawienia pojazdu w miejscu,
gdzie jest to zabronione i utrudnia

171

RAPORT O STANIE POWIATU PRZEMYSKIEGO W ROKU 2021
bezpieczeństwu oraz pojazdów, które były
prowadzone przez osoby znajdujące się
w stanie nietrzeźwości.
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ruch lub w inny sposób zagraża
bezpieczeństwu,
- nieokazania przez kierującego
dokumentu
stwierdzającego
zawarcie umowy obowiązkowego
ubezpieczenia OC posiadacza
pojazdu
lub
stwierdzającego
opłacenie
składki
tego
ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest
zarejestrowany w kraju o którym
mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c,
- przekroczenia
wymiarów,
dopuszczalnej masy całkowitej lub
nacisku
osi
określonych
w przepisach ruchu drogowego;
chyba, że istnieje możliwość
skierowania pojazdu na pobliską
drogę, na której dopuszczalny jest
ruch takiego pojazdu,
- pozostawienia
pojazdu
nieoznakowanego
karta
parkingową,
w
miejscu
przeznaczonym dla pojazdu osoby
niepełnosprawnej o obniżonej
sprawności ruchowej oraz osób
wymienionych w art. 8 ust.1 i 2,
- pozostawienia pojazdu w miejscu
obowiązywania
znaku
wskazującego, że zaparkowany
pojazd zostanie usunięty na koszt
właściciela,
- kierowanie nim przez osobę
nieposiadającą uprawnienia do
kierowania pojazdami albo której
zatrzymano prawo jazdy i nie ma
możliwości
zabezpieczenia
pojazdu poprzez przekazanie go
osobie znajdującej się w nim
i posiadającej uprawnienia do
kierowania tym pojazdem, chyba,
że otrzymała ona pokwitowanie,
o którym mowa w art. 135 ust. 2,
- 1a. Pojazd jest usuwany z drogi na
koszt wykonującego przejazd
drogowy w przypadku, o którym
mowa w art. 140 ad ust. 2 pkt 2.
2. Pojazd może zostać usunięty z drogi na
koszt właściciela, jeżeli nie ma
możliwości zabezpieczenia go w inny
sposób, w przypadku gdy:
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kierowała nim osoba:
a) znajdująca się
w
stanie
nietrzeźwości lub w stanie po
użyciu alkoholu albo środka
działającego
podobnie
do
alkoholu,
b) nieposiadająca
przy
sobie
dokumentów uprawniających do
kierowania
lub
używania
pojazdu,
- jego stan techniczny zagraża
bezpieczeństwu ruchu drogowego,
powoduje uszkodzenie drogi albo
narusza
wymagania
ochrony
środowiska, należy do zadań
własnych powiatu.
-

Biorąc pod uwagę konieczność sprawnej
realizacji zadań oraz koszty usuwania,
przechowywania pojazdów na obszarze
danego powiatu w drodze wspomnianej
uchwały ustalono wysokość ich opłat:
§ 1.
1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt
właściciela
przez
jednostkę
wyznaczona
przez
Starostę
Przemyskiego ustala się opłatę brutto
w wysokości:
1) Rower lub motorower – 123,00 zł,
2) Motocykl – 246,00 zł,
3) Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t – 538,74 zł,
4) Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t –
610,00 zł,
5) Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 7,5t do 16t –
690,00 zł,
6) Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej
powyżej
16t
–
1.180,00 zł,
7) Pojazd przewożący materiały
niebezpieczne – 1.380,00 zł,
8) Hulajnoga
elektryczna
lub
urządzenie transportu osobistego –
123,00 zł.
2. Za parkowanie usuniętego na koszt
właściciela pojazdu na wyznaczonym
przez
Starostę
Przemyskiego
strzeżonym parkingu, za każdą
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Uchwała Nr XLVI/301/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie nadania odznaki honorowej
„Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego”.

79.

Uchwała Nr XLVI/302/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty
80. Przemyskiego
jako
Przewodniczącego
Zarządu Powiatu.

rozpoczętą dobę przechowywania
ustala się opłatę brutto w wysokości:
1) Rower lub motorower - 10,00 zł,
2) Motocykl – 12,00 zł,
3) Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t – 21,00 zł,
4) Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t –
17,00 zł,
5) Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 7,5t do 16t –
27,00 zł,
6) Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 16t – 27,00 zł,
7) Pojazd przewożący materiały
niebezpieczne – 225,00 zł,
8) Hulajnoga
elektryczna
lub
urządzenie transportu osobistego –
10,00 zł.
Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 21, art.12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920 z póżn. zm.) oraz art.4 ust. 3 ustawy
z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38),
Uchwały nr LIII/331/2010 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 05.11.2010 r. w sprawie
ustanowienia odznaki honorowej „ Zasłużony
dla Powiatu Przemyskiego”, przyjęcia
Regulaminu jej przyznawania oraz powołania
Kapituły
odznaki,
Rada
Powiatu
Przemyskiego uchwalą nadała Odznakę
honorową
„Zasłużony
dla
Powiatu
Przemyskiego",
po
pozytywnym
zaopiniowaniu przez Kapitułę odznaki,
19 osobom fizycznym i prawnym.
W związku z obowiązującą od 1 listopada
2021 r. zmianą przepisów o wynagrodzeniu
osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe,
ustalone
zostały
nowe,
podwyższone
składniki
wynagrodzenia
Starosty Przemyskiego.

Uchwała Nr XLVI/303/2021 Rady Powiatu Zwiększenie planu dochodów i wydatków
Przemyskiego z dnia 24 listopada 2021 r. o kwotę 1.084.709,00 zł.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Zmiany dotyczyły m.in.:
81. Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
- otrzymanej
pomocy
finansowej
z Gmin na realizację zadań
drogowych.
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82.

83.

84.

85.

86.

Uchwała Nr XLVI/304/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla
Gminy Miejskiej Przemyśl na remont
ogrodzenia Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Przemyślu.
Uchwała Nr XLVII/305/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji „Program
polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki
chorób układu krążenia na lata 2022-2024 dla
mieszkańców Powiatu Przemyskiego”.
Uchwała Nr XLVII/306/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Powiatu
Przemyskiego na lata 2021-2028.
Uchwała Nr XLVII/307/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku
zobowiązań o wartości przekraczającej granicę
ustaloną w budżecie na 2021 rok.
Uchwała Nr XLVII/308/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.
w
sprawie
ustalenia
wydatków
niewygasających
z
upływem
roku
budżetowego 2021.

Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w
sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych, jak również w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2021 rok dostępne na stronie
internetowej bip.spprzemysl.pl w zakładce
Finanse i mienie Powiatu, Budżet.
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej
dla Gminy Miejskiej Przemyśl na zadanie pn.
„Remont ogrodzenia Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu”
w kwocie 13 440,00 zł.
Obowiązuje.
Program został napisany na podstawie
priorytetów wskazanych w dokumencie
„Ocenie stanu zdrowia oraz określenie potrzeb
zdrowotnych
mieszkańców
powiatu
przemyskiego”.
Obowiązek opracowania wynika z przepisów
ustawy o pomocy społecznej. Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Powiatu Przemyskiego na lata 2021-2028
została przyjęta do realizacji.
Zaciągnięcie zobowiązań na realizacje
projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Zalesie
gm. Krasiczyn” – zagospodarowanie
poscaleniowe na kwotę 27 284,22 zł.
Ustalono wydatki niewygasające z upływem
roku budżetowego 2021 na zadania drogowe
pn.:
1) „Przebudowa DP Nr 1820R, 2108R
i 2109R w kwocie 182 040,00 zł,
2) Przebudowa DP Nr 2104R poprzez
budowę chodnika w m. Batycze
w kwocie 20 000,00 zł,
3) Przebudowa DP Nr 1820R poprzez
przebudowę
chodnika
w
m.
Buszkowiczki (w kierunku wiaduktu)
w kwocie 19 900,00 zł,
4) Przebudowa
drogi
powiatowej
Nr 2067 Hucisko Nienadowskie –
Dubiecko – Sielnica w kwocie
167 280,00 zł,
5) Przebudowa DP NR 2094R Fredropol
Hermanowice
w
kwocie
139 113,00 zł,
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6) Przebudowa DP Nr 2099R poprzez
budowę chodnika w m. Kosienice
(w kierunku drogi wojewódzkiej
Nr 881) w kwocie 20 000,00 zł,
7) Przebudowa
drogi
powiatowej
Nr 2121R w m. Łuczyce w kwocie
20 000,00 zł,
8) Przebudowa
drogi
powiatowej
Nr 2123R w m. Nehrybka poprzez
budowę opaski chodnikowej w kwocie
19 900,00 zł,
9) Przebudowa DP Nr 1777R w km
15+320-34+425 wraz z infrastrukturą
towarzysząca w kwocie 297 444,75 zł,
10) Przebudowa
drogi
powiatowej
Nr 2088R Olszany - Rybotycze
w kwocie 79 950,00 zł,
11) Przebudowa DP Nr 2107R poprzez
budowę chodnika w m. Orzechowce
w kwocie 19 900,00 zł,
12) Przebudowa DP Nr 1778R Pruchnik –
Skopów – Babice w m. Skopów
poprzez budowę chodnika w kwocie
20 000,00 zł,
13) Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP
Nr 2069R w m. Babice w kwocie
119 998,80 zł,
14) Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DP
Nr 2078R w m. Posada Rybotycka
w kwocie 119 998,80 zł.
Uchwała Nr XLVII/309/2021 Rady Powiatu Zwiększenie planu dochodów i wydatków
Przemyskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. o kwotę 198.972 zł.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Zmiany dotyczyły m.in.:
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
- otrzymanej
pomocy
finansowej
z Gmin na realizację zadań
drogowych.
87.

Uchwała Nr XLVII/310/2021 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.
w
sprawie
zmiany
Uchwały
Nr
88.
XXXIII/218/2020
Rady
Powiatu
Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku

Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w
sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych, jak również w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2021 rok dostępne na stronie
internetowej bip.spprzemysl.pl w zakładce
Finanse i mienie Powiatu, Budżet.
W Wieloletniej Prognozie finansowej dla
Powiatu Przemyskiego uaktualniono wartości
przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej
do wartości po zmianach wynikających
z podjętych uchwał w sprawie zmian
w uchwale budżetowej powiatu przemyskiego
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w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy na 2021 rok.
Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
Zmiany dotyczyły:
1) dostosowano wysokości dochodów
i wydatków w 2021 r. do wielkości
wynikających z budżetu na 2021 r.,
2) W
związku
z
zaciągnięciem
zobowiązania na realizację projektu
pn.,, Scalenie gruntów wsi Zalesie gm.
Krasiczyn” – zagospodarowanie
poscaleniowe na lata 2022-2023
(dotyczy obsługi finansowo –
księgowej w ramach ww. zadania
majątkowego. Kwoty w WPF w 2022
roku i 2023 roku nie ulegają zmianie.
W ramach kwot ujętych w WPF na lata
2022-2023 zmniejszeniu ulegają
zaplanowane wydatki na prace
budowalne w ramach ww. zadania
i zwiększeniu wydatki na obsługę
finansowo – księgową.
Uchwała Nr XLVIII/311/2021 Rady Powiatu Zaciągnięcie zobowiązań na realizacje
Przemyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. zadania pn. „Remont nawierzchni parkingu
89. w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku przy budynku Nowych Warsztatów i SKP”
zobowiązań o wartości przekraczającej granicę na kwotę 90 000,00 zł.
ustaloną w budżecie na 2021 rok.
Uchwała Nr XLVIII/312/2021 Rady Powiatu Zwiększenie planu dochodów i wydatków
Przemyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. o kwotę 21.113,00 zł.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Zmiany dotyczyły m.in.:
Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
Otrzymanej pomocy finansowej w ramach
Programu Wyrównywania Różnic miedzy
regionami III – darowizna dla Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej
na przebudowę dachu.
90.

Realizacja uchwały dotyczącej wykonywania
budżetu Powiatu Przemyskiego zawarta jest
w
sporządzanych
sprawozdaniach
budżetowych, jak również w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Przemyskiego za 2021 rok dostępne na stronie
internetowej bip.spprzemysl.pl w zakładce
Finanse i mienie Powiatu, Budżet.
1. Określa się dochody budżetu Powiatu
Uchwała budżetową Nr XLVIII/313/2021
Powiatu Przemyskiego na 2022 rok
na
2022
rok
w
kwocie
z dnia 29 grudnia 2021 r.
63 350 223,08 zł, w tym:
91.
1) dochody bieżące w wysokości
51 824 574,08 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości
11 525 649,00 zł.
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2. Określa się wydatki budżetu Powiatu
na 2021 rok w kwocie 64 765 276,08
zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości
44 931 331,48 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości
19 833 944,60 zł.
3. Określa się deficyt budżetu Powiatu
w kwocie 1.415 053,00 zł.
4. Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia
dochodów
i wydatków nimi finansowanych
związanych
ze
szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu
określonymi
w
odrębnych
ustawach
z
tytułu
niewykorzystanych
środków
otrzymanych
z
Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie 921.720,00 zł,
- nadwyżka
z
lat
ubiegłych
493 333,00 zł.
5. Określa się przychody budżetu
w kwocie 1 415 053,00 zł, w tym:
- § 905 Przychody jednostek
samorządu
terytorialnego
z niewykorzystanych
środków
pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu,
wynikających
z rozliczenia
dochodów
i wydatków nimi finansowanych
związanych
ze
szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu
określonymi
w
odrębnych
ustawach w kwocie 921.720,00 zł.
- § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych
w kwocie 493 333,00 zł.
Określa się limity zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów, pożyczek na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu
budżetowego
do
kwoty
2.000.000,00 zł.
Uchwała Nr XLVIII/314/2021 Rady Powiatu Przyjęto dochody i wydatki zgodnie
Przemyskiego
w
sprawie
uchwalenia z Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego
92.
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla na 2022 rok.
Powiatu Przemyskiego.
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Petycja przyjęta w dniu 25 maja 2021 r. przez
Radę Powiatu Bieszczadzkiego, Radę Powiatu
Przemyskiego i Radę Gminy Bircza
skierowana do Prezesa Rady Ministrów
93.
dotyczącej zmiany zapisów w dokumencie pn.
„Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności
2030. Przywracanie przyrody do naszego
życia”.
Petycja przyjęta w dniu 25 maja 2021 r. przez
Radę Powiatu Bieszczadzkiego, Radę Powiatu
Przemyskiego i Radę Gminy Bircza
skierowana do Parlamentu Europejskiego
94.
dotyczącej zmiany zapisów w dokumencie pn.
„Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności
2030. Przywracanie przyrody do naszego
życia”.
Petycja przyjęta w dniu 25 maja 2021 r. przez
Radę Powiatu Bieszczadzkiego, Radę Powiatu
Przemyskiego i Radę Gminy Bircza
skierowana do Ministra Obrony Narodowej
dotyczącej przywrócenia napisu „Bircza 19451946” na tablicy pamiątkowej Grobu
95.
Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Petycja przyjęta w dnia 23 czerwca przez
Radę Powiatu Przemyskiego skierowana do
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie w sprawie podjęcia prac
utrzymaniowych na ciekach wodnych na
terenie powiatu przemyskiego.

9
6
.

Petycja została przesłana do Prezesa Rady
Ministrów, który przekazał petycję do
Ministra Klimatu i Środowiska.

Petycja została przesłana do Parlamentu
Europejskiego
i
Polskich
Europarlamentarzystów.

Petycja została przesłana do Ministra Obrony
Narodowej. W odpowiedzi na niniejszą
Petycję Zastępca Dyrektora Departamentu
Edukacji,
Kultury
i
Dziedzictwa
poinformował, że w związku z planowaną
przebudową Pałacu Saskiego i kolumnady na
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
w
Warszawie,
kwestie
dotyczące
upamiętnienia wydarzeń i miejsc walk
w Panteonie Chwały Oręża Polskiego będą
rozpatrywane
kompleksowo
podczas
realizacji tego projektu.
Petycja została przesłana do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW
WP) Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wonej (RZGW) w Rzeszowie. W odpowiedzi
na niniejszą Petycję Zastępca Dyrektora PGW
WP RZGW w Rzeszowie poinformowała
o realizacji
zadań
utrzymaniowych
w stosunku do wyszczególnionych w petycji
potoków.
Ponadto
rozpoczącie
prac
w zakresie
budowy
hydrotechnicznych
obiektów retencjonujących wodę w celu
ochrony przeciwpowodziowej nie jest
możliwe ze względu na nie ujęcie inwestycji
na ciekach ujętych w Petycji w Planie
Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz
Programie
Planowanych
Inwestycji
w Gospodarce
Wodnej
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
W związku z tym RZGW w Rzeszowie
zawnioskował o ujęcie na liście działań
w regionie wodnym Górnej Wschodniej
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Wisły działań dot. zlewni potoku Stupnica
i potoku Drohobyczka.
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Część IV.
Podsumowanie działalności
jednostek organizacyjnych
Powiatu Przemyskiego
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XXX. Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
Informacje ogólne:
1. Długość dróg krajowych w Powiecie Przemyskim wynosi:
-

Droga krajowa nr 28 Zator – Medyka – 42 km,
Droga krajowa nr 77 Lipnik – Przemyśl - 12 km.

2. Długość dróg wojewódzkich w Powiecie Przemyskim wynosi:
-

Droga wojewódzka nr 881 Sokołów Małopolski - Kańczuga – Żurawica – 10,9 km,
Droga wojewódzka nr 884 Przemyśl – Bachórz – Domaradz - 34,6 km,
Droga wojewódzka nr 885 Przemyśl – Malhowice – Gr. Państwa – 6,6 km,
Droga wojewódzka nr 890 Kuźmina – Krościenko – 3,6 km.

3. Długość autostrady A-4 w Powiecie Przemyskim wynosi – 3,6 km.
4. Długość dróg powiatowych w Powiecie Przemyskim wynosi 482,581 km, z tego
w granicach gminy:
-

Gmina Medyka
Gmina Żurawica
Gmina Stubno
Gmina Orły
Gmina Fredropol
Gmina Przemyśl
Gmina Krzywcza
Gmina Dubiecko
Gmina Bircza
Gmina Krasiczyn

- 23,676 km,
- 37,145 km,
- 32,712 km,
- 45,848 km,
- 74,387 km,
- 54,229 km,
- 36,325 km,
- 63,400 km,
- 82.413 km,
- 32,446 km.

5. Obiekty mostowe w ciągu dróg powiatowych – 77 obiektów mostowych w tym:
-

stalowe szt. 15 (pokład drewniany),
z betonu zbrojonego (żelbetowe) – 59 szt.,
z betonu sprężonego – 1 szt.,
inne (z kręgów betonowych) – 2 szt.

6. Przeprawy promowe.
Droga powiatowa nr 2070 R Babice – prom - Bachów w m. Babice – obsługa do końca
2023 r.
7. Długość chodników przy drogach powiatowych w Powiecie Przemyskim wynosi:
60,413 km + 6,4832 km = 66,8962 km.
8. Długość ścieżek rowerowych w Powiecie Przemyskim wynosi: 3,185 km + 0,280 km
= 3,465 km.
Wydatki na drogi powiatowe w latach 2015-2021
-

2015 rok – kwota 12.365.127,03 zł,
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-

2016 rok – kwota 14.121.207,18 zł,
2017 rok – kwota 15.182.056,13 zł,
2018 rok – kwota 36.124.045,04 zł,
2019 rok – kwota 20.938.784,18 zł + PL BY UA kwota 6.107.058,00 zł,
2020 rok – kwota 22.406.039,92 zł,
2021 rok – kwota 16.337.470,74 zł.

Ważniejsze zadania drogowe zrealizowane przez Powiat Przemyski w latach 2008 - 2021
W ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych:
-

-

Przebudowa drogi powiatowej nr 2098 R Kaszyce – Orły - 5.261.721,00 zł,
Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 R Pruchnik – Nienadowa – Bircza
(odcinek drogi Hucisko Nienadowskie – Nienadowa Górna – Nienadowa) 2.192.623,00 zł,
Przebudowa drogi powiatowej nr 2089 R Arłamów – Makowa – 3.919.283,00 zł.

W ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:
-

Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 R Pruchnik – Nienadowa – Bircza
– 4.534.167,00 zł,
Przebudowa drogi powiatowej nr 1820 R Radymno – Walawa – Przemyśl
– 4.376.550,00 zł,
Przebudowa drogi powiatowej nr 2071 R Iskań – Jawornik Ruski – 4.739.423,00 zł.

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
-

Przebudowa drogi powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka – 7.780.000,00 zł,
Przebudowa drogi powiatowej nr 2042 R Wara – Stara Bircza – 6.074.875,00 zł,
Przebudowa drogi powiatowej nr 2091 R Przemyśl – Fredropol – Huwniki
– 6 357 487,00 zł.

W ramach sieci TEN-T:
-

Przebudowa dróg powiatowych: nr 242 R w km 0+300 - 2+720 wraz z przebudową
mostu w km 0+730, nr 2418 R w km 0+000 - 1+390, nr 2417 w km 0+000 - 3+440,
nr 2107 w km 4+295 - 5+545 – 12.544.596,00 zł.

W ramach rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019:
-

Przebudowa dróg powiatowych nr 1820 R w km 10+080 - 10+420 oraz 2110 R w
km 0+000 - 3+350 i 4+470 - 6+058 - 7.379.547,00 zł.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych:
-

Przebudowa drogi powiatowej nr 1821 R Zadąbrowie - Sośnica - 2.932.076,05 zł,
Przebudowa drogi powiatowej nr 2087 R Olszany – Zalesie – Prałkowce wraz
z budową peronu autobusowego w Zalesiu (współudział RFIL) - 3.388.508,28 zł.

Budowa mostu na rzece San w m. Sielnica w ciągu dróg powiatowych nr 2067R i 1432R.
– 15.692.234,59 zł.
Przebudowano mosty w ciągu dróg powiatowych do końca 2020 r.tj.:
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-

nr 1777 R Pruchnik – Nienadowa – Bircza w m. Sufczyna (km 30+640),
nr 1777 R Pruchnik – Nienadowa – Bircza w m. Nienadowa (km 12+228),
nr 1777 R Pruchnik – Nienadowa – Bircza w m. Sufczyna (km 28+446),
nr 2078 R Bircza – Huwniki – Gr. Państwa w m. Huwniki (km 22+924 na rz. Wiar)
nr 2078 R Bircza – Huwniki – Gr. Państwa w m. Huwniki (km 21+215),
nr 2078 R Bircza – Huwniki – Gr. Państwa w m. Łodzinka (km 8+068),
nr 2078 R Bircza – Huwniki – Gr. Państwa w m. Łodzinka (km 7+856),
nr 2078 R Bircza – Huwniki – Gr. Państwa w m. Bircza (km 0+192),
nr 1820 R Radymno – Walawa – Przemyśl w m. Walawa (km 10+596),
nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m. Stubno (km 0+538),
nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m. Kalników (km 3+336),
nr 2421 R Chałupki Medyckie – Medyka Towarowa w m. Medyka (km 0+730),
nr 2065 R Drohobyczka – Przedmieście Dubieckie w m. Przedm. Dubieckie (km
6+851),
nr 1778 R Pruchnik – Skopów – Babice w m. Skopów (km 1+400),
nr 2067 R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica w m. Śliwnica (km 4+250),
nr 2079 R Brzuska – Huta Brzuska w m. Brzuska (km 0+060),
nr 2079 R Brzuska – Huta Brzuska w m. Huta Brzuska (km 3+200),
nr 2097 R Hermanowice – Stanisławczyk w m. Hermanowice (km 0+660).

Fotografia 4. Otwarcie mostu Nakło - Sarzyna.
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Fotografia 5. Otwarcie mostu w Iskani.
W roku 2021 Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował następujące zadania:
Zadania inwestycyjne:
Przebudowy dróg:
1. Przebudowa DP nr 1818 R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy m.
Torki – Leszno – Nakło (280 mb x 3 z odwodn., poręcze 38 mb – m. Leszno) pomoc
fin. 50% gm. Medyka lokalizacja (m. Leszno gm. Medyka) – 230.279,12 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka poprzez budowę
chodnika w m. Torki (407 mb x 1,5 z odwodn.) pomoc fin. Gm. Medyka 50%
lokalizacja (m. Torki gm. Medyka) – 224.616,98 zł,
3. Przebudowa DP nr 2086 R Dybawka – Tarnawce poprzez budowę chodnika (657 mb x
1,5 z odwodnieniem, umocnienie skarp ażurami 65 mb, poręcze 80 mb) pomoc fin. 50%
gm. Krasiczyn lokalizacja (m. Tarnawce gm. Krasiczyn) – 399.929,79 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2092 R Aksmanice – Nowosiółki Dydyńskie poprzez
budowę chodnika w m. Sierakośce. (wykonano 990 mb x 1,5 z odwodn. + zatoka
postojowa) pomoc fin. gm. Fredropol 300.000,00 zł, lokalizacja (m. Sierakośce gm.
Fredropol) – 653.362,80 zł,
5. Przebudowa DP nr 2119 R Hurko – Jaksmanice poprzez budowę chodnika w m.
Siedliska (220 mb x 1,5, 46 mb poręczy) pomoc fin. 50% gm. Medyka lokalizacja (m.
Siedliska gm. Medyka) – 156.435,40 zł,
6. Remont DP nr 2422 R poprzez wymianę nawierzchni na jezdni, wymianę fragmentów
chodnika, utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym, regulacja studzienek
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(wym. naw. 1.090 mb, 160 mb chodnika, utwardz. destr. 830 mb) pomoc fin. 50% gm.
Medyka lokalizacja (m. Medyka) – 346.801,58 zł,
7. Przebudowa DP nr 2415 R Stubienko – Barycz poprzez budowę chodnika w m.
Stubienko. (wykonano 143 mb x 1,5 z odwodnieniem) pomoc fin. 50% gm. Stubno
lokalizacja (Stubienko gm. Stubno) – 75.114,26 zł,
8. Przebudowa DP nr 2080 R Węgierka – Średnia – Krzywcza poprzez budowę chodnika
(143 mb z odwodnieniem) pomoc fin. 50% gm. Krzywcza lokalizacja (Wola
Krzywiecka gm. Krzywcza) – 99.932,83 zł,
9. Przebudowa DP nr 2082 R w miejscowości Reczpol poprzez budowę chodnika (221,2
mb x 1,5 z odwodnieniem) pomoc fin. 50% gm. Krzywcza lokalizacja (Reczpol gm.
Krzywcza) – 180.096,23 zł,
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 2099 R poprzez budowę chodnika w m. Kosienice
(250 mb x 1,5 z odwodn.) pomoc fin. 50% gm. Żurawica lokalizacja (Kosienice gm.
Żurawica) – 239.799,70 zł,
11. Przebudowa DP nr 1783 R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice (240 mb x 1,5
z odwodn.) pomoc fin. 50% gm. Żurawica lokalizacja (Maćkowice gm. Żurawica) –
176.072,96 zł,
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1820 R poprzez budowę chodnika w m. Bolestraszyce
(450 x 1,5 chodnika z odwodn.) pomoc fin. 50% gm. Żurawica lokalizacja
(Bolestraszyce gm. Żurawica) – 318.474,68 zł,
13. Przebudowa DP nr 1820 R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce (626 x1,5 z
odwodn.) pomoc fin. 50% gm. Żurawica lokalizacja (Wyszatyce gm. Żurawica) –
380.341,32 zł,
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 2107 R poprzez budowę chodnika w m. Orzechowce
(126 mb) pomoc fin. 50% gm. Żurawica lokalizacja (Orzechowce gm. Żurawica) –
99.763,33 zł,
15. Przebudowa DP nr 2105 R Wacławice – Hnatkowice – Orły w m. Hnatkowice (poprzez
budowę chodnika) (547 mb x 1,5 z odwodn.) pomoc fin. 50% gm. Orły lokalizacja
(Hnatkowice gm. Orły) – 402.267,65 zł,
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 2122 R w m. Łuczyce (400 mb x 3 naw. Bitum z
podbudową) pomoc fin. 20% gm. Przemyśl lokalizacja (Łuczyce gm. Przemyśl) –
112.618,80 zł,
17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice
(budowa 207 mb chodnika i 116m2 zatoki postojowej + dok. Projekt.) pomoc fin. 50%
gm. Żurawica lokalizacja (Maćkowice gm. Żurawica) – 232.300,49 zł,
18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa (naw. bitum.
2.114,5 mb, pobocza 2.114,5 mb) pomoc fin. 20% gm. Stubno lokalizacja (Kalników
gm. Stubno – 546.026,37 zł,
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 2124 R Żurawica – Buszkowice (830 mb nawierzchni)
środki z subwencji ogólnej 40.251,81 zł, 160.324,41 zł Powiat, lokalizacja (Buszkowice
gm. Żurawica) – 200.576,22 zł,
20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1820 R Radymno – Przemyśl poprzez budowę
chodnika w m.Buszkowiczki (km 19+705 – 19+890 – 175 mb chodnika, odwodnienie
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drogi, mur oporowy 105 mb). Pomoc fin. 50% gm. Żurawica lokalizacja (Buszkowiczki
gm. Żurawica – 159.642,93 zł,
21. Przebudowa drogi powiatowej nr 2100 R Maćkowice – Trójczyce w m. Wacławice
(200 mb z odwodn. w m. Wacławice) pomoc fin. 50% gm. Orły lokalizacja (Wacławice
gm. Orły) – 139.000,00 zł,
22. Przebudowa drogi powiatowej nr 2078 R poprzez budowę chodnika w m. Bircza (295
x 1,5 chodnika) pomoc fin. 20.000,00 zł gm. Bircza, 139.081,18 zł Powiat, lokalizacja
(Bircza) – 159.081,18 zł,
23. Przebudowa drogi powiatowej nr 2106 R poprzez budowę opaski chodnikowej (306 mb
opaski chodnikowej) pomoc fin. 50% gm. Orły lokalizacja (Drohojów gm. Orły) –
147.872,95 zł.
Przebudowy mostów:
1. Przebudowa mostu JNI 01003133 w ciągu drogi powiatowej nr 2124 R w m. Żurawica
(wykonanie + nadzór inw. + zasilane prądu) środki z subwencji ogólnej – 552.500,19
zł, Powiat – 557.212,00. Razem wartość – 1.109.692,00 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowych:
1. Przebudowa DP nr 1777 R w km 15+320 – 34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą
– Powiat 52.490,25 zł wydatek niewygasający 15% wartości - (350.000,00 zł) –
52.490,25 zł,
2. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1818 R i 1823 R poprzez budowę
ronda w m. Stubno pomoc fin. 15.000,00 zł gm. Stubno – 39.360,00 zł,
3. Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820 R i
1818 R pomoc fin. 10.000,00 zł gm. Żurawica, 10.000,00 zł gm. Orły, 10.000,00 zł gm.
Stubno, 10.000,00 zł gm. Żurawica. Całość – 157.932,00 zł. Wydatkowano –
99.970,96 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2091 R w m. Pikulice pomoc fin. 50% gm. Przemyśl
- 19.680,00 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2096 R poprzez budowę chodnika w m. Grochowce
pomoc fin. 50% gm. Przemyśl – 20.000,00 zł,
6. Przebudowa dróg powiatowych nr 2101 R i 2102 R poprzez budowę chodnika w m.
Ujkowice pomoc fin. 50% gm. Przemyśl – 20.000,00zł.
Razem wydatki inwestycyjne:

- 7.042.008,94 zł.

Remonty dróg i remonty cząstkowe, pozostałe:

- 2.617.381,93 zł.

W tym:
1. Remonty cząstkowe
- Okręg Przemyśl wbudowano 170 T emulsji i grysów
- Okręg Ruszelczyce wbudowano 205 T emulsji i grysów

- 255.594,00 zł,
- 111.868,50 zł,
- 143.725,50 zł.

2. Remonty bieżące:
- 1.084.168,19 zł,
- 2109 R m. Niziny 110 mb naw. + pobocza,
- 2098 R m. Drohojów i Olszynka 20 mb naw. + pobocza, m. Drohojów 588 mb
przełożenie chodnika,
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-

2100 R m. Wacławice (las) 600 mb naw. + pobocza,
2067 R m. Hucisko Nienadowskie 410 mb naw. + pobocza,
2078 R m. Posada Rybotycka 170 mb. naw. + pobocza,
1777 R m. Hucisko Nienadowskie 1.370 mb. naw.
- 822.021,95 zł,
Remont mostu JNI 01003123 Stubno naw. mostu i dojazdów
- 22.381,08 zł,
2
Podwójne pow. utrwalenie naw. dróg 2098 R i 2042 R 9.500 m
- 110.773,80 zł,
Przełożenie chodnika w m. Nienadowa 1.000 mb, 300 obrzeży, 5 studzienek 101.249,17 zł,
Remont przepustu pod drogą 2106 R Drohojów
- 6.888.00 zł,
2
2
Przełożenie chodnika w m. Pikulice 68,25 m w m. Kaszyce 94,5 m - 11.793,19 zł,
m. Bolestraszyce przykanalik Zalesie przeł. ułoż. wodocieku
- 8.200,00 zł,

3. Remont dróg w ramach trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” DP
nr 1820 R 1.050 mb pow. utrw. Emulsjami i grysami, remont cząstkowy 22T emulsji
i grysów
- 49.802,70 zł,
4. Remonty dróg w ramach trwałości projektu MOF – droga nr 2102 R pow. utrw. emulsją
i grysami 1.050 mb naw., remont cząstkowy 23T emulsji i grysów
- 49.796,55 zł,
5. Remonty środków transportu i urządzeń
- 18.450,00 zł,
6. Remont DP nr 2080 R Węgierka – Średnia - Krzywcza – partycypacja PGNiG (930 mb
naw. + 930 mb poboczy)
- 149.894,20 zł,
7. Remont DP nr 2091 R Przemyśl – Fredropol - Huwniki na odcinku Pikulice Aksmanice partycypacja PGNiG (520 mb. naw. + 520 mb poboczy)
- 99.986,70 zł,
8. Remont DP nr 2091 R Przemyśl – Fredropol - Huwniki na odcinku Pikulice Grochowce – partycypacja PGNiG (930 mb naw. + 930 mb poboczy) - 149.894,20 zł,
9. Remont DP nr 2092 R Aksmanice - Nowosiółki Dydyńskie na odcinku Aksmanice Sierakośce – partycypacja PGNiG (570 mb nawierzchni + pobocza) - 199.998,77 zł,
10. Remont DP nr 2094 R Fredropol - Hermanowice – partycypacja PGNiG
(Hermanowice150 mb naw.)
- 37.332,96 zł,
11. Remont DP nr 2120 R Krówniki - Aksmanice – partycypacja PGNiG - (Krówniki podw.
pow. utrwal. 345 mb.)
- 29.955,42 zł,
12. Remont DP nr 2068 R Babice - Połanki – partycypacja PGNiG (Połanki 930 mb naw.
+ 930 mb poboczy)
- 149.894,20 zł,
13. Remont mostu JNI 01003126 w ciągu DP nr 2416 R Nakło – Starzawa - Granica
Państwa (Nakło nawierzchnia na moście i dojazdach)
- 21.894,00 zł,
14. Remont nawierzchni na dojazdach i remontowanym moście JNI 01003092 Iskań
- 29.699,58 zł,
15. Remont nawierzchni na dojazdach i remontowanym mości JNI 01003105 Bircza
- 29.950,50 zł,
Remonty w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:
1. Remont korpusu drogi powiatowej nr 2069 R Babice – Krążki - Iskań (Babice 100 mb
drenażu, budowle siatk. kam. 150 m3)
- 188.005,50 zł,
2. Remont korpusu drogi powiatowej nr 2081 R Łętownia – Bełwin - Świst (Łętownia
drenaż rurowy 30 mb, naw. 30 m2)
- 73.064,16 zł,
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Zakup materiałów:
- 2.315.177,87 zł,
W tym:
1. Paliwo
- 210.951,27 zł,
2. Znaki drogowe
- 39.567,38 zł,
3. Drewno (wykorzystano za 44.649,00 zł do remontu mostów, przepustów i innych –
pozostałe do wykorzystania)
- 103.750,50 zł,
4. Części do środków transportowych
- 119.122,97 zł,
5. Materiały na drogi (pospółka (mieszanka 0-31,5) - do uzupełnienia poboczy,
uzupełnienie na drogach gruntowych 1.000 T, utwardzonych tłuczniem, bariery
drogowe i mostowe do remontu mostów Brylince, Drohobyczka, Nienadowa, sól
i piasek do zimowego utrzymania dla Sekcji Terenowej, kręgi betonowe do remontu
przepustów)
- 664.164,57 zł,
6. Artykuły biurowe, prenumeraty itp.
- 54.922,42 zł,
7. Materiały do remontu mostu Starzawa JNI 01003126 (km 1+900)
- 314.749,14 zł,
- stal konstrukcyjna 12,9322 t
- 95.044,25 zł,
- stal zbrojeniowa 13,584 t
- 80.534,10 zł,
- bariery 82 mb
- 43,984,80 zł,
3
-- beton 150 m
62.268,00 zł,
3
- kam. techniczny 88T, kruszywa 249m
- 25.615,13 zł,
- inne drobne materiały (drut wiązałkowy, tarcze do cięcia, elektrody itp.)
- 1.882,20 zł,
8. Materiały do remontu mostu Stubno JNI 01003123 (km 1+108)
- 253.155,78 zł,
- stal konstrukcyjna 12,995 t
- 80.915,03 zł,
- stal zbrojeniowa 13,009
- 55.683,72 zł,
- bariery 82,7 mb
- 34.827,45 zł,
3
- beton 150 m
- 54.888,75 zł,
- kam. techniczny 170 T, kruszywa 96 T
- 21.084,66 zł,
- inne drobne materiały ( tarcze do cięcia, elektrody, rury dystansowe itp.)
- 3.539,80 zł.
9. Materiały do remontu mostu Iskań JNI 01003092 (km 19+953)
- 240.328,63 zł,
- stal konstrukcyjna 13,548 t
- 99.044,02 zł,
- stal zbrojeniowa 6,674 t
- 28.567,39 zł,
- bariery 38,4 mb
- 29.756,16 zł,
3
- beton 103 m
- 38.800,35 zł,
- kam. techniczny 340 T, żwir 100T, kliniec 52,5 T
- 47.203,29 zł,
- inne drobne materiały (tarcze do cięcia, elektrody, tarcica, drut wiązałkowy,
gwoździe, wiertła, tarcze)
- 3.539,80 zł,
10. Materiały do remontu mostu Bircza JNI 01003105 (km 0+357)
- stal konstrukcyjna 15,728 t
- stal zbrojeniowa 8,901 t
- bariery 83,6 mb
- beton 123 m3
- kam. techniczny 290 T
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265.407,89 zł,
114.193,62 zł,
38.099,84 zł,
33.357,60 zł,
45.823,60 zł,
26.431,47 zł,
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-

siatka do gabionów

-

2.214,00 zł,

11. Zakup materiałów do remontu przepustu w m. Borownica (beton 40 m3, stal
zbrojeniowa 3,0 T, barierka U11a – 20 mb)
- 49.057,32 zł.
Zakup usług pozostałych:

- 1.842.809,22 zł,

w tym:
1. Zimowe utrzymanie dróg + monitoring
- 1.273.512,62 zł,
2. Wynajem środków transportowych – transport materiałów
8.717,58 zł,
3. Przeglądy techniczne (pojazdów, maszyn i urządzeń biur.)
- 19.916,76 zł,
4. Usługi prawne
7.200,00 zł,
5. Sprzątanie, dozór, usługi pocztowe
- 56.281,25 zł,
6. Wycinka drzew
- 11.899,99 zł,
7. Przeglądy obiektów mostowych (roczne)
- 15.000,00 zł,
8. Przeglądy obiektów mostowych 5 letnie
- 41.500,00 zł,
9. Projekty organizacji ruchu
5.000,00 zł,
10. Usługi BHP
3.600,00 zł,
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Remont mostu JNI 01003079 w ciągu DP
nr 1777 R w m. Nienadowa”
- 29.950,50 zł,
12. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Remont mostu JNI 01003144 w ciągu DP
nr 2088 R w m. Brylińce”
- 29.950,50 zł,
13. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Remont mostu JNI 01003107 w ciągu DP
nr 2078 R w m. Wola Korzeniecka”
- 24.969,00 zł,
14. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Remont mostu JNI 01003083 w ciągu DP
nr 2065 R w m. Drohobyczka”
- 29.950,50 zł,
15. Remont mostu JNI 01003126 w ciągu DP nr 2416 R Nakło – Starzawa - Granica
Państwa
- 29.950,50 zł,
16. Wynajęcie sprzętu transportowego i dźwigowego oraz piaskowanie i malowanie
dźwigarów most JNI 01003123 (Stubno)
- 29.843,20 zł,
17. Wynajęcie sprzętu transportowego i dźwigowego oraz piaskowanie i malowanie
dźwigarów most JNI 01003092 (Iskań)
- 20.346,20 zł,
18. Wynajęcie sprzętu transportowego i dźwigowego oraz piaskowanie i malowanie
dźwigarów most JNI 01003105 (Bircza)
- 22.651,22 zł,
19. Wynajęcie sprzętu transportowego i dźwigowego oraz piaskowanie i malowanie
dźwigarów most JNI 01003126 (Starzawa)
- 41.482,00 zł,
20. Wykonanie ekspertyzy mostów na trasie Przemyśl - Arłamów
- 73.500,00 zł,
21. Wykonanie map do celów projektowych oraz usług geologicznych w związku
z przygotowaniem materiałów do wykonania dokumentacji projektowych
- 44.044,40 zł,
22. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w Zarządzie Dróg Powiatowych w Przemyślu
7.500,00 zł,
23. Wykonanie podziału działki nr 4037 obręb Nienadowa (polegająca na wydzieleniu
z działki drogowej, nowej działki ewidencyjnej na której będzie znajdował się mur
ogrodzeniowy wraz z pozostałościami bramy wjazdowej)
5.096,00 zł,
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24. Wynajem środków transportu, podwoziówki dźwigu oraz młota pneumatycznego do
remontu przepustu w miejscowości Borownica
- 10.947,00 zł,
- 225.587,89 zł,

Zakupy inwestycyjne:
1.
2.
3.
4.

Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP w Przemyślu
- 149.927,89 zł,
Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg
- 46.125,00 zł,
Zakup pługa jednostronnego do odśnieżania dróg dla ZDP w Przemyślu - 17.835,00 zł,
Zakup pługa dwustronnego do odśnieżania dróg dla ZDP w Przemyślu - 11.700,00 zł.

Pozostałe wydatki:

- 2.294.505,19 zł.

W tym:
1. Wynagrodzenia i pochodne 28 etatów (od października 2021 r.) - 2.197.220,09 zł,
- 2.018.083,43 zł,
2. Opłaty bieżące
97.285,10 zł.
Wykonano:
1. Przebudowano mosty w ciągu dróg powiatowych w 2021 r.:
- nr 2124 R Żurawica - Buszkowice w m. Żurawica (km 0+227),
- nr 1823 R Stubno – Kalników - Korczowa w m. Stubno (km 1+108),
- nr 1777 R Pruchnik – Nienadowa - Bircza w m. Iskań (km 19+953),
- nr 2078 R Bircza – Huwniki - Granica Państwa w m. Bircza (km 0+357),
- nr 2416 R Nakło – Starzawa - Granica Państwa w m. Nakło (km 1+900).
2. Nowe nawierzchnie dróg
- nowo wybudowane
- przebudowane
3.
4.
5.
6.

- 10,4745 km,
- 0,400 km,
- 10,0745 km.

Umocnienie korpusu 2 dróg powiatowych,
Utwardzenie nawierzchni gruntowej (destruktem)
Remont nawierzchni na dojazdach i mostach
Budowa chodników z odwodnieniem
- poręcze przy chodnikach
- umocnienie skarp ażurami
- mur oporowy
- zatoki postojowe

7. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej
8. Remont chodników (przełożenie)
9. Remonty dróg: powierzchniowe utrwalenie
10. Remonty cząstkowe (przy użyciu emulsji i grysów) wbudowano
11. Opracowane dokumentacje projektowe:
- Przebudowa drogi
- Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika
- Budowa mostu
- Remont mostu
- Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych
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0,800 km,
4 szt.
6,4832 km,
0,164 km,
0,065 km,
0,105 km,
2 szt.

- 0,280 km,
- 1,8765 km,
- 2,100 km,
420 T,
-

1 szt,
4 szt,
1 szt,
5 szt,
1 szt.
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12. Projekty stałej organizacji ruchu

-

2 szt.

Zestawienie dochodów budżetowych w roku 2021
Do 31.12.2021 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu zrealizował dochody
w wysokości 1.401.709,25 zł i odprowadził do Starostwa Powiatowego
– 1.401.709,25 zł.
W roku 2021 do tut. Zarządu Dróg wpłynęło 2.032 spraw,
w tym między innymi wydano:
- Postanowień - 151 szt,
- decyzji - 254 szt,
- uzgodnień - 106 szt,
- rozpatrzono 12 szkód powstałych na drogach powiatowych.
- 4.444.496,00 zł.

Pozyskane dotacje i dofinansowania:
1. Pomoc finansowa gmin na zadania inwestycyjne
-

Gmina Bircza
Miasto i Gmina Dubiecko
Gmina Fredropol
Gmina Krasiczyn
Gmina Krzywcza
Gmina Medyka
Gmina Orły
Gmina Przemyśl
Gmina Stubno
Gmina Żurawica

2. Środki z subwencji ogólnej
-

Gmina Stubno

4. Różne:
-

-

20.000,00 zł,
42.250,00 zł,
300.000,00 zł,
280.000,00 zł,
155.000,00 zł,
466.850,00 zł,
455.338,00 zł,
75.000,00 zł,
172.206,00 zł,
905.000,00 zł.

-

592.752,00 zł.

Przebudowa mostu JNI 01003133 w ciągu DP nr 2124 R w m. Żurawica
- 552.500,19 zł,
Przebudowa drogi powiatowej nr 2124 R Żurawica - Buszkowice
40.251,81 zł.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące
-

- 2.871.744,00 zł.

-

30.000,00 zł.

-

30.000,00 zł.

-

950.000,00 zł,

Partycypacja PGNiG w kosztach remontu dróg
- 820.000,00 zł,
Gospodarstwo Rybackie Starzawa (współfinansowanie most Nakło) -30.000,00 zł,
Remont mostu JNI 01003105 Bircza – Nadleśnictwo Bircza
- 100.000,00 zł,

XXXI. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Przemyślu
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Przemyślu zgodnie ze statusem jest publicznym zakładem
opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Rada Powiatu Przemyskiego,
prowadzonym w formie samodzielnego zakładu, pokrywającym z posiadanych środków
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i uzyskanych przychodów koszty działalności i zobowiązania. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
jest zakładem stacjonarnym prowadzącym opiekę całodobową obejmującą świadczenia
o charakterze pielęgnacyjnym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia
farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów w zaawansowanym wieku, nie
wymagających hospitalizacji.
W chwili obecnej Zakład opiekuńczo – Leczniczy ma podpisane dwa kontrakty z Narodowym
Funduszem Zdrowia Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie:
-

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – świadczenia w zakładzie opiekuńczo –
leczniczym,
Rehabilitacja lecznicza – fizjoterapia ambulatoryjna.

Obecnie w zakładzie może przebywać jednocześnie do 155 pacjentów, ulokowanych
w pokojach 2, 3 i 4 osobowych na trzech piętrach.
W 2021 roku zostały wykonane prace remontowe w poszczególnych pomieszczeniach:
-

remont pomieszczeń magazynowych,
remont klatki schodowej I i II piętro.

Łączna wartość materiałów wynosiła 59 877,99 zł. Wszystkie prace remontowe zostały
wykonane systemem gospodarczym.
Z własnych środków wymieniono barierki:
-

na klatce schodowej od piwnicy do III piętra,
przy wejściu głównym,
przy wejściu do kuchni.

Łączna kwota to 31 000,00 zł.
Przeprowadzono remont drogi dojazdowej do Zakładu wraz z parkingiem za budynkiem na
kwotę 69 633,42 zł.
Wykonano z własnych środków montaż klimatyzacji na kwotę 111 536, 80 zł.
Budżet Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu w 2021 roku
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie o działalności leczniczej, zgodnie z art. 52 ustawy o działalności
leczniczej. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Przemyślu pokrywa z posiadanych środków
i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
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Tabela 24. Wykaz umów na finansowanie świadczeń z środków publicznych.
Lp.

Nazwa płatnika

1.

Narodowy Fundusz
Zdrowia – Podkarpacki
Oddział Wojewódzki
w Rzeszowie

2.

Narodowy Fundusz
Zdrowia – Podkarpacki
Oddział Wojewódzki
w Rzeszowie.

3

Narodowy Fundusz
Zdrowia – Podkarpacki
Oddział Wojewódzki
w Rzeszowie

Okres
Rodzaj/ Zakres Świadczeń
obowiązywania
umowy
Rehabilitacja lecznicza.
Od 01.10.2017 r.
Wartość umowy w 2021 roku po do 30.06.2023 r.
aneksach wynosiła: 88 618,00 zł.
Świadczenia pielęgnacyjne
Od 01.07.2017 r.
i opiekuńcze w ramach opieki
do 30.06.2023 r.
długoterminowej.
Wartość umowy w 2021 roku po
aneksach wynosiła: 7 650 419,87 zł.
Szczepienia przeciw COVID-19.
26.04.2021 r.
Wartość umowy w 2021 roku po
aneksach wynosiła: 117 625,80 zł.

Obydwie umowy są corocznie negocjowane w zakresie ilości kontraktowanych świadczeń i ich
wartości zgodnie z § 32 ust.1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku,
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, (Dz.U. 2016
poz. 1146 z późn. zmianami).
Na działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i jego stabilność ekonomiczno-finansową
bardzo duży wpływ mają czynniki zewnętrzne, czyli:
- Aneksowanie coroczne umów z NFZ, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w ramach opieki długoterminowej i rehabilitacji,
- Odpłatność pacjentów za pobyt w Zakładzie.
Zakład jest przystosowany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach opieki
długoterminowej dla 155 pacjentów, w roku 2021 NFZ zakontraktował świadczenia dla 145,67
pacjentów.
Tabela 25. Przychody w 2021 roku.
Lp.
1

2
3
4

Treść
Umowa z NFZ nr 0901003114201901 o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia
pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki
długoterminowej.
Umowa z NFZ nr 0901003105201901 o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza.
NFZ – współczynnik korygujący - refundacja
wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.
NFZ – współczynnik korygujący - refundacja
wynagrodzenia personelu medycznego.
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Kwota
6 262 262,28 zł

88 618,00 zł
803 021,84 zł
585 135,75 zł
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5
6
7

Odpłatność pacjentów - średnia miesięczna
odpłatność za 2021 rok wynosiła - 1147,64 złotych.
NFZ – szczepienia przeciw COVID-19.
Pozostałe przychody.

1 924 503,08 zł.
117 625,80 zł.
635 930,36 zł.

Informacje pozostałe:
W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Przemyślu od 01.02.2011 roku działa
Stowarzyszenia Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu „Radosna
Jesień”. Członkami stowarzyszenia są pracownicy Zakładu.
Stowarzyszenie „Radosna Jesień” zostało wpisane w dniu 11.03.2011 roku do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380640.
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Radosna Jesień”, jednym z celów stowarzyszenia jest
wspieranie działań statutowych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu.
W czasie od założenia stowarzyszenia do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy 10 zadań
publicznych otrzymując dotację ze środków PFRON i ROPS w Rzeszowie:
- Łączna kwota dotacji w latach 2012-2021
306.498,00 zł,
- Wykorzystane środki własne (składki członkowskie)
9.750,60 zł,
- Praca społeczna członków stowarzyszenia i wolontariuszy
38.504,00 zł,
- Całkowity koszt realizowanych zadań
354.752,60 zł,
Zadania realizowaliśmy współpracując z Wyższym Seminarium Duchownym, Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego, gdzie wspólnie organizowane były
zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.
Z otrzymanych środków zakupiono między innymi następujący sprzęt: łóżka rehabilitacyjne,
wózek transportowo-kąpielowy, laser biostymulacyjny, aparat EKG z wyposaż. dodatkowym,
zestawy komputerowe z drukarkami, wózki inwalidzkie, telewizory, lampa Bioptron MedAll,
rower treningowy stacjonarny, stoły: rehabilitacyjny i do masażu, aparat do terapii
ultradźwiękowej, Aquavibron, sondy do lasera, pionizator dynamiczny, lampa SOLLUX,
aparat do elektroterapii itp.
Cały sprzęt rehabilitacyjny oraz pomoce potrzebne do organizowanych przez
stowarzyszenie zajęć po zakończonych projektach służą głównie pacjentom Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu.

XXXII. Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach
Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach (zwany dalej Domem) jest jednostką organizacyjną
pomocy społecznej Powiatu Przemyskiego.
Dom działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2021, poz. 2268).
2. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2018, poz. 734),
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3. Decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 marca 2010 r. znak: S.I-9013-15/09
zezwalającej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle
somatycznie chorych na czas nieokreślony, zmienionej decyzją Wojewody
Podkarpackiego z dnia 6 czerwca 2012 r. znak: S-I.9423.1.7.2012.AT zmieniającej
oznaczenie liczby miejsc w DPS w Huwnikach z 102 na 100 oraz decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 1 kwietnia 2015 r. znak: S-I.9423.1.4.2015.JCW zezwalającej
Powiatowi Przemyskiemu na prowadzenie Domu dla osób w podeszłym wieku
w liczbie 15 miejsc oraz osób somatycznie chorych w liczbie 85 miejsc, na czas
nieokreślony.
4. Uchwały nr VIII/53/2015 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach.
5. Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach,
wprowadzonego Uchwałą nr 197/2021 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 16 lutego
2021 r., na podstawie którego, Dyrektor Domu w sprawach nieuregulowanych
w Regulaminie a wynikających z potrzeb Domu wydaje zarządzenia.
W 2021 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach wydał 25 zarządzeń.
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach spełnia wszystkie standardy dotyczące funkcjonowania
tego typu placówek.
Dom funkcjonuje jako placówka stałego pobytu i świadczy usługi bytowe, opiekuńcze
i wspomagające. Dom umożliwia również dostęp do świadczeń z tytułu powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego. Pomimo panującego w 2021 r. stanu epidemiologicznego,
mieszkańcom zapewniono zajęcia terapeutyczne, kulturalno-oświatowe, psychologiczne
(w ostatnim kwartale roku), rehabilitacyjne (w ramach rehabilitacji domowej), pomoc w formie
pracy socjalnej, w tym pomoc w utrzymywaniu kontaktów z bliskimi, w życiu publicznym
i religijnym.
Dane dotyczące Mieszkańców
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach zapewnia całodobową opiekę i pielęgnację dla 85 osób
przewlekle somatycznie chorych oraz 15 osób w podeszłym wieku.
Dane dotyczące Mieszkańców Domu na 31 grudnia 2021 r.:
1. DPS zamieszkiwało 72 Mieszkańców, w tym:
- 59 osób przewlekle somatycznie chorych,
- 13 osób w podeszłym wieku.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ogółem 26 kobiet oraz 46 mężczyzn.
Mieszkańcy przebywający na starych zasadach – 19 osób.
Mieszkańcy przebywający na nowych zasadach – 53 osoby.
W ciągu 2021 roku przyjęto 5 osób.
Zmarło 11 osób.
Powrót do rodziny – 1 osoba.
Usamodzielnienie – 1 osoba.
Przeniesiona do innego DPS – 1 osoba.
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Łącznie ubyło: 14 osób.
Status Mieszkańców:
-

osoby całkowicie ubezwłasnowolnione mieszkające w DPS – 7 Mieszkańców;
osoby częściowo ubezwłasnowolnione mieszkające w DPS – 1 osoba;
osoby umieszczone z nakazu Sądu przyjęte do DPS w 2021 r. – 1 osoba;
osoby przyjęte do DPS w 2021 r. w wyniku zdarzeń losowych – 2 osoby.

Wiek Mieszkańców:
-

do 39 lat – 0 osób,
40-59 lat – 12 osób,
60-64 lat – 10 osób,
65-74 lat – 26 osób,
75-79 lat – 9 osób,
powyżej 80 lat – 15 osób.

Mieszkańcy Domu pobierają następujące świadczenia (źródło utrzymania):
-

ZUS – 52 osób,
KRUS – 4 osób,
OPS (zasiłek stały) – 16 osób.

Mieszkańcy pochodzący z powiatów:
-

przemyski – 26 osób,
z innych powiatów 20 osób.

Mieszkańcy pochodzący z miast:
-

Przemyśl – 14 osoby,
z innych miast 12 osób.

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach w 2021 roku
wynosił: 4 390,25 zł.
Zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach:
1. Stan pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę według stanu na dzień
31.12.2021 roku wyniósł: 65 osób co w przeliczeniu na etaty stanowi 63,75 etatów,
z czego:
-

63 osoby były zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy;
1 osoba w wymiarze ½ etatu;
1 osoba w wymiarze ¼ etatu.

2. Organizacja pracy personelu wynika z Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu
pracy. Płaszczyzna działań poszczególnych pracowników jest jednoznacznie określona
w zakresach czynności. Personel może mieć także przypisane inne, niż wynikałoby to
z ich kwalifikacji zawodowych zadania, mając na uwadze najlepsze w danych
warunkach, zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Poszczególne grupy zawodowe
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pracowników zobowiązane są do ścisłej współpracy, ta zasada odnosi się również do
wzajemnych relacji między wyodrębnionymi Działami Domu.
3. Realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu zapewnia kadra pracownicza,
skupiona w niżej wymienionych działach:
-

Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy,
Dział Administracyjno – Gospodarczy,
Dział Finansowy,
Pracownicy podlegli bezpośrednio pod Dyrektora Domu.

Przy ustalaniu proporcji zatrudnienia w poszczególnych Działach uwzględnia się z jednej
strony zapewnienie potrzeb mieszkańców, z drugiej – prawidłowe funkcjonowanie
placówki.
Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy
Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy jest najliczniejszą grupą, którą tworzą pracownicy
sprawujący bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami Domu.
Pracownicy zatrudnieni w Dziale Terapeutyczno-Opiekuńczym ujęci zostali w poniższej tabeli
– stan na dzień 31.12.2021 r.
Tabela 26. Liczba etatów w Dziale Terapeutyczno-Opiekuńczym.
STANOWISKO
Kierownik
Pielęgniarki
Terapeuci zajęciowi
Opiekunki/owie
Pokojowe
ŁĄCZNIE

OSOBY
1
6
2
17
10
36

ETATY
1
6
2
16,5
10
35,5

W ramach Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego działa Zespół Terapeutyczno –Opiekuńczy,
który bezpośrednio zajmuje się wspieraniem Mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołu
należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna
z mieszkańcami Domu ich realizacja. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia
mieszkańca, koordynuje pracownik Domu zwany pracownikiem pierwszego kontaktu.
W skład Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego, na dzień 31.12.2021 r. wchodzi
39 pracowników - (39 etatów), zatem zachowany jest wymagany wskaźnik zatrudnienia - 0,4
w części dla osób w podeszłym wieku oraz 0,5 – w części dla osób przewlekle somatycznie
chorych. Ogółem dla 100 mieszkańców winno być 49 etatów w Zespole Terapeutyczno –
Opiekuńczym. Zgodnie z wymaganym standardem w zakresie zatrudnienia pracowników
socjalnych, Dom zatrudnia 2 pracowników.
W 2021 r. w ramach zawartej umowy cywilno – prawnej, w okresie od października do grudnia
świadczone były usługi psychologiczne.
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Opiekę medyczną nad mieszkańcami Domu sprawuje przychodnia NZOZ Asklepios
w Huwnikach. Przychodnia zapewnia opiekę lekarza I kontaktu, który przyjmuje Mieszkańców
zarówno stacjonarnie jak i w systemie wizyt domowych. Dom organizuje również pomoc
medyczną w zakresie umawiania wizyt jak i zapewnienia transportu Mieszkańców do poradni
specjalistycznych. W 2021 roku odbyło się 129 wyjazdów Mieszkańców wraz z pracownikiem
Domu na konsultacje specjalistyczne. Hospitalizacji poddanych było 24 mieszkańców. Jedna
osoba skorzystała z turnusu rehabilitacyjnego. Dom udziela także pomocy w zaopatrywaniu
Mieszkańców w sprzęt ortopedyczny czy też inwalidzki oraz środki pomocnicze. W 2021 roku
zrealizowano m.in. 35 wniosków na zakup pielucho majtek.
Istotną sferą działania Domu jest prowadzenie terapii zajęciowej oraz zajęć kulturalnooświatowych. Zajęcia te prowadzone są w różnych formach, m.in. jako: papieroplastyka,
makrama, biblioterapia, muzykoterapia, filmoterapia, silweterapia, zajęcia ruchowe, wycieczki,
imprezy kulturalne, obchody świąt i uroczystości.
Zakres usług Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego:
1) udzielanie mieszkańcom Domu opieki i pomocy w wykonywaniu przez nich
podstawowych czynności życiowych,
2) umożliwienie mieszkańcom korzystania z opieki lekarskiej, pielęgniarskiej,
rehabilitacji,
3) prowadzenie terapii zajęciowej,
4) opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców oraz ich realizacja,
5) organizowanie mieszkańcom dostępu do oświaty i kultury,
6) umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych,
7) ułatwianie mieszkańcom kontaktów z rodziną oraz rozwijanie stosunków ze
środowiskiem lokalnym,
8) prowadzenie akt osobowych i dokumentacji medycznej mieszkańców,
9) dbanie o czystość i stan sanitarny Domu i jego urządzeń oraz nadzór nad tym stanem.
Wykaz imprez religijno - kulturalnych zrealizowanych w 2021 roku:
1) XXIX światowy dzień chorego – wypraszanie łask o zdrowie – uczestniczenie
w tworzeniu mostu modlitewnego;
2) występ z okazji dnia kobiet;
3) droga krzyżowa z oprawa muzyczną;
4) adoracja krzyża – montaż słowno – muzyczny;
5) ognisko na terenie Domu;
6) montaż słowno – muzyczny z okazji zesłania Ducha Świętego;
7) występ z okazji dnia matki oraz ojca;
8) wycieczka do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej;
9) wycieczka do Przemyśla;
10) łowienie ryb na okolicznych stawach;
11) wycieczka na Solinę;
12) uczestnictwo w odpuście na Kalwarii Pacławskiej;
13) piesza pielgrzymka z okazji odpusty na Kalwarii pacławskiej
14) ognisko nad Wiarem;
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15) wyjazd do pracowni garncarskiej w Jankowicach;
16) monodram Robert Paśko - wspomnienia Henryka Jaskóły;
17) wspólne biesiadowanie ognisko/grill;
18) montaż słowno – muzyczny – różaniec;
19) występ z okazji dnia niepodległości;
20) występ z okazji dnia pracownika socjalnego;
21) Mikołaj wraz z upominkami;
22) Godzina łaski – uczestnictwo w tworzeniu mostu modlitewnego;
23) Fundacja Biedronka – przekazanie paczek świątecznych dla Mieszkańców;
24) Wspólne kolędowanie.
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Pracownicy zatrudnieni w Dziale Administracyjno – Gospodarczym ujęci są w tabeli poniżej –
stan na dzień 31.12.2021 r.
Tabela 27. Procownicy Działu Administracyjno - Gospodarczego.
STANOWISKO
Kierownik

OSOBY ETATY
1
1

Stanowiska ds.
administracyjnych

2

2

Szef kuchni
Kucharze
Kierowca
Starszy magazynier
Praczki
Pracownicy
gospodarczy

1
8
1
1
2

1
8
1
1
2

5

5

ŁĄCZNIE

21

21

Zakres zadań Działu Administracyjno - Gospodarczego.
Dział Administracyjno – Gospodarczy Domu zajmuje się całością spraw związanych
z zakwaterowaniem i wyżywieniem mieszkańców, oraz utrzymaniem infrastruktury
technicznej w należytym stanie, w zgodzie z przepisami sanitarnymi, bhp, ochrony środowiska,
technicznymi i budowlanymi. Pracownicy działu mają pod opieką budynki mieszkalne DPS,
oczyszczalnię ścieków, własne ujęcie wody wraz z hydrofornią, kotłownię, kuchnie, pralnię,
garaże, domki letniskowe, oraz ponad 4,5 ha terenu.
Na bieżąco dokonywane są naprawy i konserwacje urządzeń technicznych DPS. W 2021 r.
przeprowadzono następujące działania związane z utrzymaniem infrastruktury, podniesieniem
standardów bytowych oraz estetyki Domu, m. in.:
-

wykonano ostatni etap modernizacji ogrodzenia wokół DPS,
wykonano obróbki blacharskie na budynku warsztatu DPS,
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-

-

wykonano generalny remont dwóch łazienek dla mieszkańców,
przeprowadzono remont ciągu komunikacyjnego II piętra oraz holu głównego
w budynku D,
pomalowano 4 pokoje mieszkalne,
przeprowadzono remont kuchni wraz z zapleczem,
doposażono kuchnię oraz magazyny żywnościowe w następujący sprzęt: krajalnicę,
kuchnię gazowo elektryczną Bosch, regały – 3 szt., szafa chłodząca, szafa chłodnicza,
zamrażarki – 2 szt., oraz drobny sprzęt kuchenny typu sztućce, talerze, kubki, cedzaki,
patelnie, lodówki – 2 szt.),
zakupiono krzesła do sali terapii – 50 szt. oraz komplet mebli do pokoju dziennego
wersalka + dwa fotele,
dokonano adaptacji pomieszczenia na potrzeby socjalne dla pracowników DPS,
wymieniono centralę telefoniczną,
zakupiono 3 zestawy komputerowe, drukarkę, klimatyzator do serwerowni, ups – 5 szt.
z uwagi na trwający stan epidemiologiczny dokupiono 3 szt. automatycznych stacji do
dezynfekcji rąk oraz 80 szt. pojemników na mydło i płyny do dezynfekcji,
na potrzeby mieszkańców zakupiono 2 podnośniki sufitowe, koncentrator tlenu, 4 szt.
łóżek szpitalnych,
gaśnice proszkowe 14 szt.

Dział Finansowy
1. W skład Działu Finansowego wchodzą: Głowna Księgowa oraz 2 pracowników.
Do zadań działu należy:
-

obsługa finansowo – księgowa Domu,
prowadzenie operacji księgowych,
kontrola finansowa zadań Domu,
prowadzenie spraw związanych z depozytami,
wypłaty świadczeń z kont depozytowych dla Mieszkańców.

2. Sytuacja finansowa.
Plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach na 2021 rok obejmował dochody
w wysokości 2 997 640,00 zł., natomiast faktyczne dochody wyniosły 3 150 684,63 zł. Na
dochody składają się m.in. wpływy z korzystania z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wpływy
z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług w tym dochody od
mieszkańców i OPS-ów.
Plan wydatków na 2021 r. w rozdziale 85202 wynosił na koniec roku sprawozdawczego
5 530 636,00 zł. Na bieżącą działalność Domu wydatkowano 5 003 810,18 zł a wydatki
inwestycyjne wyniosły 167 875,00 zł.
W planie wydatków uwzględniono też wydatki w rozdziale 85295 w wysokości 48 670,70 zł,
które dotyczyły realizacji w okresie od 01.05.2020 r. do 31.08.2021 r. przez DPS projektu
grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów
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pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” wartość przyznanego grantu
wyniosła 48 670,70 zł. z czego zrealizowano wydatki na poziomie 48 670,69 zł.
Pracownicy podlegli bezpośrednio pod Dyrektora Domu.
1. Bezpośrednio pod Dyrektora Domu podlegają następujące stanowiska:
1) Kapelan
2) Pracownicy Socjalni do zadań których należało:
a) Całokształt spraw związanych:
- z przyjęciem i adaptacją mieszkańca,
- z odejściem (zgony, przeniesienia/rezygnacje),
b) Czynności związane z wymianą dowodów osobistych (3 wnioski z tytułu utraty
ważności), przedłużenie zameldowania czasowego dla 16 osób.
c) Prowadzenie dokumentacji mieszkańców akta osobowe mieszkańców:
- Indywidualne Plany Wspierania Mieszkańca,
- realizacja wpłat zadłużeń (wpłaty indywidualne) i nadpłata,
- analityka kont mieszkańca (z księgowości) - aktualizacja przypisów,
- prowadzenie ewidencji wydatków mieszkańca przez pracownika
I kontaktu (zeszyty rozliczeń pobranych kwot),
- składano wnioski do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności oraz do ZUS-u (lekarz orzecznik).
d) Aktywna współpraca z rodzinami w/s mieszkańców oraz z opiekunami
prawnymi, kuratorami, radcą prawnym.
e) Prowadzenie indywidualnych przypadków (praca socjalna) wychodzenia
z nałogu mieszkańców, załatwianie skarg i wniosków mieszkańców, tworzenie
i realizowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców.
f) Zapoznawanie mieszkańców Domu z klauzulą informacyjną w zakresie RODO
(na potrzeby PCPR Przemyśl oraz DPS Huwniki).
g) Aktualizowanie danych mieszkańca - program komputerowy Arisco (pakiet
socjalny), aktualizowanie jednostki w systemie RJPS.
h) Podnoszenie kwalifikacji pracownika I kontaktu – udział w szkoleniu w dniu
28 października 2021 r.
i) Składanie wniosków do Sądu Rejonowego o zezwolenie na złożenie do
depozytu sądowego kwot po zmarłych mieszkańcach – 16 osób.
j) Aktualizowano wywiady środowiskowe na potrzeby ośrodków kierujących
mieszkańców do DPS Huwniki.
k) Stała współpraca z ZUS, KRUS – wnioskowanie o zmianę rodzaju świadczenia
(np. emerytura), składanie dokumentów dotyczących świadczenia
uzupełniającego tzw. 500+, wnioskowanie o potrącenia z tytułu pobytu
mieszkańca w DPS; współpraca z GOPS, MOPS, OPS, MGOPS oraz z PCPR.
l) Rozpatrywano w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym zgłoszeń/wniosków
z Ośrodków lub PCPR w sprawie przyjęć do DPS w Huwnikach. Udzielanie
informacji dotyczących warunków przyjęcia do DPS (telefoniczne,
elektronicznie lub indywidualnie).
m) Sprawozdawczość do instytucji nadrzędnych (miesięczna, półroczna/roczna).
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Kontrole zewnętrzne
W 2021 roku zostały przeprowadzone następujące kontrole zewnętrzne:
1. PCPR w Przemyślu – bez zaleceń,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu:
- kontrola w dniach 13.07.2021 r. do 29.07.2021 r. – bez zaleceń,
- kontrola przeprowadzona w dniu 23.11.2021 r. – została wydana decyzja
nakazująca - zalecenia, w trakcie realizacji.
3. Państwowa Inspekcja Pracy w Przemyślu – został wydany nakaz oraz wystąpienie.
Zalecenia w trakcie realizacji.
Szkolenia kadry pracowniczej
W 2021 r. pracownicy Domu uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w zakresie:
1. Pracownik pierwszego kontaktu w realizacji potrzeb mieszkańców DPS – uczestniczyło
39 osób;
2. Prawo zamówień publicznych – 1 osoba;
3. Szkolenie w ramach projektu „Kompetencje plus” program „Dostępność plus” –
2 osoby;
4. Szkolenie „ Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom domu pomocy społecznej –
2 osoby;
5. Szkolenie w zakresie podatku VAT – 1 osoba.
Łączny koszt szkoleń w 2021 r. wyniósł: 2 860,00 zł.
Darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach
W 2021 roku Dom otrzymał wsparcie od:
1. Astra S.A. – materiały biurowe przekazane na terapię zajęciową.
2. Paczki świąteczne dla Mieszkańców od Fundacji Biedronka.
3. Ogólnopolskie Centrum Odszkodowawczo – Finansowe „Consensus” Sp. z o.o. - tynk
dekoracyjny.
Problemy i potrzeby jednostki
Rok 2021 był dla jednostki bardzo trudnym rokiem pod względem ruchu mieszkańców, a co za
tym idzie pod względem finansowym z tytułu wpłat za utrzymanie. Złożyło się na to kilka
czynników, m.in. nieliczne skierowania nowych mieszkańców z poszczególnych Gmin; śmierć
mieszkańców, na co wpływa wiek oraz współistniejące choroby mieszkańców; stan
epidemiologiczny związany z pandemią COVID-19 (m.in. brak możliwości swobodnego
odwiedzania mieszkańców). Nie bez znaczenia dla jednostki pod względem finansowym
pozostaje dynamiczny wzrost cen, który znacząco obciąża budżet jednostki.
Ogromnym problemem jednostki jest stan techniczny budynków Domu jak również budynków
gospodarczych, w tym kotłowni czy też hydroforni. Remont tych pomieszczeń został
zaplanowany na 2022 rok. Natomiast z uwagi na wydaną decyzję Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Przemyślu w 2022 roku będzie kontynuowany remont budynków mieszkalnych
oraz hydroforni nakładem gospodarczym. Remont pomieszczeń mieszkalnych, wspólnych czy
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też ciągów komunikacyjnych musi odbywać się ze zwiększoną częstotliwością z uwagi na
brudzenie ścian przez Mieszkańców, co jest naturalną konsekwencją ich stanów psycho fizycznych. Wymagane jest zastosowanie nowych środków i technologii w zabezpieczaniu
takich rzeczy, by utrzymywać je w nieustannej czystości i zadbaniu. Budynki wymagają
unowocześnienia ogólnego wyglądu wnętrz, stanu tynków, posadzek, drzwi wewnętrznych,
ochron, poręczy i balustrad czy też oświetlenia. Dom spełnia wszelkie standardy techniczne
i inne ale wygląd przestarzałych murów i dodatków mocno odbiega od wyglądu innych
nowoczesnych, a przez to estetycznych DPS-ów. Dla rodzin umieszczających swoich
najbliższych, bardzo istotną kwestią jest również wygląd pomieszczeń i wyposażenia.
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach z uwagi na posiadanie własnego źródła ogrzewania –
gazowe, czy też hydroforni i biologicznej oczyszczalni ścieków musi dodatkowo wykonywać
inne niezbędne czynności aby te newralgiczne punkty mogły prawidłowo funkcjonować, co
wymaga od pracowników stałego czuwania nad stałą sprawnością tych urządzeń. Brak jest
alternatywnego podłączenia do sieci ciepłowniczej w razie poważnej awarii kotłowni, czy też
do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Taka sytuacja jest poważnym punktem krytycznym
w funkcjonowaniu jednostki.
Natomiast ogromnym atutem Domu jest jego położenie i otoczenie, w cichej i pięknej okolicy,
z dala od ruchliwych ulic. Także przestrzeń wewnętrzna jednostki jest przyjazna dla
mieszkańców. Szansą dla jednostki jest względnie stałe zainteresowanie usługami
opiekuńczymi całodobowymi. Dom zapewnia profesjonalną kadrę opiekuńczą, która ma dobrą
opinię wśród Mieszkańców. Kadra ta udowodniła, zwłaszcza w okresie epidemii czy też
kwarantanny, że zaufanie i niesienie pomocy Mieszkańcom jest ich najważniejszym celem
i misją.

XXXIII. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
w Rodznie w Korytnikach

dla

Ofiar

Przemocy

Rysunek 2. Symbol graficzny Specjakistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie.
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Wstęp
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach jest
jednostką realizującą zadania z poziomu pomocy społecznej, w zakresie zadań zleconych przez
administrację rządową, które są określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Jesteśmy Ośrodkiem stacjonarnym, całodobowym, pobytu okresowego (do trzech miesięcy
z możliwością przedłużenia), dla 20 osób bez względu na miejsce dotychczasowego
zamieszkania (nie obowiązuje rejonizacja). Bezpieczne schronienie znajdą u nas osoby
doświadczające przemocy w rodzinie, które przeżyły głębokie, traumatyczne wydarzenia
życiowe związane z przemocą fizyczną, emocjonalną, seksualną i materialną, są w złym stanie
psychicznym i nie mogą czasowo przebywać we własnych domach. Pobyt w Ośrodku jest
bezpłatny i dobrowolny. Klienci przyjmowani są po osobistym zgłoszeniu lub na podstawie
informacji od instytucji takich jak: komendy policji, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki
interwencji kryzysowej, powiatowe centra pomocy rodzinie itp.
Udzielamy tym osobom pomocy w formie specjalistycznego poradnictwa:
-

Psychologicznego,
Prawnego,
Socjalnego,
Pedagogicznego,
Terapeutycznego.
a przede wszystkim ochrony przed dalszym krzywdzeniem.

Poradnictwo specjalistyczne prowadzimy również dla klientów tzw. ambulatoryjnych,
tzn. korzystających z pomocy specjalistycznej kadry, ale nie zamieszkujących w Ośrodku.
Naszym celem jest analiza sytuacji i opracowanie realnego planu pomocy osobie potrzebującej.
Ideą naszej pracy jest wysłuchanie, skupienie się na oczekiwaniach klienta, życzliwe zajęcie
się problemem oraz wspólne wypracowanie rozwiązań i ewentualnych działań.
Nasza działalność jest zadaniem zleconym z poziomu administracji rządowej i w całości
finansowane z budżetu Wojewody Podkarpackiego.
Informacje ogólne
Do podstawowych zadań Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Korytnikach należy:
-

-

zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie
i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie,
świadczenie osobom doznającym przemocy w rodzinie specjalistycznych usług
w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym i potrzeb bytowych, w tym
zapewnienie całodobowego schronienia.

Formy udzielanej pomocy w SOW w Korytnikach:
W zależności od potrzeb i sytuacji osób doświadczających przemocy, jednostka realizuje
następujące formy pomocy osobom krzywdzonym:
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1. Program pracy połączony z pobytem dla 20 osób (klienci stacjonarni) – praca
z ofiarami przemocy połączona z udzieleniem czasowego schronienia na trzy miesiące
z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach decyzją Dyrektora SOW.
2. Program ambulatoryjny (klienci poza stacjonarni) – przeznaczony dla klientów, których
sytuacja nie wymaga stałego pobytu w Ośrodku.
3. Program w sytuacji kryzysowej – możliwość krótkiego zakwaterowania w celu
regeneracji sił fizycznych i psychicznych; w czasie tego pobytu następuje poszukiwanie
rozwiązania trudnej sytuacji życiowej:
a) realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie, jak również programów psychologiczno – terapeutycznych dla
tych osób – indywidualnych i grupowych, prowadzonych poza terenem Ośrodka,
b) prowadzenie analiz dot. zjawiska przemocy w rodzinie (sprawozdawczość),
c) udział w realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz procedury „Niebieskie
Karty” we współpracy z innymi podmiotami,
d) udzielanie poradnictwa rodzinnego i socjalnego,
e) prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych,
f) pełnienie całodobowego dyżuru w tym przy tzw. telefonie zaufania,
g) stała współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej.
Ośrodek dysponuje:
-

-

-

wydzieloną częścią budynku na poziomie I piętra oraz klatki schodowej
i piwnicy, w miejscowości Korytniki 14, stanowiącą własność Powiatu Przemyskiego.
Powierzchnia użytkowa wynosi łącznie 572 m2. W dyspozycji ośrodka jest również
grunt o łącznej powierzchni 3000 m2. Na tym terenie umiejscowione są chodniki, droga
dojazdowa, parking dla pojazdów samochodowych, plac zabaw oraz miejsce zieleni.
Trwały zarząd został udzielony decyzją Zarządu Powiatu Przemyskiego (G.IV.A.700217/2008) z dnia 26 listopada 2008 r.,
w pełni wyposażonym zapleczem biurowo – mieszkalnym i magazynowym. W części
tzw. biurowo-ambulatoryjnej znajdują się gabinety psychologa, pedagoga, głównej
księgowej, pokój interwencyjny (2 osobowy), poczekalnia z zapleczem sanitarnym,
sekretariat oraz gabinet dyrektora. W części hostelowej znajduje się 7 pokoi
mieszkalnych (2 pokoje 3 osobowe, 1 pokój 4 osobowy i 4 pokoje 2 osobowe). Łącznie
ośrodek dysponuje 20 miejscami noclegowymi z możliwością okresowego zwiększenia
o 4-6 miejsc. Ponadto w tej części znajduje się pracownia kuchenna, aneks kuchenny,
łazienki, pokój zabaw, pokój terapeutyczny, salon – pokój telewizyjny, pokój nauki oraz
sala narad i szkoleń,
w części piwnicznej usytuowane są dodatkowe sanitariaty (toaleta i prysznic), pralnia
z suszarnią oraz magazyn techniczny, podręczny i archiwum. W tej części jest również
usytuowane miejsce do ćwiczeń fizycznych na urządzeniach takich jak: bieżnia,
orbitrek, rower stacjonarny, tzw. „atlas” oraz urządzenie do masażu dla pań. Do
dyspozycji klientów ośrodka i ich dzieci pozostają również rowery tradycyjne wraz
z akcesoriami (kaski, kamizelki odblaskowe itp.),
208

RAPORT O STANIE POWIATU PRZEMYSKIEGO W ROKU 2021
-

na zewnątrz ośrodka usytuowane jest miejsce do wypoczynku, wraz z grillem
betonowym (stacjonarnym), wydzielone miejsce do palenia papierosów.

Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka:
Obowiązujące akty prawne:
-

-

-

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593
z późn. zm.),
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku
(Dz. U. z 2005 r. z późn. zm.),
Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych
usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych
kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania
korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50 z 2011 r., poz. 259),
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 wprowadzony
Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Monitor Polski 2021
poz. 235),
Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych, związanych
z przemocą w rodzinie, materiały instruktażowe, zalecenia – dla osób realizujących te
zadania. Podkarpacki Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej (SI.9450.1.2020.EK).

Informacje finansowe
Jednostka finansowana jest ze środków budżetu państwa, a ich wysokość określona jest
w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W roku bieżącym środki
przeznaczone na funkcjonowanie SOW są w wysokości 468.750,00 zł. W/w kwota jest
niedoszacowana i nie zabezpiecza w pełni potrzeb bieżących związanych z prawidłowym
funkcjonowanie jednostki, a co za tym idzie realizacji jego zadań statutowych.
W 2021 r. SOW dysponował budżetem w wysokości 485.850,00 zł. Na płace i pochodne
przeznaczona została kwota w wysokości 378.398,35 zł, a pozostałe środki w wysokości
107.451,65 zł musiały zabezpieczyć funkcjonowanie i realizacje statutowych zadań placówki
w roku 2021.
Na pozostałą działalność SOW Korytniki w 2021 r., tj.:
-

-

realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie przeznaczono 8.460,00 zł. na realizację trzech grup w tym wynagrodzenie
koordynatora i księgowej;
realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie przeznaczono 9.000,00 zł na prowadzenie jednej grupy.

W związku z sytuacją epidemiologiczną panująca w kraju, w roku 2021 udało się tylko w części
zorganizować i przeprowadzić Program Korekcyjno-Edukacyjny w Zakładzie Karnym
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w Przemyślu. Program ukończyło 8 osób. Pomimo usilnych starań nie udało się zorganizować
grupy wolnościowej. Powodem takie stanu rzeczy była pandemia i związane z nią zamknięcie
OPS-ów, a także zmienione formy kontaktu z podopiecznymi/klientami instytucji zajmujących
się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, co skutkowało brakiem możliwości wyłowienia
osób stosujących przemoc w rodzinie, a także zmotywowania ich do udziału w programie.
Program Psychologiczno - Terapeutyczny edycja IV był realizowany w Zakładzie Karnym
w Przemyślu. Program ukończyło 9 osób.
Informacja o stanie mienia komunalnego i dotychczasowych inwestycjach.
W obecnej sytuacji stan mienia SOW należy określić jako bardzo dobry. Ośrodek samodzielnie
przy pomocy finansowej ze środków Wojewody Podkarpackiego przez okres dotychczasowego
funkcjonowania tj. od 15.12.2006 r. do 31.12.2021 r. dokonał i sfinansował naprawy – remonty:
-

-

-

-

schodów wejściowych wraz z wykonaniem zadaszenia;
placu zabaw dla dzieci i młodzieży;
miejsca do wypoczynku wraz z grillem stacjonarnym (betonowym);
wymiany okien we wszystkich pokojach mieszkalnych, części administracyjnobiurowej tzw. ambulatoryjnej oraz na klatce schodowej;
wstawiono drzwi rozdzielające część tzw. administracyjno-ambulatoryjną od części
hostelowej;
wymieniono drzwi wejściowe;
zabudowano wejście do ośrodka w celu ochrony przed czynnikami atmosferycznymi;
Wymienione zostały drzwi we wszystkich pomieszczeniach, pomalowane zostały
pokoje mieszkalne i korytarz;
zamontowano kraty metalowe zabezpieczające klatkę schodową, okna magazynów oraz
oddzielające piwnicę;
wyremontowano pomieszczenia piwniczne;
oddano do użytku aneks kuchenny w pokoju matki z małym dzieckiem;
dokonano renowacji klatki schodowej oraz holu głównego;
dzięki środkom pozyskanym z rezerw budżetu Wojewody Podkarpackiego
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ośrodek wykonał m.in. remont dachu, klatki
schodowej i wymiany okiennic;
wyłożono wykładziną pokój terapeutyczny, który dodatkowo wyposażono
w pomoce dydaktyczne oraz elementy służące do prowadzenia terapii zajęciowej dzieci
oraz młodzieży. Na bieżąco są wymieniane zużyte akcesoria i pomoce;
w ciągu kilku lat wymieniono zniszczoną wykładzinę w poszczególnych
pomieszczeniach poprzez położenie nowych paneli podłogowych, a także wymieniono
okna w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych. Zainstalowano klimatyzację
w sekretariacie;
została wyremontowana i wyposażona sala narad/szkoleń;
wyremontowano i wyposażono w nowe meble świetlicę;
udrożnienia i poprawy kanalizacji ściekowej – burzowej budynku;
ośrodek dokonał remontu – naprawy parkingu poprzez wyłożenie nawierzchni kostką
betonową i wydzielenie miejsc do parkowania;
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-

-

-

-

-

drogi dojazdowej do budynku (z drogi gminnej) poprzez położenie warstwy masy
asfaltowo – bitumicznej;
poprawiono stan bezpieczeństwa poprzez zamontowanie dodatkowych kamer
monitorujących, obecnie ośrodek wyposażony jest w 15 kamer: 4 kamery na zewnątrz
i 11 wewnątrz Ośrodka;
wykonano remont bramy wjazdowej (zastosowanie automatyki) z zamontowaniem
video domofonu;
dokonano montażu wykładziny obiektowej PCV na całej powierzchni korytarza;
bieżących remontów pomieszczeń wewnętrznych, poprzez odmalowywanie, wymianę
oświetlenia wewnątrz budynku, w tym instalacji elektrycznych i sanitarnych;
Ośrodek pozyskał dotację od Wojewody Podkarpackiego na częściowe pokrycie zakupu
i wymiany kotła gazowego w budynku w Korytnikach pod nr 14, oddanego w 1/3
w trwały zarząd Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Korytnikach;
rokrocznie dzięki środkom finansowym otrzymanym od Wojewody Podkarpackiego
Ośrodek dokonuje niezbędnych, remontów, napraw. Doposaża w niezbędny sprzęt
zarówno część mieszkalną jak i ambulatoryno-administarcyjną. Na bieżąco w miarę
możliwości wymieniany jest zużyty sprzęt na nowy tj. sprzęt komputerowy dla
pracowników, a także dla mieszkańców Ośrodka (pokój nauki), sprzęt RTV i AGD,
meble, łóżka, pościel i inne najpotrzebniejsze rzeczy;
W 2021 r. z powodu wprowadzenia nauki zdalnej, zakupiono dwa nowoczesne laptopy
HP, aby umożliwić dzieciom przebywającym w Ośrodku bezproblemową realizację
obowiązku nauki szkolnej. Zakupiono również nowe meble do pokoi mieszkalnych oraz
biur SOW. W miarę posiadanych funduszy i możliwości remontowane i odmalowywane
są poszczególne pomieszczenia i pokoje mieszkalne;
Dzięki staraniom dyrekcji i pracowników SOW, Ośrodek został zakwalifikowany do
akcji „Pomagamy jak umiemy kobietom” organizowanej przez firmę Rossmann
w ramach której, otrzymał nieodpłatnie darowiznę w postaci środków czystości
i artykułów higienicznych na łączną kwotę 15.000,00 złotych.

Informacja o realizacji polityki, misji i strategii
Strategia
Głównym celem dotychczasowej strategii realizowanej przez Specjalistyczny Ośrodek
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach jest tworzenie i wdrażanie spójnego
systemu pomocy rodzinie w zakresie eliminowania działań destrukcyjnych, jakim jest zjawisko
przemocy w rodzinie. Tym samym niezbędne jest utrzymanie sprawnie działającego systemu
współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym jednostek
realizujących procedurę Niebieskiej Karty. Jednocześnie na bieżąco należy poprawiać
dostępność do specjalistycznych usług oraz zapewniać szeroko pojęte wsparcie ze strony służb
pracujących na rzecz osób doznających i będących świadkami przemocy w rodzinie. By cały
system pomocowy funkcjonował spójnie niezbędnym jest zapewnianie oddziaływań
korekcyjno – edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc.
To pozwala systemowo oddziaływać na poprawę sposobu funkcjonowania rodziny ze
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stwierdzonym problemem przemocy w rodzinie. Należy również sukcesywnie i stale dążyć do
podnoszenia kwalifikacji kadry bezpośrednio pracującej z rodziną problemową.
Beneficjentami naszej działalności i naszych Programów są przede wszystkim mieszkańcy
miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego doświadczający przemocy w rodzinie oraz
instytucje, służby i organizacje funkcjonujące w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na poziomie gminy i powiatu oraz regionu.
Do zadań SOWdOPwR należy również:
1. Opracowanie mapy zasobów obejmującej wszystkie podmioty wchodzące w skład
powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy.
2. Upowszechnianie informacji na temat podmiotów działających na rzecz ofiar przemocy
w rodzinie i rodzaju świadczonej pomocy (np.: wydawanie informatorów, plakatów,
publikacje na stronie internetowej itp.).
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej poprzez m.in.: upowszechnianie
materiałów informacyjno – edukacyjnych na temat przemocy w rodzinie i jej
negatywnych skutków, opracowanie i realizacja kampanii edukacyjnych, spotów,
informacji prasowych i prowadzenie zajęć w placówkach oświatowych, organizowanie
warsztatów dla ofiar przemocy w rodzinie np.: nauka asertywności oraz zajęcia
z budowania poczucia własnej wartości.
4. Prowadzenie działań interwencyjnych i ochronnych na rzecz ofiar przemocy poprzez
m.in.: skuteczną izolacje ofiary od sprawcy przemocy, a w przypadku braku możliwości
skutecznej izolacji ofiary od sprawcy przemocy zapewnienie schronienia ofiarom
przemocy w rodzinie, udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej,
pedagogicznej i socjalnej oraz prawnej, rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy
w rodzinie i opracowanie planu pomocy, wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji
kryzysowej.
5. Realizacja indywidualnych programów ochrony ofiar, w tym udzielanie kompleksowej
i dostosowanej do potrzeb klienta pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej,
pedagogicznej i schronienia.
6. Tworzenie i rozwijanie grup wsparcia dla ofiar przemocy.
7. Określenie zasad monitorowania rodziny, w której występuje problem przemocy.
8. Prowadzenie edukacji prawnej - poradnictwo prawne i socjalne.
9. Doskonalenie i rozwój zawodowy kadr pracujących z ofiarami przemocy w rodzinie.
10. Superwizja adresowana do osób które na co dzień prowadzą konsultacje i terapię
indywidualną, grupową lub rodziną dla osób oraz rodzin obciążonej przemocą
w rodzinie. Superwizja winna odbywać się pod okiem doświadczonego
psychoterapeuty i certyfikowanego superwizora psychoterapii.
Wizja
Pragniemy, aby nasz Zespół SOW Korytniki był najlepszą placówką wspomagającą
oraz wspierającą osoby indywidualne i poszczególne instytucje w dążeniu do
zminimalizowania problemu jakim jest stosowanie przemocy w rodzinie. Mamy doskonale
urządzony i wyposażony budynek, zabezpieczający podstawowe potrzeby każdego człowieka.
Ponadto ogromnym atutem jest wykształcona i w pełni odpowiedzialna, profesjonalna kadra,
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która jest świadoma, że każda wykonywana przez nich czynność ma służyć pełnemu
usatysfakcjonowaniu Klienta.
W dążeniu do osiągnięcia nadrzędnego celu jakim jest świadczenie usług najwyższej jakości
spełniających potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, podejmujemy działania na rzecz
wnikliwej analizy potrzeb oraz zasobów własnych, a tym samym w pełni odpowiedzialnie
kształtujemy wizerunek Ośrodka w oparciu o standardy zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 50, poz. 259).
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest nowoczesną placówką
pomocy społecznej, mocno związaną ze środowiskiem osób doznających przemocy oraz
pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy. Systematycznie diagnozującą jego
potrzeby i oczekiwania w zakresie wspierania osób dorosłych i dzieci doznających przemocy.
Wszyscy pracownicy są profesjonalnie przygotowani do pracy - ukończyli studia wyższe,
w tym również podyplomowe, kursy doskonalące ich własne umiejętności. Istnieje system
planowania pracy uwzględniający priorytety w zakresie diagnozy (część pracowników ze ścisłą
specjalizacją), terapii (część pracowników z odpowiednim przygotowaniem), profilaktyki
i doradztwa. Na terenie placówki działa również zespół ds. okresowej oceny klienta.
Ponadto:
1. Proces wsparcia oraz pracy korekcyjno – edukacyjnej i psychologiczno – terapeutycznej
oparty jest na najnowszych, aktywnych metodach pracy (m.in. z wykorzystaniem TSR,
NVC, ART, Dialog motywacyjny, Programu z Duluth, Rodzina i in.).
2. Pedagodzy i psycholog dysponują atrakcyjnym oraz efektywnym warsztatem
umiejętności korekcyjno – edukacyjnych, a także ogromnym potencjałem do pracy
bezpośrednio z klientem, opartym o zasób rzetelnej wiedzy merytorycznej i jego potrzeb
oraz oczekiwań. Kadra merytoryczna uczestniczy również w superwizjach własnego
warsztatu pracy.
3. Zespół ds. oceny systematycznie dokonuje ewaluacji rozwoju Ośrodka, wpływa na stałe
przekształcanie i programowanie koncepcji jego rozwoju, dostosowując ofertę do
rozpoznawanych potrzeb środowisk przemocowych.
4. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest administrowany
w sposób nowoczesny, oparty o zasady i trendy współczesnej pracy w małym zespole,
który czuje się odpowiedzialny za całokształt oraz sposób funkcjonowania
i świadczenia usług na rzecz społeczeństwa.
Polityka
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach dąży do tego
aby stać się profesjonalnym liderem w podejmowanych działaniach na rzecz osób
pokrzywdzonych, zarazem instytucją przyjazną dla naszych klientów.
Dlatego też nadrzędne w naszej działalności jest realizowanie następujących celów i zadań:
1) Działania w ramach obowiązujących przepisów prawnych i obowiązujących procedur,
2) Badanie i analizowanie potrzeb mieszkańców Ośrodka oraz Klientów ambulatoryjnych,
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3) Spełnianie potrzeb Klientów, w ramach przyjętych standardów, określonych
w poszczególnych aktach prawnych dotyczących działalności SOW, w tym
opracowanych procedur postepowania w sytuacjach kryzysowych,
4) Właściwa komunikacja z podmiotami współpracującymi na rzecz osób
pokrzywdzonych – ofiar przemocy w rodzinie, a także z opinią publiczną,
5) Poszanowanie i przestrzeganie obowiązujących zasad etyki zawodowej,
6) Realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych
dla osób stosujących przemoc wobec członków rodziny.
Od początku działalności Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Korytnikach współpracuje z wieloma instytucjami w mieście, powiecie
przemyskim a także w całym województwie.
Systematycznie przygotowywane są i przeprowadzane szkolenia w zakresie pracy z osobami
uwikłanymi w przemoc w rodzinie m.in. dla:
-

-

-

funkcjonariuszy KMP Przemyśl;
kuratorów sądowych (zawodowych i społecznych);
w 2010 trzydniowe szkolenie w ramach Koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Rajskim. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników socjalnych,
pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, Straży Miejskiej oraz Policji z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
w grudniu 2014 r. w ramach realizowanego partnerskiego projektu pn. „Zadbajmy
o pokolenia bez przemocy”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
w ramach programu Razem Bezpieczniej, przeprowadzono szereg działań
skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta
i powiatu przemyskiego ich rodziców i dziadków, a także prowadzono szkolenia dla
pracowników instytucji pomocowych (pracownicy socjalni, policjanci, nauczyciele
i inni). Podsumowaniem działań była Gala na której wręczono symboliczne statuetki
dla liderów młodzieżowych i dorosłych w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
w okresie wrzesień – grudzień 2016 r. specjaliści SOW Korytniki (na podstawie umów
z podmiotami zewnętrznymi) przeszkolili w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie funkcjonariuszy policji, pracowników OPS, OIK, nauczycieli, pedagogów,
psychologów, kuratorów sądowych, członków ZI, GKRPA, służby zdrowia – z całego
województwa podkarpackiego.

Począwszy od 2008 r. Ośrodek rokrocznie przeprowadza konferencje tematyczne dotyczące
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na które zapraszane są osoby znane, mające
doświadczenie w przeciwdziałaniu przemocy.
W 2009 r. SOW Korytniki zorganizował konferencję poświęconą pracy ze sprawcami
przemocy w rodzinie. Cieszyła się ona ogromnym powodzeniem. Głównym prelegentem
konferencji był współtwórca m.in. „Niebieskiej Linii” oraz głównych programów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce – pan Luis Alrcon Arias.
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Od 2010 roku SOW co roku organizuje i przeprowadza w różnej formie w mieście
i powiecie przemyskim Międzynarodową Kampanię Biała Wstążka. Ma formę spotkań,
szkoleń, happeningów itp. Jej obowiązkowym elementem jest zapraszanie do włączenia się
w 10 dniową Kampanię znanych w regionie mężczyzn, autorytetów poprzez wręczenie białych
wstążeczek – symbolu kampanii.
W 2014 r. aby podkreślić trud pracy, zaangażowanie, a przede wszystkim docenić
i uhonorować osoby, których na co dzień nie widać, a które pracują na rzecz osób
doświadczających przemocy został stworzony konkurs– wyróżnienie / SUPER SOW-ik, SOWik dla osób szczególnie angażujących się w prace na rzecz osób doznających przemocy
w rodzinie na terenie miasta i powiatu przemyskiego. Od następnych edycji formuła konkursu
została rozszerzona i skierowana do osób, urzędów, instytucji z terenu całego województwa
podkarpackiego. Każdego roku wyróżnienie to cieszy się dużą popularnością. Rokrocznie
podsumowaniem działań Ośrodka w ramach międzynarodowej kampanii Biała Wstążka jest
uroczysta Gala SOW-ik, w trakcie której wręczane są nagrody SUPER SOW - ik i SOW – ik.
W 2016 roku nasz Ośrodek obchodził jubileusz 10-lecia działalności SOW w województwie
podkarpackim. Jednocześnie na zlecenie Wojewody Podkarpackiego oraz jego rekomendacji,
a także przy ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wsparcia i Profilaktyki
w Korytnikach, działającym przy naszym Ośrodku, została zorganizowana dwudniowa
Konferencja Wojewódzka pn. „10 lat działalności Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Województwie Podkarpackim.” – „Metody
oddziaływań oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z osobami uwikłanymi
w problem przemocy w rodzinie, w tym z klientami słabo zmotywowanymi do
współpracy”. W trakcie tej konferencji również odbyła się coroczna edycja konkursu – SOWik i SUPER SOW-ik`2016.
Konferencja dobyła się w Zespole Zamkowo – Parkowym w Krasiczynie w dniach 8-9 grudnia
2016 r. Środki na organizację zostały pozyskane z projektu konkursowego zrealizowanego na
zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Ponadto Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach od
2008 roku koordynuje oraz jednocześnie kontynuuje realizację programu korekcyjno –
edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie pn. „Zacznij wszystko od nowa…”.
Działalność związana z realizacją programu PK-E prowadzona jest po za terenem Ośrodka.
Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach ZK w Przemyślu, ZK w Medyce, MOZU
w Przemyślu, PCPR w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku i Łańcucie. Od 2018 roku SOW
realizuje także program psychologiczno – terapeutyczny pn. „Nowy horyzont”.
Środki na realizację programu w poszczególnych grupach, pochodzą z budżetu
Wojewody Podkarpackiego i nie obciążały budżetu jednostki.
Ponadto od 2014 r. na podstawie podpisanych porozumień 2 pracowników SOW Korytniki
regularnie uczestniczy w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych w Przemyślu,
Krasiczynie. Równocześnie pracownicy SOW, systematycznie dbają o podnoszenie swoich
kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez udział w kursach i szkoleniach, a także
poprzez udział w superwizji zespołu.
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Informacja o realizacji działań statutowych SOW Korytniki w 2021 r.
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z pomocy całodobowej, połączonej z pobytem
w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach
skorzystało łącznie wiele osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Tabela 28. Klienci stacjonarni w 2021 r.
Rok
2021

Liczba
nowoprzyjętych
osób ogółem
25

w tym liczba
dorosłych / dzieci
15/ 10

Tabela 29. Porównanie całorocznej frekwencji obejmującej lata 2007-2020 (pobyt
stacjonarny).
Lp.

Rok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
<>

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
RAZEM

Osoby
dorosłe
14 dorosłych
17 dorosłych
21 dorosłych
35 dorosłych
34 dorosłych
21 dorosłych
25 dorosłych
22 dorosłych
21 dorosłych
19 dorosłych
15 dorosłych
18 dorosłych
15 dorosłych
6 dorosłych
283

Dzieci

Ogółem

23 dzieci
35 dzieci
25 dzieci
30 dzieci
41 dzieci
28 dzieci
31 dzieci
34 dzieci
29 dzieci
23 dzieci
18 dzieci
22 dzieci
19 dzieci
6 dzieci
364

37 osób
52 osoby
46 osób
65 osób
75 osób
49 osób
56 osób
56 osób
50 osób
42 osoby
33 osoby
40 osób
34 osoby
12 osób
647

Łącznie przez 15 lat działalności SOW Korytniki z pomocy całodobowej w latach 2007-2021
skorzystało: 672 osób (średnio 48 osób na rok).
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. udzielono pomocy (świadczeń) w SOW
w Korytnikach w formie całodobowej/stacjonarnej w ilości 242 świadczenia.
Zakres udzielanej pomocy w roku 2020 r. obejmował (w liczbach – klienci stacjonarni):
-

Schronienie
Poradnictwo prawne
Poradnictwo socjalne
Poradnictwo pedagogiczne
Wsparcie i pomoc psychologiczna

- 24 osoby,
- 13 porad,
- 32 porady,
- 103 porady,
- 82 porady.

Średni okres pobytu osoby w ośrodku w roku 2021 wynosi 44 dni.
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Tabela 30. Średnia długość pobytu osób klientów w latach 2007 - 2020.
Lp.

Rok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Średni okres
pobytu – ilość dni
64
108
48
54
74
77
74
71
82
24
51
78
71
51

Średni okres pobytu jednej osoby na terenie SOW Korytniki w latach 2007 - 2021 r.
wynosi: 63 dni.
Ponadto w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. udzielono pomocy (świadczeń) w SOW
w Korytnikach w formie ambulatoryjnej: 135 osobom.
Zakres udzielanej pomocy w 2020 r. obejmował (w liczbach – dotyczy osób dorosłych)
ambulatoryjni:
-

Poradnictwo prawne
Poradnictwo socjalne
Poradnictwo pedagogiczne
Wsparcie i pomoc psychologiczna (w tym terapia)

- 26 porad,
- 62 porad,
- 98 porad,
- 127 porady.

Łącznie udzielono: 313 porad.
Kadra Ośrodka
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 r. w jednostce zatrudnionych jest
5 pracowników (na przyznanych 6,5 etatach, księgowa - umowa zlecenie):
-

dyrektor – pełny etat,
psycholog – umowa zlecenie,
pedagog – pełny etat,
pedagog – pełny etat,
pracownik socjalny – pełny etat,
inspektor ds. administracyjno – gospodarczych – pełny etat,
księgowa – (obecnie umowa – zlecenie).

Pomimo pandemii COVID-19 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Korytnikach w 2021 r. pracował nieprzerwanie, udzielając schronienia
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z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Placówka funkcjonowała normalnie, a kadra
Ośrodka cały rok przez 24 godziny na dobę była w gotowości do przyjęcia, udzielenia pomocy
i wsparcia dla osób potrzebujących schronienia i pomocy.
Wszystkie świadczenia realizowane przez Ośrodek są bezpłatne i realizowane na najwyższym
poziomie. Ośrodek funkcjonuje od 15 grudnia 2006 r. – działa całodobowo przez 7 dni
w tygodniu.

XXXIV. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Przemyślu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jako jednostka
organizacyjna powiatu został utworzony Uchwałą Rady Powiatu Przemyskiego Nr
XVII/20/2000 z dnia 19 czerwca 2000 roku.
PODGiK realizuje zadania określone Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz zgodnie
ze Statutem jednostki nadanym Uchwałą Rady Powiatu Przemyskiego.
Zasób geodezyjny i kartograficzny
W zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oprócz obsługi
stron, geodetów uprawnionych i innych osób korzystających z zasobu, zrealizowano zadania
w następującym zakresie:
1) prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
-

-

-

udostępnianie materiałów zasobu w postaci analogowej i elektronicznej na wniosek
lub w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych,
prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych w systemie Ośrodek –
przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń, przygotowanie i uzgadnianie
z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania
zgłoszonych prac, sporządzanie kosztorysu, wystawianie odpowiedniej licencji
określającej uprawnienia dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych
materiałów, wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty,
obsługa internetowego systemu zgłaszania prac geodezyjnych,
prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie materiałów (system Ośrodek) –
przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków, przygotowywanie zamówionych
danych, sporządzanie kosztorysu, wystawianie odpowiedniej licencji określającej
uprawnienia dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów,
wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty.
udzielanie informacji dotyczących danych z zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,
potwierdzanie za zgodność z zasobem kopii materiałów przez opatrzenie ich
stosowną klauzulą,
weryfikowanie opracowań geodezyjnych pod względem kompletności i zgodności
z przepisami prawa oraz sporządzenie protokołu weryfikacji,
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-

-

wpisanie do ewidencji materiałów zasobu operatów technicznych stanowiących
wynik prac geodezyjnych i kartograficznych,
uwierzytelnianie i klauzulowanie dokumentów opracowanych przez wykonawcę
prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wystawianie Dokumentu Obliczenia
Opłaty za w/w dokumenty,
przetwarzanie materiałów zasobu do postaci elektronicznej,
przygotowywanie wydruków i zestawień z systemu Ośrodek,
udostępnianie zasobu do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
wydawanie plików do modyfikacji,
kontrola przekazanych przez wykonawców baz danych i uzupełnianie bazy mapy
numerycznej,
aktualizacja i przetwarzanie zasobu oraz dokumentów ilustrujących zasób poprzez
prowadzenie i aktualizację mapy zasadniczej i ewidencyjnej w systemie
numerycznym.

2) Naliczanie i ewidencjonowanie opłat za czynności związane z:
-

-

udostępnianiem, analizą i oceną materiałów do wykonywania prac geodezyjnych
i kartograficznych oraz uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez
wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych,
udostępnianiem danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
udostępnianiem kopii mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej dla instytucji i osób
fizycznych,
poświadczeniem zgodności opracowań geodezyjnych i kartograficznych
z dokumentami znajdującymi się w zasobie.

3) Kontrola prac wykonywanych na zlecenie Starosty (prace kameralne) oraz uczestnictwo
w odbiorach częściowych i końcowych tych prac, a także związanych z opracowaniem
numerycznej mapy zasadniczej.
4) Kontrola i włączanie operatów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK.
5) Udostępnianie danych o Jednostkach wykonawstwa geodezyjnego w zakresie robót
geodezyjnych prowadzonych na terenie powiatu przemyskiego na potrzeby kontroli
w tych jednostkach przez PWINGiK w Rzeszowie.
Zestawienie wykonanych działań zgodnie z § 6 statutu PODGiK w 2021 r.
Zakres działania
1. przyjmowanie i ewidencjonowanie
zgłoszeń
prac
geodezyjnych
i kartograficznych
2. udostępnianie danych z zasobu

PODGiK w Przemyślu
Zarejestrowano w programie OŚRODEK 3002
zgłoszeń prac geodezyjnych w tym 2437 w postaci
elektronicznej.
Przygotowano i wydano wykonawcom prac
geodezyjnych dane z baz danych EGiB, BDOT500,
GESUT i inne materiały w formie papierowej
i elektronicznej
do
3002
zgłoszeń
prac
geodezyjnych.
3. kontrola przyjmowanych do Dokonano weryfikacji i przyjęcia do państwowego
zasobu opracowań geodezyjnych zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2909
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i kartograficznych pod względem opracowań
geodezyjnych
w następujących
jakości, kompletności, zgodności asortymentach:
z obowiązującymi
instrukcjami 1. wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie
technicznymi oraz
wytycznymi
punktów granicznych lub ustalenie przebiegu
wydanymi przez Ośrodek.
granic działek ewidencyjnych,
2. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
obiektów budowlanych,
3. sporządzenie mapy z projektem podziału
nieruchomości,
4. sporządzenie projektu scalenia i podziału
nieruchomości,
5. sporządzenie innej mapy do celów prawnych,
6. sporządzenie mapy do celów projektowych,
7. sporządzenie projektu scalenia lub wymiany
gruntów,
8. sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na
potrzeby rozgraniczenia nieruchomości,
9. wykonanie innych niż wymienione czynności
lub dokumentacji geodezyjnej w postaci map,
rejestrów lub wykazów, których wykonanie
może skutkować zmianą w bazach danych,
o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 lub
12, z wyjątkiem prac wykonywanych na
zamówienie organu Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej.
4.
wykonywanie
czynności Na bieżąco aktualizowano bazy EGiB, BDOT500
technicznych związanych z obsługą i GESUT w systemie EWMAPA o operaty prawne
zbiorów danych ewidencyjnych osób oraz operaty techniczne z pomiarów sytuacyjnokorzystających z tych zbiorów.
wysokościowych i inwentaryzacji sieci uzbrojenia
terenu.
5. ewidencjonowanie, przetwarzanie Zaewidencjonowano
2909
zawiadomień
i przechowywanie
dokumentów o zakończeniu prac geodezyjnych wraz z operatami
przyjętych do Ośrodka.
technicznymi oraz z plikami modyfikującymi.
Wydano 2901 protokołów weryfikacji z wynikiem
pozytywnym i 128 z wynikiem negatywnym.
Zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych
wraz z protokołem weryfikacji, wnioskiem
o uwierzytelnienie i Dokumentem Obliczenia
Opłaty
za
uwierzytelnienie
przechowano
w segregatorach o numerze (430.Nr.ROK).
6. modernizacja i aktualizacja bieżąca Opracowano warunki techniczne dotyczące
zasobu
oraz
dokumentów cyfryzacji materiałów źródłowych powiatowego
ilustrujących zasób.
zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia
do programu funkcjonującego w PODGiK
w Przemyślu. Dokonano cyfryzacji materiałów
źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dotycząca operatów technicznych
z klasyfikacji gruntów (3 mb), z kartografii gleb
(3 mb), z kartografii gleb – aneksy (1 mb) oraz map
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klasyfikacyjnych (670 sztuk formatu A1 i 135 sztuk
formatu A2). Przetworzono dotychczasowe zbiory
baz danych EGiB do postaci zintegrowanej bazy
powiatowej. Dokonano integracji rozproszonych baz
danych BDOT500 i GESUT do postaci
zintegrowanej bazy powiatowej. Przeliczono
wysokości pomiędzy państwowymi układami
wysokościowymi
PL-KRON86-NH
PL-EVRF2007-NH w odniesieniu do rzędnych
szczegółów sytuacyjno-wysokościowych zawartych
w bazach danych przestrzennych BDOT500 oraz
GESUT.
7. wyłączanie dokumentów z zasobu, Nie składano wniosku o wyłączenie dokumentów
z zasobu.
8. tworzenie i aktualizacja zasobu Dokonywano codziennej archiwizacji baz danych
zabezpieczającego.
PODGiK.
9. opiniowanie projektów osnów Nie opiniowano projektów osnów.
geodezyjnych.
10.
doskonalenie
gromadzenia Na bieżąco uaktualniano oprogramowania Windows
i wykorzystywania zasobu poprzez 10, programów EWMAPA, OŚRODEK i Bank
wdrażanie
nowych
technik Osnów.
i technologii,
11.
wykonywanie
reprodukcji Uwierzytelniono dokumenty dla 1353 prac
z dokumentów
stanowiących geodezyjnych opracowanych przez jednostki
powiatowy
zasób
geodezyjny wykonawstwa
geodezyjnego.
Wydano
i kartograficzny i z materiałów wykonawcom prac geodezyjnych inne dokumenty
dostarczanych przez zleceniodawców potrzebne do realizacji zgłoszonych prac
oraz naliczanie opłat za ich geodezyjnych.
wykonanie
zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
12. sprzedaż map zasadniczych, Dokonano obsługi 2782 wniosków ze sprzedaży
ewidencyjnych i innych.
map ewidencyjnych i zasadniczych oraz innych
materiałów
znajdujących
się
w
zasobie
geodezyjnym i kartograficznym.
13.
prowadzenie
Zespołu W programie OŚRODEK dokonano przyjęcia
i uzgodnienia 355 wniosków w zakresie koordynacji
Uzgadniania Dokumentacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
Projektowej.
terenu. Po zakończeniu narad koordynacyjnych
projekty zostały wniesione do bazy GESUT.
14. prowadzenie spraw finansowych, Wykonano dysponowanie środkami pieniężnymi
osobowych,
zatrudnienia,
płac zgodnie z planem dochodów i wydatków
i spraw socjalnych oraz planowania budżetowych.
Prowadzenie
rachunkowości
i sprawozdawczości.
jednostki. Sporządzanie sprawozdań finansowych,
budżetowych i GUS. Naliczanie i wypłata
wynagrodzeń w tym naliczanie innych należności,
zasiłków prowadzenie stosownej ewidencji,
dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń. Terminowe
naliczanie
i
odprowadzanie
składek
na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy,
a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez
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ZUS. Ewidencję i rozliczenia podatkowe,
funkcjonowanie kasy jednostki, rozliczenie
pieniężne i ochrona wartości pieniężnych. Ochronę
danych osobowych - szczególnie zgromadzonych
w dokumentacji płacowej i podatkowej.
Wpływy uzyskane przez PODGiK w Przemyślu
z tytułu opłat za udostępnienie zasobu (w tym za
uzgodnienia
sieci
uzbrojenia
terenu)
wyniosły 571 328,00 zł. Środki te zostały
przekazane do budżetu powiatu. W analogicznym
okresie wydatki z tytułu prowadzenia PODGiK
wyniosły 809 483,00 zł, w tym wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 726 925,00 zł.

XXXV. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
w Przemyślu.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego w roku 2021
systematycznie kontynuowała swoje zadania w oparciu o:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U z 2013 r., poz. 199, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280).
Zadania dotyczyły:
-

-

diagnozowania dzieci i młodzieży;
udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologicznopedagogicznej;
realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną
funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów dydaktycznych i wychowawczych;
organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Liczba przyjętych stron: 868.
Rodzaje diagnoz:
-

psychologiczne – 919,
pedagogiczne – 822,
logopedyczne 364,
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-

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia
i kariery zawodowej - 3.

Efektem diagnozowania było:
-

określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
wyjaśnienie mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego
problemu,
wskazanie sposobu rozwiązanie problemu.

Badania skutkowały wydaniem:
-

156 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
344 opinii w wyniku badań: psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych.

Dokładną analizę wydanych orzeczeń i opinii przedstawiają poniższe diagramy:
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Diagram 1. Analiza wydanych orzeczeń i opinii przez PP-P.
Niesłyszących i słabosłyszących
Niewidomych i słabowidzących
Niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim
Niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub
znacznym
Z niepełnosprawnościami
sprzężonymi
5

zagrożonych niedostosowaniem
społecznym

2

niedostosowanych społecznie
25

64
5

Z upośledzeniem umysłowym w
stopniu głębokim (zajęcia
rewalidacyjno - wychowawcze)
O potrzebie indywidualnego
nauczania
odmowne
uchylajace

29
orzeczenia wydane po odwołaniu do
KO
12

orzeczenie o potrzebie
indywidualnego przygotowania
przedszkolnego
Orzeczenie o braku potrzeby
kształcenia specjalnego

11
0
1

0

0

0 11

0

0
0

Orzeczenie o braku potrzeby
indywidualnego przygotowania
przedszkolnego
Orzeczenie o braku potrzeby zajęć
rewalidacyjno - wychowawczych
Niepełnosprawnością ruchową w tym
afazją
Autyzmem w tym zespołem
aspergera
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Diagram 2. Opinie wydane przez PP-P w 2021 roku.

Opinie wydane w roku 2021
informacje o wynikach diagnoż 0
w sprawie spełnienia obowiazku szkolnego /… 0
o specyficznych trudnościach w uczeniu się
inne opinie zwiazane z kształceniem i wychowaniem…
objęcia dziecka pomocą psych - ped w szkole lub pl.…
objęcia dziecka pomocą psych - ped w przedszkolu
braku przeciwskazań do wykonywania pracy lub innych… 0
udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego 2
Pierszeństwa w przyjęiu ucznia z proble. zdrow. do szk.… 0
Przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiajacego do… 0
Udzielania zezwolenia na indywidualny program lub… 1
Dosotoswania wymagań edukacyjnych
objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej 0
Zwolnienia z nauki drugiego języka obcego 1
13
odroczenia obowiazku szkolnego
przyspieszenia obowiązku szkolnego 0
wczesnego wspomagania rozwoju
0

55
71
124
33

108

48
20

40

60

80

100

120

140

Na terenie Poradni dzieci i uczniowie byli objęci terapią indywidualną:
-

terapią psychologiczną dzieci i młodzieży w ujęciu behawioralno-poznawczym
i systemowym,
psychoterapią,
terapią pedagogiczną,
terapią logopedyczną.

Prowadzona była również terapia rodzin wzmacniająca funkcję wychowawczą rodziców.
Indywidualne oddziaływania terapeutyczne dotyczyły następującej tematyki, m.in.:
-

-

praca z dziećmi przejawiającymi zachowania dysfunkcyjne, zaburzenia lękowe,
problemy okresu dorastania,
porady w sprawie zaburzeń odżywiania,
spotkania terapeutyczne z dzieckiem z trudnościami w trakcie rozwodu (po rozwodzie)
rodziców,
terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, rozmowy
o charakterze wspierająco-motywującym (problemy z realizacją obowiązku szkolnego,
trudności w nauce zdalnej, zaburzenia emocjonalne),
uzależnienie od komputera,
straty bliskiej osoby, przeżywania żałoby,
indywidualna terapia-kryzys emocjonalny,
przemoc,
spotkania terapeutyczne dotyczące uzależnienia od komputera.
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana była również rodzicom uczniów
i nauczycielom podczas nauki zdalnej. Polegała ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich
umiejętności wychowawczych.
Celem pomocy psychologów i pedagogów i logopedów naszej Poradni było:
-

-

-

prowadzenie na terenie szkół warsztatów reintegracyjnych dla uczniów wracających do
nauki stacjonarnej po zdalnym nauczaniu,
wspieranie rodziców po nauce zdalnej dziecka (tj. opieka nad dziećmi w okresie
pandemii, wsparcie w przeżywaniu trudnych emocji związanych z izolacją
i ograniczeniem swobody, zapobieganie problemom dydaktycznym i wychowawczym),
prelekcje dla nauczycieli: potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas powrotu
do szkoły, motywowanie ucznia do nauki w okresie edukacji zdalnej,
uczestniczenie na terenie szkół w posiedzeniach dotyczących analizy funkcjonowania
dziecka celem zorganizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczniów,
którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu
wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć
edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji
i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych,
pomaganie w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych uczniów kończących szkołę
podstawową.

W Poradni realizowane było działanie: TELEFON DO PSYCHOLOGA. Psycholog dyżurował
raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych.
Telefon dostępny był dla wszystkich klientów Poradni: dzieci, rodziców, nauczycieli:
-

szukających wsparcia w sytuacji pandemii,
poszukujących informacji,
oczekujących pomocy psychologicznej.

Informacja o dostępności: na stronie internetowej, przekazywana bezpośrednio rodzicom,
nauczycielom, pedagogom, opiekunom. Odbyło się około 40 rozmów „przychodzących oraz
wychodzących”). Odbyły się działania wspierające środowisko rodzinne dzieci w wieku
przedszkolnym (niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością).
W roku 2021 wykorzystano środki finansowe na ustawiczne dokształcanie się pracowników –
specjalistów Poradni.
Fundusze na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono na:
1. Studia podyplomowe:
- Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej,
- Integracja Sensoryczna,
2. Szkolenie „Kreatywne interwencje poznawczo - behawioralne w terapii zaburzeń
lękowych u dzieci i młodzieży”.
Fundusze na szkolenie z budżetu:
1. Szkolenie z zakresu „Terapia Metodą Tomatisa”.
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2. Szkolenie, konferencja „Praca z traumą”.
3. Szkolenie bhp i p.poż. wszyscy pracownicy.
Potwierdzeniem są: dyplomy, świadectwa ukończenia studiów, szkoleń.
Pracownicy poradni uczestniczyli również w szkoleniach zewnętrznych:
1. Udział w studiach doktoranckich w Instytucie Psychologii KUL.
2. Studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju.
Szkolenia bezpłatne:
1. Konferencja informacyjno-konsultacyjna dla pracowników poradni psychologicznopedagogicznych, realizowana w ramach projektu "Uczeń ze specjalnymi potrzebami –
opracowanie modelu szkolenia i doradztwa".
2. Uczestniczenie w sieci współpracy dyrektorów poradni psychologiczno –
pedagogicznych województwa podkarpackiego.
Udoskonalono dotychczasową bazę narzędzi, wprowadzono nowe metody pracy z uczniami.
Dokonano zakupów na potrzeby Poradni:
urządzenie do terapii Metoda Tomatis,
doposażono gabinet psychologa, psychoterapii w szafę, dwa fotele,
wyposażono wszystkie gabinety w nowe, ergonomiczne fotele do pracy biurowej,
zakupiono 4 komputery,
zakupiono monitor o większej rozdzielczości,
wyposażono sekretariat w biurko,
doposażono gabinet w urządzenia i środki dydaktyczne do wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka (huśtawka, ścieżka sensoryczna, pomoce dydaktyczne do terapii),
8) zamówiono i rozdano pracownikom dodatkowe maseczki ochronne,
9) zamówiono dodatkowe płyny dezynfekcyjne,
10) zamówiono stacje do pomiaru temperatury i dezynfekcji.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ponadto zakupione zostały testy:
1.
2.
3.
4.
5.

WISCr-V Podręcznik, pomoce w torbie.
DSR pomoce w torbie.
Conners3-Test do diagnozy ADHD.
CDI 2 – Test do diagnozy depresji.
Pomoce do terapii małego dziecka.

W ramach programu „Za życiem”.
Środki finansowe posłużyły do zakupu testu, są to:
1. Wywiad do Diagnozy Autyzmu – poszerzony wywiad, którego celem jest zdobycie
informacji niezbędnych do postawienia diagnozy dotyczącej spektrum autyzmu. ADIR jest narzędziem stosowanym do diagnozy osoby, gdy jej wiek umysłowy to
przynajmniej 24 miesiące.
2. Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Plus, przeznaczona do oceny aktualnego poziomu
rozwoju u dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat.
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3. System Oceny Zachowań Adaptacyjnych. ABAS-3 – jest pierwszym w pełni
znormalizowanym narzędziem na polskim rynku testów służący do oceny zachowań
adaptacyjnych u dzieci. Narzędzie to umożliwia psychologom i pedagogom
kompleksową ocenę zachowań adaptacyjnych dziecka niezbędnych do efektywnego
i niezależnego funkcjonowania w społeczności od najmłodszych lat.
Inne działania podnoszące jakość funkcjonowania Poradni:
1) działania promocyjne prowadzone były systematyczne przez zespół do spraw promocji
oraz przez wszystkich pracowników. Uaktualniona oferta działalności Poradni. Oferta
została przekazana do Szkół,
2) koordynowanie spraw remontowych pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia
terapeutyczne z małym dzieckiem (od 0 lat do 6 lat, do momentu rozpoczęcia przez
dziecko nauki w szkole) i dodatkowej poczekalni w związku z sytuacją COVID – 19.
Nowe pomieszczenia zostały zaadaptowane i odebrane przez Poranię w grudniu 2021.
3) Od 01.12.2017 r. w ramach programu "Za życiem" funkcjonuje na terenie naszej
placówki Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla Powiatu
Łobeskiego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 września 2017 r. (Poz.1712)
realizujący Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz udzielając kompleksowego
wsparcia rodzinom dzieći od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia
niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole.
4) Działała Sieć współpracy Psychologów i Pedagogów Szkół Powiatu Przemyskiego.
Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród dyrektorów i nauczycieli.
W badaniu wzięło udział 19 nauczycieli odpowiadając na pytania ankietowe w zestawieniu
ilościowym i procentowym:
Diagram 3. Wyniki
korzystania z Poradni.

badania

ankietowego dotyczące

Czy korzystała Pan\Pani w ostatnim roku
szkolnym z pomocy poradni?

21%
tak
nie

79%

15 nauczycieli odpowiedziało - tak
4 nauczycieli odpowiedziało - nie
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Czy przedszkole, szkoła, placówka, w której
Państwo pracujecie korzysta z usług poradni?

100%

0%

tak
nie

19 nauczycieli odpowiedziało - tak
Czy Państwa oczekiwania ze strony poradni
zostały zaspokojone?

21%

26%

tak
nie
brak odpowiedzi

53%

10 nauczycieli odpowiedziało - tak
4 nauczycieli odpowiedziało - nie
5 nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi
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Wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów

57%

33%

85%
90%
0%0%
10%
15%

67%

ocena
ilość dzieci

43%

Gry i zabawy
Ocena 5 ilość dzieci 45
4 ilość dzieci 23
3 ilość dzieci 4
2 ilość dzieci
brak odpowiedzi 1

50%
57%
60%
3081%
100%
100%

0%00%
14%
19%
40%
43%
50%

Atrakcyjność zajęć
ocena 6 liczba dzieci 26
ocena 5 liczba dzieci 30
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ocena 4 liczba dzieci 6
ocena 3 liczba dzieci 4
ocena 2 liczba dzieci 2
ocena 1 liczba dzieci 0
brak odpowiedzi 7 dzieci

50%

33%
73%
92%
0%
8%
27%
67%
50%

Atmosfera
Ocena 5 ilość dzieci 56
Ocena 4 ilość dzieci 11
Ocena 3 ilość dzieci 4
Ocena 2 ilość dzieci 1
Ocena 1 ilość dzieci 1
Brak odpowiedzi ilość dzieci 2
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25%

75%
92%

0% 0%
8%

75%

Ocena

Ilość dzieci

25%

Prowadzące
Ocena 5 ilość dzieci 59
Ocena 4 ilość dzieci 12
Ocena 3 ilość dzieci 1
Brak odpowiedzi ilość dzieci 2

33%
73%

88%84%
ocena
ilość dzieci
16%12%

27%
67%

Zaangażowanie w zajęcia i aktywnośc w czasie spotkań
Ocena 5 ilość dzieci 27
Ocena 4 ilość dzieci 28
Ocena 3 ilość dzieci 8
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Ocena 2 ilość dzieci 1
Brak odpowiedzi ilość dzieci 11
Wnioski końcowe:
1. Działania Poradni i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju są systematycznie
i celowo planowane.
2. Planowane działania Poradni i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju są
uwzględniane w dokumentacji placówki.
3. Poradnia podejmuje inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju.
4. Współpraca Poradni ze środowiskiem wpływa korzystnie na społeczność lokalną.
5. Poradnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów, mając w ofercie szereg szkoleń,
warsztatów programów profilaktycznych, dzięki czemu współpraca Klientów
z placówką jest regularna i satysfakcjonująca.
Dzięki wspólnie podejmowanym inicjatywom z udziałem Starosty Przemyskiego i Zarządu
Powiatu Przemyskiego udało się urzeczywistnić wiele pożytecznych działań, przedsięwzięć.

XXXVI. Powiatowe
w Nienadowej

Centrum

Terapii

Środowiskowej

i

Integracji

Informacja ogólna
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji, Placówka Wsparcia Dziennego,
działalność rozpoczęła dnia 2.01.2019 r. na mocy Uchwały Rady Powiatu Nr LVI/341/2018
z dnia 17.10.2018 r. – w sprawie utworzenia jednostki pn. Powiatowe Centrum Terapii
Środowiskowej i Integracji w miejscowości Nienadowa 555 oraz nadania jej statutu, w ramach
realizacji projektu pn.; „Stop nudzie - stop zawieszeniu” - Powiatowe Centrum Terapii
Środowiskowej i Integracji, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00 IP.01-18-025/18
RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.4, nr Umowy RPPK.08.04.00-18-0005/18-00.
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji jest Placówką Wsparcia Dziennego
prowadzoną w formie opiekuńczej i specjalistycznej z siedzibą w Nienadowej 555 C/3, 37-750
Dubiecko. Adres jednostki został zmieniony na mocy Uchwały Zarządu Powiatu Przemyskiego
Nr 257/2021 z dnia 23 września 2021 r.
Celem pracy realizowanej w Placówce jest wspieranie rodziny, w zakresie pomocy w opiece
i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych. Zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom mającym problemy rodzinne,
emocjonalne, szkolne, zagrożonym demoralizacją lub uzależnieniami oraz wspomaganie
rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Placówka współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi i z organizacjami działającymi na
rzecz dziecka i rodziny.
Dane ilościowe dotyczące uczęszczania dzieci w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Placówka przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku od 7 do 18 lat, które przyjmowane są na
prośbę i za zgodą rodziców, mogą też być kierowane przez Sąd. Uczestnictwo dzieci
w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki
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przez Sąd. Przez cały rok 2021 wszystkie miejsca były zajęte. Średnia liczba dzieci
uczestniczących w zajęciach wynosiła miesięcznie 23 osoby. Według danych na dzień
31.12.2021 r. wychowankowie to dzieci zamieszkujące teren gminy Dubiecko – 27 osób, gminy
Krzywcza – 2 osoby, gminy Bircza – 1 osoba. Orzeczenie o niepełnosprawności posiadało
5 dzieci.
Działalność
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w 2021 r. zrealizowało zadania
w zakresie wsparcia rodziny w obszarach:
1. Praca na rzecz dziecka realizowana była poprzez:
1) zapewnienie opieki po zajęciach szkolnych,
2) zapewnienie warunków do nauki i pomoc w niej,
3) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
4) prowadzenie zajęć kompensacyjno-wyrównawczych,
5) prowadzenie zajęć specjalistycznych takich jak: socjoterapia, terapia psychologiczna,
pedagogiczna, logopedyczna,
6) prowadzenie zajęć artystycznych i twórczego rozwoju,
7) organizowanie zajęć profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia,
8) organizowanie terapeutycznych form wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji,
9) pomoc materialną w formie dożywiania, dowozu, pomocy naukowych.
2. Praca na rzecz rodziny obejmowała:
1) motywowanie opiekunów do współpracy w celu wspierania działań wychowawczych
podejmowanych na rzecz ich dzieci,
2) udzielanie doraźnej pomocy w załatwianiu poradni specjalistycznych,
3) pomoc w rozwiazywaniu konkretnych sytuacji problemowych,
4) oddziaływanie psychoedukacyjne.
W związku z pandemią Covid-19 pracownicy placówki utrzymywali głównie kontakt
telefoniczny i konsultacje indywidualne z rodzicami/opiekunami prawnymi.
Udział wychowanków w akcjach i konkursach
1. Akcje:
- społeczno-edukacyjna Akcja Żonkile – organizowana przez Muzeum Polin
w Warszawie,
- V edycja Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady,
- ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna Zachowaj trzeźwy umysł,
- kuratorska kampania Przeciw Przemocy - przemoc rówieśnicza, organizowana
przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do spraw Rodzinnych i Nieletnich przy
Sądzie Rejonowym w Przemyślu,
- projekt Bajki robotów – teraźniejszość do przyszłości opowieści młodych –
w Pracowni Artystycznej „Ceramiczny lis” w Przemyślu.
2. Konkursy:
-

Miłość jest wszędzie – organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Birczy,
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-

Pisanki, kraszanki, malowane jaja – powiatowy konkurs wielkanocny
organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy,
ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki Wehikuł czasu – wyróżnienie dla
1 wychowanki,
konkurs fotograficzny Moja ulubiona książka – organizowany przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Krzywczy – wyróżnienie dla 5 wychowanków,
Razem przeciwko przemocy – organizowany przez Zespół Kuratorskiej Służby
Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego
w Przemyślu – wyróżnienie dla 1 wychowanki.

Promocja placówki
1)
2)
3)
4)

zorganizowano Powiatowy konkurs literacko-plastyczny Moja ojczyzna,
wychowankowie brali czynny udział w Obchodach 500 - lecia Nienadowej,
samorząd uczestniczył w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Dubiecku,
placówka uczestniczyła w XXI Edycji Szlachetnej Paczki.

Współpraca z placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
1. MGOPS w Dubiecku.
2. GOPS w Krzywczy.
3. GOPS w Birczy.
4. PCPR w Przemyślu.
5. Sąd Rejonowy w Przemyślu.
6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nienadowej.
7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku.
8. Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim.
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iskani.
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Przemyślu.
11. Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej.
12. GKRPA w Dubiecku.
Ponadto na terenie Placówki odbyły się 4 spotkania Stałego Zespołu do spraw oceny sytuacji
dziecka.
Remonty i inwestycje
W 2021 roku nie realizowano inwestycji.

XXXVII. Liceum Ogólnokształczące w Dubiecku
W szkole uczy się 112 uczniów i pracuje 22 nauczycieli (9 na pełny etat, 13 na niepełny).
Ponadto, w szkole zatrudnionych jest trzech pracowników administracji i obsługi.
Najważniejszą i największą inwestycją w roku 2021 było wybudowanie auli o powierzchni
110,5 m2. Plus dwa dodatkowe pomieszczenia pomocnicze o powierzchni 32,8 m2 i 14,2 m2,
a także korytarz ewakuacyjny o pow. 23 m2. Salę wyposażono w system wentylacji
mechanicznej oraz nowoczesne oświetlenie. Usytuowana jest jako nadbudowa nad łącznikiem
części licealnej szkoły między budynkiem dydaktycznym a salą gimnastyczną. Zakres prac
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obejmował również zmianę konstrukcji dachu nad budynkiem liceum. Inwestycja powstała
w stosunkowo krótkim czasie, prace rozpoczęto w styczniu 2020 roku, a zakończono w połowie
grudnia 2021 roku. Całkowity koszt powstałego obiektu wyniósł - 1 321 287,16 zł, w tym
łączne dofinansowanie Powiatu Przemyskiego - 535 000,00 zł. Nadmienić również trzeba, że
w ramach drugiej inwestycji, wyremontowano także plac parkingowy przy budynku Liceum od
strony wschodniej, prace zostały wykonane w okresie październik – listopad 2021 r. Ogólny
koszt zadania zamknął się kwotą - 71 336,90 zł, w tym dofinansowanie Powiatu Przemyskiego
– 71 260,00 zł.
Fotografia 6. Uroczyste przecięcie wstęgi w nowowybudowanej auli..
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Fotografia 7. Widok na pomieszczenie auli.

Fotografia 8. Spotkanie w nowej auli.
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Wśród mniejszych inwestycji można wymienić zakup sprzętu audiowizualnego i pomocy
dydaktycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wymienione zostały
meble w gabinecie dyrektora.
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/22 młodzież uczyła się przeważnie stacjonarnie
z wyjątkiem okresu od 8 do 15 listopada 2021 r. (zgodnie z zaleceniem Sanepidu) oraz od
20 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 roku (kiedy wszystkie szkoły w Polsce na podstawie
decyzji rządu musiały przejść na tryb zdalny). Zgodnie z rozporządzeniem (MEN z dnia
26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U.
z 2022 r. poz. 186) od 27 stycznia 2022 r. szkoła ponownie przeszła w tryb nauki stacjonarnej.
Podczas nauki stacjonarnej systematycznie kontrolowane było przestrzeganie Procedury
bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19. Podczas kontroli stwierdzono, że nauczyciele
przestrzegają w/w procedur i egzekwują ich przestrzeganie od uczniów. Pomimo tego zdarzały
się pojedyncze przypadki zachorowań wśród uczniów i nauczycieli, w związku z czym za
porozumieniem Głównego Inspektora Sanitarnego uczniowie chorzy jak i z kontaktu objęci
zostali kwarantanną oraz nauczaniem zdalnym.
W ramach działalności profilaktycznej zorganizowane zostały spotkania warsztatowe dla
wszystkich klas pod hasłem „Nastolatek przyszłości” (Małgorzata Kapuściak; Dziewczyna
w trampkach). Tematyka warsztatów skupiona była na samoświadomości uczniów,
umiejętności rozpoznawania swoich mocnych stron i możliwości. Młodzież uczyła się panować
nad stresem i niepokojem, radzić sobie z sytuacją pandemii. Kolejnym działaniem
nakierowanym na wsparcie uczniów były warsztaty integracyjne dla klasy I i III b prowadzone
przez pana Arkadiusza Nepelskiego ukierunkowane na pozytywne relacje rówieśnicze,
wzmacnianie ich po czasie nauki zdalnej. Uczniowie klasy I uczestniczyli również
w testowaniu gry planszowej „Kompetencje przyszłości”.
Zajęcia dla klas: klasa I „Integracja zespołu klasowego. Relacje rówieśnicze”, „Samoocena- jak
oceniam swoje zachowanie w I semestrze?”.
Klasa 3a „Samopoczucie uczniów w trakcie pandemii. Dobre relacje w grupie, jak o nie dbać”,
„Stres - wróg czy sojusznik?”.
Również dla nauczycieli zorganizowano warsztaty w ramach pomocy psychologicznej
w związku z COVID-19 i nauczaniem zdalnym.
Wśród najważniejszych projektów edukacyjnych realizowanych przez szkołę wymienić można
Projekt Międzynarodowy ERASMUS „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu
kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie”. Ponadto, młodzież reprezentowała
szkołę w licznych konkursach i wydarzeniach lokalnych oraz angażowała się w akcje
charytatywne.
Wśród głównych potrzeb szkoły należy uwzględnić:
-

zatrudnienie sekretarki na pełny etat (obecnie jest na pół etatu),
wyposażenie w aneks kuchenny pomieszczenia przy auli,
wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych oraz
w administracji szkoły,
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-

zakup programu do tworzenia arkusza organizacji szkoły,
zakup programu do inwentaryzacji.

XXXVIII. Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej
Zakres informacji

Edukacja publiczna.
ROK 2021
Liczba uczniów i oddziałów. W roku szkolnym 2020/2021 do Zespołu Szkół im.
Aleksandra Fredry w Nienadowej uczęszczało 147 uczniów.
Od września 2021 r. do tut. Zespołu Szkół uczęszcza taka
sama liczba uczniów jak w poprzednim roku szkolnym, tj.
147 uczniów. Kształcenie jest prowadzone w 5 oddziałach
Technikum (w tym 4 odziały dwuzawodowe) oraz
w 4 oddziałach Branżowej Szkoły I stopnia (w tym 3 oddziały
dwuzawodowe).
Kadra pedagogiczna.
Kadrę pedagogiczną zespołu Szkół im. A. Fredry stanowi
28 nauczycieli, z czego 16 nauczycieli dyplomowanych,
7 mianowanych, 3 kontraktowych i 2 stażystów. Spośród
kadry pedagogicznej 20 nauczycieli jest zatrudnionych
w pełnym wymiarze, natomiast 8 w niepełnym. 3 osoby
stanowią kadrę kierowniczą tut. Zespołu Szkół.
Typy szkół i zawody.
Szkoła prowadzi kształcenie zawodowe w Technikum
i Branżowej Szkole I stopnia.
Oferta edukacyjna w Technikum obejmuje następujące
zawody:
- technik hotelarstwa,
- technik organizacji turystyki,
- technik spedytor,
- technik pojazdów samochodowych.
Obecnie kształcenie w tym typie szkoły odbywa się
w zawodach:
- technik hotelarstwa,
- technik pojazdów samochodowych.
Oferta edukacyjna w Branżowej Szkole I stopnia obejmuje
następujące zawody:
- kierowca mechanik,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
Obecnie kształcenie w tym typie szkoły odbywa się
w zawodach:
- kierowca mechanik,
- mechanik pojazdów samochodowych.
Charakterystyka kształcenia. Uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia zdają
egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji
przypisanych do danego zawodu.
Szkoła posiada odpowiednie wyposażenie pracowni
zawodowych do pełnienia funkcji Ośrodka Egzaminacyjnego
dla zawodów, w których są organizowane egzaminy
zewnętrzne.
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Wszystkie zajęcia w ramach kształcenia praktycznego są
prowadzone w warsztacie szkolnym i pracowniach
symulacyjnych w szkole.
Ponadto w zawodach: technik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych oraz kierowca
mechanik prowadzona jest nauka jazdy kat. B. Uczniowie
mogą też korzystać z kursu nauki jazdy ciągnikiem rolniczym
oraz kursu obsługi i jazdy wózkiem widłowym.
Ponadto we wszystkich zawodach w Technikum uczniowie
odbywają praktyki zawodowe u pracodawców.
Współpraca
ze
szkołą Od 2009 roku szkoła współpracuje ze szkołą zawodową
partnerską.
z Sankt Ingbert w Niemczech. We wcześniejszych latach
współpraca ta była głównie skupiona na wymianie
doświadczeń nauczycieli, a od 2017 roku organizowane są
wymiany uczniów obu szkół. W roku 2019 miały miejsce
2 wymiany młodzieży. W marcu w Niemczech, we wrześniu
w Polsce.
Na rok 2020 było planowane spotkanie młodzieży obu szkół
w ramach wymiany w powiecie Saarpfalz, ale sytuacja
epidemiczna w Europie spowodowała przesunięcie tego
spotkania na okres, kiedy podróżowanie będzie możliwe
i bezpieczne pod względem epidemicznym.
Współpraca z środowiskiem W celu budowania poczucia tożsamości ze środowiskiem
lokalnym.
uczniowie wielokrotnie prezentowali programy artystyczne –
głównie patriotyczne dla mieszkańców okolicznych
miejscowości oraz dla uczniów okolicznych szkół
podstawowych.
Od roku 2020 ze względu na pandemię koronawirusa,
działalność szkoły w ww. zakresie była ograniczona
w zasadzie do zera.
Wszelka działalność promocyjna tut. Jednostki odbywała się
za pomocą narzędzi cyfrowych.
Remonty i wyposażenie.
Systematycznie były prowadzone remonty bieżące mające na
celu poprawę stanu technicznego i wizualnego tut. Jednostki.
Ww. działania są podejmowane na miarę posiadanych
środków finansowych.

XXXIX. Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu
Stan i struktura bezrobocia
Bezrobocie w powiecie przemyskim mimo tendencji spadkowej - od wielu lat utrzymuje się
powyżej średniej wojewódzkiej i średniej ogólnopolskiej. Wg stanu na dzień
31 grudnia 2021 r. stopa bezrobocia w powiecie ukształtowała się na poziomie 13,3%,
w Przemyślu 10,8%, natomiast w województwie podkarpackim 8,2%.
W kraju stopa bezrobocia wynosiła 5,4%. Dla porównania na koniec 2020 r. dla powiatu
przemyskiego stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 13,6%, w Przemyślu zaś wynosiła
ona 11,2%.
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W końcu 2021 r. w ewidencji bezrobotnych znajdowało się 3.711 osób zamieszkałych
w powiecie przemyskim (w 2020 r. – 3.836 osób) i stanowiły one 56,1% ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych w PUP w powiecie (w 2020 r. – 55,5%).
Tabela 31. Bezrobocie na terenie Powiatu Przemyskiego.

Rok
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Bez
Stopa
prawa Dotychczas
bezrobocia
Ogółem Kobiety
do
niepracujący rejestrowanego
zasiłku
[%]
4663
2350
4029
1066
16,7
4068
2070
3547
912
14,8
3691
1916
3150
783
13,4
3465
1801
2939
678
12,5
3836
2017
3214
730
13,6
3711
1924
3210
701
13,3

W końcu grudnia 2021 r. udział liczby osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych wyniósł
13,5%, tj. 501 osób w tym 250 osoby stanowiły kobiety.
Wykres 30. Zarejestrowani bezrobotni wg gmin Powiatu Przemyskiego.
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W okresie od stycznia do końca grudnia 2021 r. zarejestrowało się 3.447 nowych bezrobotnych
(254 osoby mniej niż w 2020 r.).
Z ewidencji bezrobotnych wykreślono 3.572 bezrobotnych (o 242 osoby więcej niż w 2020 r.).
Największą grupę wśród osób wyłączonych z ewidencji w 2021 r. stanowili bezrobotni, którzy
podjęli zatrudnienie (60,1%) oraz bezrobotni, którzy nie potwierdzili gotowości do podjęcia
zatrudnienia (14,3%).
Bezrobotni niepełnosprawni
Na koniec grudnia 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu według podziału na
Powiat Przemyski zarejestrowanych było 204 bezrobotnych osób niepełnosprawnych i 31 osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy (nie posiadających statusu bezrobotnego).
W porównaniu do grudnia 2020 r. populacja bezrobotnych niepełnosprawnych zwiększyła się
o 64 osoby, a poszukujących pracy niepełnosprawnych zmniejszyła się o 1 osobę.
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Tabela 32. Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych wg stopnia niepełnosprawności
na 31 grudnia 2021 r.
Rok
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Liczba bezrobotnych
Poszukujący pracy
Stopień niepełnosprawności
Znaczny Umiarkowany
Lekki
Znaczny Umiarkowany
Lekki
5
69
124
9
29
4
9
62
95
7
30
1
6
74
92
5
23
1
10
77
88
3
22
1
6
68
66
8
22
2
9
105
90
6
23
2

Tabela 33. Zróżnicowanie terytorialne, wzrost/spadek oraz dynamika bezrobocia.
Wyszczególnienie

Bezrobotni wg stanu na
31 grudnia

Przyrost / spadek
w porównaniu do roku
poprzedniego

Dynamika

Lata
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Liczba osób
bezrobotnych
4663
4068
3691
3465
3836
3711
-595
-377
-232
371
125
92,6
87,2
90,7
93,3
90,3
96,7

Tabela 34. Stan i struktura bezrobotnych wg wieku i wykształcenia. (stan na 31 grudnia
2021 r.).
Wyszczególnienie
2016
2017
liczba 4663
4068
Ogółem
bezrobotnych
[%]
100
100
Struktura wg wieku
liczba
839
706
18 – 24 lat
[%]
18,0
17,4
liczba 1450
1278
25 – 34 lat
[%]
31,1
31,4
liczba 1037
934
35 – 44 lat
[%]
22,2
23,0
liczba
819
699
45 – 54 lat
[%]
17,6
17,2
242

2018
3691
100

2019
3465
100

2020
3836
100

2021
3711
100

615
16,7
1152
31,2
852
23,1
613
16,6

552
15,9
1057
30,5
801
23,1
574
16,6

603
15,7
1159
30,2
870
22,7
672
17,5

540
14,5
1103
29,7
879
23,7
658
17,7
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55 i więcej lat

wyższe
policealne
i średnie
zawodowe
średnie
ogólnokształcące
zasadnicze
zawodowe
gimnazjalne
i poniżej

liczba
371
322
332
[%]
7,9
7,9
9,0
Struktura wg wykształcenia
liczba
540
477
407
[%]
11,6
11,7
11,0
liczba 1072
923
883

481
13,9

532
13,9

531
14,3

394
11,4
842

447
11,7
963

406
10,9
936

[%]

23,0

22,7

23,9

24,3

25,1

25,2

liczba
[%]
liczba
[%]
liczba
[%]

529
11,3
1343
28,8
1179
25,3

504
12,4
1160
28,5
1004
24,7

487
13,2
1033
28,0
881
23,9

449
13,0
951
27,5
829
23,9

523
13,6
1014
26,4
889
23,2

519
13,9
982
26,5
868
23,4

Tabela 35. Stan i struktura bezrobotnych wg stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy.
Wyszczególnienie
liczba
Ogółem
bezrobotnych
%

2016
2017
2018
2019
4663
4068
3691
3465
100
100
100
100
Struktura wg stażu pracy
liczba
844
807
727
723
do 1 roku
%
18,1
19,8
19,7
20,9
liczba
1083
970
923
882
1-5
%
23,2
23,8
25,0
25,5
liczba
583
529
493
445
5-10
%
12,5
13,0
13,4
12,9
liczba
670
532
482
450
10-20
%
14,4
13,1
13,1
13,0
liczba
311
235
203
213
20-30
%
6,7
5,8
5,5
6,2
liczba
106
83
80
74
30 lat i więcej
%
2,3
2,0
2,2
2,1
liczba
1066
912
783
678
Bez stażu
pracy
%
22,9
22,4
21,2
19,6
Struktura wg czasu pozostawania bezrobotnymi
liczba
301
249
245
239
do 1 miesiąca
%
6,5
6,1
6,6
6,9
liczba
640
581
506
474
1–3 miesiące
%
13,7
14,3
13,7
13,7
liczba
553
443
380
367
3-6 miesięcy
%
11,9
10,9
10,3
10,6
liczba
536
431
413
414
6-12 miesięcy
%
11,5
10,6
11,2
12,0
liczba
757
669
540
491
12–24
miesięcy
%
16,2
16,4
14,6
14,2
243

2020
3836
100

2021
3711
100

830
21,6
991
25,8
503
13,1
487
12,7
218
5,7
77
2,0
730
19,0

805
21,7
963
25,9
520
14,0
458
12,3
202
5,4
62
1,7
701
18,9

274
7,1
495
12,9
468
12,2
682
17,8
734
19,1

278
7,5
545
14,7
428
11,5
504
13,6
658
17,7
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powyżej
24 miesięcy

liczba
%

1418
30,4

1311
32,2

1243
33,7

1115
32,2

1183
30,8

1298
35,0

Tabela 36. Terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia.
Wyszczególnienie
Procentowy wskaźnik
stopy bezrobocia wg
stanu na dzień
31 grudnia

Przyrost/spadek w
porównaniu do roku
poprzedniego

Rok
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

Powiat
Miasto Województwo
Przemyski Przemyśl Podkarpackie
16,7
14,0
11,6
14,8
12,4
9,7
13,4
11,2
8,8
12,5
10,3
7,9
13,6
11,2
9,1
13,3
10,8
8,2
-1
-1,1
-1,6
-1,9
-1,6
-1,9
-1,4
-1,2
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
1,1
0,9
1,2
-0,3
-0,4
-0,9

Polska
8,2
6,6
5,8
5,2
6,2
5,4
-1,5
-1,6
-0,8
-0,6
1,0
-0,8

Tabela 37. Bezrobotni z Powiatu Przemyskiego uprawnieni do zasiłku (stan na 31 grudnia
2021 r.).
Rok
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Zarejestrowani bezrobotni
w tym z prawem do
Ogółem
zasiłku
4663
634
4068
521
3691
541
3465
526
3836
622
3711
501

Procentowy udział bezrobotnych z
prawem do zasiłku w ogólnej liczbie
bezrobotnych
13,6
12,8
14,7
15,2
16,2
13,5

Oferty pracy
W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu przyjął do realizacji 1.487 ofert pracy
(w 2020r. – 1.387 ofert), z tego 566 ofert z terenu powiatu przemyskiego. W liczbie ofert
z terenu powiatu 455 stanowiły wolne miejsca pracy i 111 miejsca aktywizacji zawodowej, tj.
stażu i prac społecznie użytecznych (w porównaniu do analogicznego okresu roku
poprzedniego - 374 wolnych miejsc pracy i 114 miejsc aktywizacji zawodowej). W ogólnej
liczbie ofert pracy z terenu powiatu 122 oferty były niesubsydiowane, co stanowi 21% ogółu
(w 2020r. – odpowiednio 132 oferty; 27%).
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Tabela 38. Oferty pracy z terenu Powiatu Przemyskiego (zatrudnienie lub inna praca
zarobkowa).
Wyszczególnienie
Oferty pracy ogółem
- subsydiowanej
- niesubsydiowanej
- dla niepełnosprawnych

2017
2018
936
685
W tym oferty pracy
610
458
326
227
12
1

2019
578

2020
488

2021
566

433
145
11

356
132
2

444
122
4

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
przepisami wykonawczymi, określającymi szczególne warunki dostępu cudzoziemców do
rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu realizował zadania mające służyć
zaspokojeniu potrzeb kadrowych pracodawców oraz umożliwiać podejmowanie pracy na
terytorium RP cudzoziemcom. W 2021 r. wpłynęło 2.566 oświadczeń o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi, z tego 193 od podmiotów mających siedzibę na terenie
powiatu przemyskiego (w 2020 r. odpowiednio 2.921 oświadczeń; 224 z terenu powiatu).
Ponadto złożono 215 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców,
z czego 206 złożyły podmioty z terenu powiatu (w 2020 r. – 222 wnioski, w tym 186 z terenu
powiatu).
Wydatki
Wydatki z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. wyniosły ogółem 35 018 711,49 zł tj.
26 848 513,93 zł mniej niż w roku ubiegłym.
Tabela 39. Wydatki w zł.

Wyszczególnienie

Fundusz
Pracy

1
Wydatki ogółem:
w tym:
Wypłata zasiłków
dla bezrobotnych
Wypłata dodatków
aktywizacyjnych
Świadczenie
integracyjne
Pozostałe wydatki
Aktywne formy
przeciwdziałania
bezrobociu

2

Projekty
współfinansowane
z EFS (POWER,
RPO)
3

COVID

PFRON

Razem

4

5

6

24 761 718,62

7 264 073,48 10 078 054,34

186 138,53 42 289 984,97

13 927 294,21

0,00

0,00 13 927 294,21

830 540,70

0,00

0,00

830 540,70

1 061 991,57

0,00

0,00

1 061 991,57

835 711,59

0,00

4 397,18

840 108,77

8 106 180,55

7 264 073,48 10 078 054,34
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Przekwalifikowania

150 145,55

73 913,37

0,00

2 909,72

226 968,64

Zwrot kosztów
dojazdu,
zakwaterowania
i wyżywienia

165 298,48

59 649,74

0,00

632,01

225 580,23

3 834,00

2 421,00

0,00

68,00

6 323,00

1 459 661,84

862 745,33

0,00

0,00

2 322 407,17

1 865 382,02

1 975 692,74

0,00

72 520,33

3 913 595,09

1 157 679,14

1 506 214,45

0,00

80 000,00

2 743 893,59

0,00

0,00

11 859,63

1 876 076,20

0,00

25 611,29

2 567 291,74

870 015,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 672,00
1 209 415,00

416 394,21

0,00

0,00

416 394,21

202 814,46

0,00

0,00

202 814,46

1 650 257,51

0,00

0,00

1 650 257,51

0,00

0,00

44 523,10

Badania lekarskie
Prace interwencyjne
Jednorazowe środki
na podjęcie
działalności
gospodarczej
Dopos i wyp
stanowisk pracy
Koszty studiów
podyplomowych

11 859,63

Stypendia stażowe

665 604,25

Bon szkoleniowy
Bon na zasiedlenie
Krajowy Fundusz
Szkoleniowy
Prace społecznie
użyteczne
Roboty publiczne
Opieka nad
dzieckiem do lat 7
i osobą zależną

10 672,00
339 400,00

Wydatki Covid

7 177,46

37 345,65

0,00

10 078 054,34

0,00 10 078 054,34

W 2021 r. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wyegzekwowano łącznie 151 153,43 zł,
w tym:
1. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków dla bezrobotnych,
dodatków aktywizacyjnych, stypendiów stażowych, kosztów dojazdu itp.)
łącznie: 103 812,36 zł.
2. z tytułu zwrotu świadczeń na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w związku z
niedotrzymaniem umów cywilno – prawnych: 47 341,07 zł z tego m.in.:
-

prace interwencyjne
doposażenie stanowiska pracy
środki na działalność gospodarczą
bony na zasiedlenie
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17 210,95 zł,
13 521,31 zł,
3 768,96 zł,
12 839,85 zł.
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W roku 2021 wydano łącznie 45 decyzji w tym:
-

37 o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,
6 o umorzeniu nienależnie pobranego świadczenia (na kwotę: 5 162,33 zł),
2 o rozłożeniu na raty nienależnie pobranego świadczenia.

Ponadto prowadzono 33 sprawy dot. zwrotu zasiłku z ZUS (bez wydania decyzji
administracyjnej).
Realizacja form wsparcia
Realizacja poszczególnych form wsparcia w ramach środków będących w dyspozycji
Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
Prace interwencyjne
W 2021r. wpłynęło 219 wniosków o organizację prac interwencyjnych, zawarto 214 umów
o organizowanie prac interwencyjnych w tym:
-

36 umów zawartych było z pracodawcami w ramach projektu RPO – na organizację
41 stanowisk pracy,
46 umów zawartych w ramach projektów PO WER – na organizację 48 stanowisk
pracy,
132 umowy zawarte w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na organizację 159 stanowisk pracy.

W omawianym okresie subsydiowanym zatrudnieniem ogółem objęto 455 osób bezrobotnych
(281 osób z terenów wiejskich, 174 osoby z miasta), w tym:
-

191 osób (116 osób z terenów wiejskich, 75 osób z miasta) kontynuowało program
zgodnie z umowami zawartymi w poprzednich latach,
264 osoby (165 osób z terenów wiejskich, 99 osób z miasta) skierowano do prac
interwencyjnych w 2021 r.

Na dzień 31.12.2021 r. prace interwencyjne zakończyły 202 osoby (124 osób z terenów
wiejskich, 78 osób z miasta), z tego 187 osób (113 osób z terenów wiejskich, 74 osób z miasta)
uzyskało zatrudnienie. Ponadto 46 osób (28 osób z terenów wiejskich, 18 osób z miasta)
przerwało udział w pracach interwencyjnych, z tego 21 osób (12 osób z terenów wiejskich,
9 osób z miasta) uzyskało zatrudnienie. Ogółem wskaźnik efektywności wynosi 92,57%
i 91,12% na terenach wiejskich.
W 2022 r. 200 osób (125 osób z terenów wiejskich, 75 osób z miasta) będzie kontynuować
subsydiowane zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.
Roboty publiczne
W 2021 r. wpłynęło 86 wniosków o organizację robót publicznych. Zawarto 88 umów
o organizowanie robót publicznych finansowanych ze środków Funduszu Pracy przyznanych
w ramach algorytmu – na organizację 153 stanowisk pracy.
W okresie sprawozdawczym robotami publicznymi objęto 179 osób (122 osoby z terenów
wiejskich oraz 57 osób z miasta), w tym:
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-

22 osoby (18 osób z terenów wiejskich, 4 osoby z miasta) kontynuowały program
zgodnie z umowami zawartymi w 2020 r.,
157 (104 osoby z terenów wiejskich, 53 osoby z miasta) osób skierowano na roboty
publiczne w 2021 r.

Na 31.12.2021 r. 142 osoby (89 osób z terenów wiejskich, 53 osoby z miasta) zakończyły
wykonywanie robót publicznych, zatrudnienie uzyskało 140 osób (87 osób z terenów
wiejskich, 53 osoby z miasta), co daje efektywność 98,59 % i 97,75% na terenach wiejskich..
W 2022 r. 37 osób (33 osoby z terenów wiejskich, 4 osoby z miasta) będzie kontynuowało
zatrudnienie w ramach robót publicznych.
Organizatorem robót publicznych były przede wszystkim gminy, jednostki podległe Gminie
Miejskiej Przemyśl oraz stowarzyszenia.
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
W 2021 r. wpłynęło 169 wniosków o wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej. Zawarto 165 umów o realizację tej formy wsparcia, w tym:
-

80 umów finansowanych było ze środków Funduszu Pracy przyznanych w ramach
algorytmu,
60 umów finansowanych było ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego,
25 umów finansowanych było ze środków Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.

Ponadto zawarto 2 umowy w ramach środków PFRON dla 2 osób niepełnosprawnych.
W omawianym okresie tą formą wsparcia objęto 275 osób (155 osób z terenów wiejskich,
120 osób z miasta), w tym:
-

-

monitorowano realizację umów o wypłatę jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej zawartych z 110 osobami bezrobotnymi (63 osoby
z terenów wiejskich, 47 osób z miasta) w poprzednim okresie sprawozdawczym.
w 2021 r. 165 osób bezrobotnych (92 osoby z terenów wiejskich i 73 osoby z terenu
miasta) zostało wyrejestrowanych z tytułu rozpoczęcia działalności gospodarczej po
uzyskaniu jednorazowych środków.

W omawianym okresie roczny obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej zakończyło
i wypełniło warunki umowy 103 osoby (52 osoby z terenów wiejskich, 51 osób z miasta).
W ramach zawartych umów przeprowadzono 36 wizyt monitorujących oraz 41 wizyt celem
oględzin lokali poprzedzających udzielenie wsparcia.
Bezrobotni najczęściej wnioskowali o środki na rozpoczęcie działalności usługowej (głównie
usługi: remontowo-budowlane, mechanika pojazdowa i wulkanizacja, fryzjersko-kosmetyczne,
informatyczne, projektowanie, kurierskie) i handlowej oraz działalność taksówek osobowych.
Doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
W 2021 r. wpłynęły 102 wnioski o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia
stanowiska pracy. Zawarto 97 umów o realizację tej formy wsparcia, w tym:
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-

42 umowy zawarto w ramach Funduszu Pracy przyznanego algorytmem na
utworzenie 49 stanowisk pracy,
35 umów zawarto w ramach środków RPO - 40 stanowisk pracy,
20 umów zawarto w ramach środków POWER - 23 stanowiska pracy,

Ponadto 2 umowy zawarto w ramach środków PFRON na utworzenie 2 stanowisk pracy dla
osób niepełnosprawnych.
W 2021 r. refundacją kosztów wyposażenia stanowiska pracy objęto 381 osób (214 osób
z terenów wiejskich, 167 osób z miasta) bezrobotnych, w tym:
-

-

monitorowano realizację umów zawartych w poprzednim okresie sprawozdawczym,
zgodnie z którymi 222 osoby bezrobotne (127 osób z terenów wiejskich, 95 osób z
miasta) kontynuowały zatrudnienie z roku 2020,
na nowo utworzone w 2021r. miejsca pracy i uzupełnienia zwolnionych miejsc pracy
skierowano 159 osób (87 osób z terenów wiejskich, 72 osoby z miasta).

W omawianym okresie 124 osoby (65 osób z terenów wiejskich, 59 osób z miasta) zakończyły
udział w programie terminowo, a 46 osób (26 osób z terenów wiejskich, 20 osób z miasta)
przerwało udział w tej formie aktywizacji. W 2022 r. program będzie kontynuowało 211 osób
(123 osoby z terenów wiejskich, 88 osób z miasta).
W ramach zawartych umów przeprowadzono 97 wizyt monitorujących.
Pracodawcy najczęściej wnioskowali o tworzenie następujących stanowisk pracy: sprzedawca,
zaopatrzeniowiec, kierowca samochodu dostawczego, przedstawiciel handlowy, mechanik
pojazdów samochodowych, dostawca potraw, kucharz.
Bony zasiedleniowe
W 2021 r. wpłynęło 141 wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie. Zawarto 136 umów
o realizację tej formy wsparcia, w tym:
-

39 umów zawarto w ramach Funduszu Pracy przyznanych algorytmem,
97 umów zawarto w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W omawianym okresie tą formą wsparcia objęto 204 osoby (119 osób z terenów wiejskich,
85 osób z miasta), w tym:
-

-

monitorowano realizację umów o wypłatę bonu na zasiedlenie zawartych
z 68 osobami bezrobotnymi (39 osób z terenów wiejskich, 29 osób z miasta)
w poprzednim okresie sprawozdawczym.
w 2021 r. 136 osób bezrobotnych (80 osób z terenów wiejskich, 56 osób z miasta)
otrzymało bon na zasiedlenie.

W omawianym okresie 87 osób (51 osób z terenów wiejskich, 36 osób z miasta) zakończyło
udział w formie i wywiązało się z warunków zawartych umów.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu oferował bezrobotnym skierowanym na
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dodatkowe wsparcie tj.:
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zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dotyczy osób bezrobotnych posiadających co
najmniej jedno dziecko do lat sześciu, lub co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 7 roku życia) – w 2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło 30 wniosków
o przyznanie tego wsparcia.
zwrot kosztów dojazdu - w 2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło 149 wniosków
o przyznanie tego wsparcia, w tym:
z tytułu podjęcia pracy w ramach prac interwencyjnych - 87 wnioski (76 osób
z terenów wiejskich, 11 osób z miasta),
z tytułu podjęcia pracy w ramach doposażenia stanowiska pracy - 36 wniosków (29
osób z terenów wiejskich, 7 osób z miasta),
z tytułu podjęcia pracy w ramach robót publicznych - 26 wniosków (23 osoby
z terenów wiejskich, 3 osób z miasta).

-

-

Realizowane projekty
W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu kontynuował realizację trzech projektów
pozakonkursowych rozpoczętych w 2020 r:
1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (IV)”
realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
W ramach projektu zrealizowano w 2021 r. następujące formy aktywizacji (objęto
wsparciem):
-

pośrednictwo pracy poprzedzone IPD,
staże – 21 osób (15 osób z terenów wiejskich, 6 osób z miasta),
prace interwencyjne – 11 osób (6 osób z terenów wiejskich, 5 osób z miasta),
bony na zasiedlenie – 44 osoby (26 osób z terenów wiejskich, 18 osób z miasta),

2. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (V) realizowany
w ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój –
okres realizacji od 01.01.2020 r do 31.12.2022 r.
W ramach projektu zrealizowano w 2021r. następujące formy aktywizacji (objęto
wsparciem):
-

poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD – 6 osób (3 osoby z terenów wiejskich,
3 osoby z miasta),
pośrednictwo pracy poprzedzone IPD – 215 osób (143 osoby z terenów wiejskich,
72 osób z miasta),
szkolenia - 7 osób (3 osoby z terenów wiejskich, 4 osoby z miasta),
staże – 126 osób (67 osób z terenów wiejskich, 59 osób z miasta),
prace interwencyjne – 66 osób (37 osób z terenów wiejskich, 29 osób z miasta),
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 14 osób (7 osób
z terenów wiejskich, 7 osób z miasta),
bony na zasiedlenie – 53 osoby (35 osób z terenów wiejskich, 18 osób z miasta),
doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 15 osób (10 osób z terenów
wiejskich, 5 osób z miasta),
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-

instrumenty dofinansowania (COVID) – 590 osób.

3. Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w przemyskim (VI)”
realizowany w ramach działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku
pracy. W ramach projektu w 2021r. 14 osób kontynuowało realizację staży.
Ponadto w 2021 roku rozpoczęto realizację kolejnych dwóch projektów pozakonkursowych:
1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (VI)”
realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
W ramach projektu zrealizowano w 2021r. następujące formy aktywizacji:
-

poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD – 2 osoby (1 osoba z terenów wiejskich,
1 osoba z miasta),
pośrednictwo pracy poprzedzone IPD – 93 osoby (56 osób z terenów wiejskich,
37 osób z miasta),
szkolenia - 2 osoby (1 osoba z terenów wiejskich, 1 osoba z miasta),
staże – 18 osób (11 osób z terenów wiejskich, 7 osób z miasta),
prace interwencyjne – 12 osób (7 osób z terenów wiejskich, 5 osób z miasta),
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 11 osób (9 osób
z terenów wiejskich, 2 osoby z miasta),
bony na zasiedlenie – 44 osoby (24 osoby z terenów wiejskich, 20 osób z miasta),
doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - 8 osób (5 osób z terenów
wiejskich, 3 osoby z miasta).

2. Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w przemyskim (VII)
realizowany w ramach działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku
pracy RPO – okres realizacji od 01.01.2021 r do 30.06.2022 r.
W ramach projektu realizowano następujące formy aktywizacji:
-

prace interwencyjne – 40 osób (26 osób z terenów wiejskich, 14 osób z miasta)
staże – 40 osób (23 osoby z terenów wiejskich, 17 osób z miasta),
przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – 60 osób
(33 osoby z terenów wiejskich, 27 osób z miasta),
doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 40 osób (21 osób z terenów
wiejskich, 19 osób z miasta),

Projekt był skierowany do osób w wieku 30 lat i więcej z grup:
1) bezrobotnych:
a)
osoby w wieku 50 lat i więcej,
b)
kobiety,
c)
osoby długotrwale bezrobotne (wg definicji EFS - nieprzerwanie 12 miesięcy),
d)
osoby z niepełnosprawnościami,
e)
osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
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2) rolnicy i członkowie ich rodzin, tj. osoby posiadające nieruchomość rolną lub
członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu
prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
3) Uczestnikami projektu mogą być również bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat,
którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych w punkcie 1 lit. c-e oraz
w punkcie 2. Udział tych osób nie może przekroczyć 20 % bezrobotnych objętych
wsparciem w ramach projektu, a udzielone im wsparcie ma doprowadzić do rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej.
Staże dla bezrobotnych i poszukujących pracy
W 2021 roku wpłynęło 261 wniosków o organizację staży, z tego zawarto 205 umów, na które
skierowano 217 bezrobotnych/poszukujących pracy. W ramach zawartych umów
przeprowadzono 20 wizytacji w miejscu odbywania stażu.
Staż u pracodawcy w 2021 roku odbywały 304 osoby, w tym z terenów wiejskich 190 osób,
rozpoczęło 205 osób, w tym 127 z terenów wiejskich bezrobotnych i poszukujących pracy,
ukończyło 218 osób w tym 136 z terenów wiejskich, z tego pracę podjęły 192 osoby, w tym
119 osób z terenów wiejskich tj. 88,07% efektywności, z terenów wiejskich 87,50%.
Staże dla bezrobotnych organizowane były w ramach środków:
1. POWER IV– dla 1 osoby,
2. POWER V– dla 100 osób,
3. POWER VI – dla 18 osób,
4. RPO VII – dla 40 osób,
5. FP – dla 42 osób,
6. PFRON – dla 4 osób.
Ponadto w 2021 roku do tut. Urzędu wpłynęło 109 wniosków od bezrobotnych/poszukujących
pracy o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu na staż, w tym 97 wniosków od bezrobotnych
z terenów wiejskich.
Prace społecznie użyteczne
W roku 2021 prace społecznie użyteczne podjęło 152 bezrobotnych, w tym 78 osób z terenów
wiejskich korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, z tego:
-

74 osoby zamieszkałe na terenie miasta Przemyśla,
1 osoba zamieszkała na terenie gminy Fredropol,
6 osób zamieszkałych na terenie gminy Krasiczyn,
3 osoby zamieszkałe na terenie gminy Krzywcza,
13 osób zamieszkałych na terenie gminy Medyka,
10 osób zamieszkałych na terenie gminy Orły,
12 osób zamieszkałych na terenie gminy Przemyśl,
10 osób zamieszkałych na terenie gminy Stubno,
13 osób zamieszkałych na terenie gminy Żurawica,
10 osób zamieszkałych na terenie gminy Bircza.
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Prace społecznie użyteczne były wykonywane przez bezrobotnych głównie w zawodach:
robotników gospodarczych, pomocy kuchennych, sprzątaczek itp. Prace społecznie użyteczne
ukończyło 116 osób bezrobotnych, w tym 63 osób z terenów wiejskich. Zatrudnienie uzyskało
20 osób bezrobotnych, w tym 4 osoby z terenów wiejskich, co daje 17,24%, 6,35%
efektywności. Na realizację programu w 2021 r. wydatkowano kwotę 202.814,46 zł.
Szkolenia i przekwalifikowania
W 2021 roku złożono 53 wnioski, w tym 30 wniosków z terenów wiejskich na szkolenia
wskazane przez osoby uprawnione oraz 2 wnioski o przyznanie bonu szkoleniowego.
Rozpoczęło szkolenia 38 osób, w tym 17 osób z terenów wiejskich bezrobotnych
i poszukujących pracy, w tym 1 osoba niepełnosprawna poszukująca pracy, 36 osób, w tym
17 osób z terenów wiejskich ukończyły szkolenia ( 2 osoby kontynuują szkolenie w 2022 roku).
Skierowano na szkolenia:
- 8 osób bezrobotnych, w tym 4 osoby z terenów wiejskich w ramach projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (V)”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś
priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty
pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego,
- 2 osoby bezrobotne, w tym 1 osobę z terenów wiejskich w ramach projektu:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (VI)”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś
priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty
pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane w ramach Inicjatywy na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej,
- 1 osobę niepełnosprawną poszukującą pracy z środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 2 osoby, w tym 1 osobę z terenów wiejskich w ramach przyznanych bonów
ze środków FP,
- 25 osób w ramach Funduszu Pracy.
Zorganizowano łącznie 38 szkoleń, w tym:
-

-

36 szkoleń na indywidualne wnioski wskazane przez zainteresowanego
bezrobotnego, poszukującego pracy dla 36 osób, w tym 16 osób z terenów
wiejskich,
2 szkolenia w ramach przyznanych bonów szkoleniowych dla 2 osób, w tym
1 osoba z terenów wiejskich.

Kursy zrealizowano pod potrzeby rynku pracy i zgłoszone potrzeby, wnioski osób
bezrobotnych i poszukujących pracy w wyspecjalizowanych jednostkach szkolących
z zachowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.
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Na 36 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym 16 osób z terenów wiejskich, które
uzyskały świadectwo ukończenia szkolenia pracę podjęło 25 osób, w tym 12 osób z terenów
wiejskich, co stanowi 69,44% , 70,58% - ogólnej liczby osób, które ukończyły szkolenia.
Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów do szkolenia zawodowego przeprowadzono
z udziałem doradców zawodowych.
Kursy/szkolenia zrealizowano na podstawie zapotrzebowania osób bezrobotnych
w wyspecjalizowanych jednostkach szkolących z zachowaniem ustawy o zamówieniach
publicznych.
Krajowy fundusz szkoleniowy
W 2021 roku złożono 101 wniosków, w tym 20 wniosków z terenów wiejskich o przyznanie
środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne
pracodawców i pracowników, oraz zawarto 46 umów, w tym z terenów wiejskich 11 umów,
w tym :
1) W ramach środków limitu KFS na 2021r., w kwocie 394.381,61 zł., sfinansowano
koszty kształcenia ustawicznego 157 osób. Na promocję KFS w roku 2021 została
wydatkowana kwota 6.912,60 zł. (łączna wydatkowana kwota KFS - 401.294,21 zł).
2) W ramach środków rezerwy KFS na 2021 r., w kwocie 15.100,00 zł., sfinansowano
koszty kształcenia ustawicznego 8 osób.
Łączna wydatkowana kwota środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (limit+ rezerwa
KFS) - 416.394,21 zł. Ogółem sfinansowano koszty kształcenia 165 osób. W ramach KFS
finansowano: kursy, studia podyplomowe, badania lekarskie związane z kształceniem, oraz
egzaminy.
Ponadto w ramach świadczenia usługi poradnictwa zawodowego Powiatowy Urząd Pracy
w Przemyślu w 2021 r. na podstawie indywidualnych planów działania dostosowanych do
indywidualnych potrzeb osoby, objął 238 bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym
z terenów wiejskich 109 osób, objętych:
-

poradnictwem indywidualnym – 43 osoby z terenów wiejskich,
poradnictwem grupowym 66 osób z terenów wiejskich,
badaniami testowymi - 7 osób z terenów wiejskich.

Ponadto informacją zawodową indywidualną objęto 3.294 osób z terenów wiejskich,
W ramach współpracy w zakresie readaptacji osób skazanych, pomiędzy PUP w Przemyślu
a Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, udzielono wsparcia w zakresie aktywizacji
zawodowej 22 osobom, w tym z terenów wiejskich 5 osobom. W ramach współpracy
z Zakładem Karnym w Medyce przeprowadzono 3 grupowe informacje zawodowe dla
osadzonych.
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Tabela 40. Liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu
i uzyskanymi wskaźnikami efektywności w 2021 r.

Lp

Wyszczególnienie

1

Liczba osób
uczestniczących
w danej formie
aktywizacji
2
Ogółem Powiat

Liczba osób, które
zakończyły udział
w danej formie
aktywizacji
3
Ogółem

Powiat

Liczba osób, które
zostały
zatrudnione

Wskaźnik
efektywności w %
(rubr. 4:3)

4

5

Ogółem

Powiat

Ogółem

Powiat

1

Prace interwencyjne

455

281

223

152

208

125

93,27

82,24

2

Szkolenia

38

17

36

17

25

12

69,44

70,58

3

Prace społecznie
użyteczne

152

78

116

63

20

4

17,24

6,34

4

Staże absolwenckie

304

190

218

136

192

119

88,07

87,50

5

Jednorazowe środki na
pod. dział. gosp.

275

155

103

52

100

50

97,89

96,15

6

Doposażenia stanowisk
pracy

381

214

124

65

106

55

85,48

84,62

7

Roboty publiczne

179

122

142

89

140

87

98,59

97,75

8

Bony zasiedleniowe

204

119

87

51

72

42

82,76

82,35

9

Bony szkoleniowe

2

1

2

1

2

1

100,00

100,00

1990

1177

1051

626

865

495

82,30

79,07

Razem

Realizacja wsparcia w ramach „Tarczy antykryzysowej”
W 2021 r. PUP Przemyśl realizował wsparcie dla przedsiębiorców na podstawie Ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji tj.:
1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
(art. 15zzd) - wpłynęło 106 wniosków – udzielono wsparcia 42 przedsiębiorcom,
2. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych
(art. 15zzda) - wpłynęło 89 wniosków – udzielono wsparcia 48 podmiotom,
3. Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4) - wpłynęło
355 wniosków – udzielono wsparcia 306 przedsiębiorcom,
4. Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie
rozporządzenia rozdział 3 - wpłynęło 1500 wniosków – zawarto 1 411 umów w ramach,
których udzielono wsparcia 623 przedsiębiorcom.
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5. Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw - Sklepiki szkolne (15zze4a) - wpłynęło
13 wniosków – zawarto 6 umów w ramach, których udzielono wsparcia
2 przedsiębiorcom,
6. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc) - wpłynęły 183 wnioski – zawarto 145
umów w ramach, których udzielono wsparcia 137 przedsiębiorcom,
7. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców (art. 15zzb) - wpłynęło 28 wniosków – zawarto 22 umowy w ramach,
których udzielono wsparcia 20 przedsiębiorcom na ochronę 61 miejsc pracy,
8. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na
ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej
(art. 15zze2) - wpłynęły 2 wnioski – nie zawarto umów.
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Część V. Współpraca
międzynarodowa
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XXXX. Współpraca międzynarodowa Powiatu Przemyskiego
Wizyta delegacji z Powiatu Przemyskiego w Powiecie Heves (Węgry)
Na zaproszenie dr. Attili Simon Juhász, Przewodniczącego Rady Powiatu Heves Wydział PEK
zorganizował wyjazd delegacji Powiatu Przemyskiego na obchody – Dzień Żałoby Narodowej
na dziedzińcu Lenkey w Egerze. Delegacja z Powiatu Przemyskiego wspólnie z węgierskimi
partnerami odwiedziła także groby polskich oficerów na cmentarzu Kisasszony. Podczas
trzydniowej wizyty wielokrotnie rozmawiano na temat współpracy, która podpisana została
przez powiaty jeszcze w 2003 r., a w ostatnich latach została nieco zaniedbana. Strony podjęły
decyzję o ożywieniu tej współpracy. Szczególnie w dziedzinie turystyki. Dlatego też, węgierscy
partnerzy zaprosili polską delegację do odwiedzenia jednego z najdynamiczniej rozwijających
się regionów turystycznych powiatu Heves, jeziora Tisza. Obie strony są przekonane, że
współpraca będzie się rozwijać i służyć również promocji atrakcyjności turystycznej obydwu
powiatów.

Fotografia 9. Spotkanie Starosty Przemyskiego Jana Pączka z Przewodniczącym Rady
Powiatu Heves Attili Simon Juhász.
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Fotografia 10. Delegacja Powiatru Przemyskiego w Heves.
Wizyta Delegacji z Powiatu Saarpfalz (Niemcy) w Powiecie Przemyskim
Powiat Przemyski utrzymuje żywotną współpracę z niemieckim Powiatem Saarpfalz od wielu
lat. W 2021 r. mijała dziesiąta rocznica nawiązania współpracy pomiędzy polskim i niemieckim
samorządem. Z tej okazji na terenie powiatu w dniach 19 i 20 października 2021 r. gościła
niemiecka delegacja z dr. Theophilem Gallo na czele, z zaprzyjaźnionego Powiatu Saarpfalz.
Wizyta ta służyła pogłębieniu współpracy i omówieniu spraw związanych z bieżącymi
problemami jakie dotykają oba powiaty w obecnym czasie. Na koniec pobytu delegacja miała
okazję zapoznać się z niektórymi osobliwościami Powiatu Przemyskiego oraz Przemyśla,
a także uczestniczyć w warsztatach sitodruku. Pobyt delegacji zorganizował wydział PEK,
odpowiedzialny m.in. za współpracę zagraniczną.
Konsul Ambasady Kanady z wizytą w Powiecie Przemyskim
W dniu 9 grudnia 2021 r. Starosta Przemyski gościł Konsula Ambasady Kanady Panią Brigitte
Fournier, Panią Dorotę Blicharz Oficera Konsularnego oraz Pana Leszka Woźnego Oficera ds.
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania Pan Starosta miał okazję
zaprezentować walory i atrakcje Powiatu Przemyskiego. Część spotkania została poświęcona
przedstawieniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, które są realizowane na poziomie
samorządu powiatowego.
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Fotografia 11. Spotkanie Starosty Przemyskiego Jana Pączka z Konsulem Kanady
w Polsce Panią Brigitte Fournier wraz z delegacjami.
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Podsumowanie
Niniejszy raport o stanie Powiatu Przemyskiego opisuje jego stan w kolejnym roku pandemii
koronawirusa SARSCoV-2. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu samorządowych dokonań
w roku 2021, w nieco innym, kryzysowym kontekście daje obraz wielu problemów z którymi
Zarząd musiał się zmierzyć poza standardowym zarządzaniem, realizowaniem budżetu, planów
inwestycyjnych i uchwał Rady Powiatu.
Podsumowując ubiegły 2021 rok zauważyć należy, że Powiat Przemyski zmagał się
z potężnym zagrożeniem. Praktycznie przez cały rok trzeba było pokonywać przeszkody
wynikające z pandemii koronawirusa, która pojawiła się w marcu 2020 roku. Wówczas władze
Powiatu podjęły zdecydowane działania organizacyjne i zarządcze w celu zmniejszenia
zagrożenia zarówno dla pracowników jak i petentów starostwa oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu. Pozwoliło to uniknąć zbiorowego zachorowania wśród pracowników starostwa
i jednostek organizacyjnych. Nie udało się jednak całkowicie uniknąć zarażenia wirusem przez
pracowników i zdarzały się pojedyncze przypadki zakażenia pracowników. Nie spowodowało
to jednak poważniejszego zakłócenia w pracy jednostek Powiatu. Osiągnięcie takiego stanu
bezpieczeństwa epidemicznego było możliwe przez zmiany organizacyjne i zabezpieczenia,
nadzorowane przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. Zmianami organizacyjnymi objęto
między innymi wydziały: komunikacji, geodezji, finansowo-księgowy, organizacyjnoadministracyjny i spraw obywatelskich. By ograniczyć ilość petentów w budynku Starostwa
przeniesiono z drugiego piętra na parter wydawanie wypisów z rejestrów gruntów i budynków
oraz kasę. Ponadto zorganizowano na parterze poczekalnię i weryfikację dokumentów klientów
wydziału komunikacji, ograniczając tym samym jednoczesny pobyt na terenie budynku osób
załatwiających sprawy w wydziale komunikacji do minimum. W przypadku pozostałych
wydziałów pracownicy merytoryczni podchodzili do holu przy wejściu głównym i jeżeli to było
niezbędne do załatwienia sprawy petenci pojedynczo wchodzili do danego wydziału
w maseczce, po zmierzeniu temperatury i zdezynfekowaniu rąk. Petenci mogli wchodzić do
budynku jedynie wejściem głównym.
Dzięki rozsądnym działaniom samorządowców Powiatu Przemyskiego oraz pracowników zrealizowano zaplanowane zadania własne i zlecone oraz inwestycje podnoszące standard życia
mieszkańców i zachęcające gości do przyjazdu na teren naszego Powiatu posiadającego wiele
atrakcji przyrodniczych i kulturowych.
Raport pokazuje działalność Rady, Zarządu, administracji powiatowej oraz jednostek
organizacyjnych powiatu w roku 2021. To ogrom pracy, który wykonywany był codziennie dla
sprawnej obsługi mieszkańców. Było to możliwe dzięki doświadczonej i merytorycznie bardzo
dobrze przygotowanej kadrze pracowniczej. Poziom obsługi, tworzenie przyjaznych, pomimo
pandemii, warunków pracy oraz życzliwa atmosfera wpływały na budowanie pozytywnej opinii
o funkcjonowaniu władz i administracji, a przede wszystkim na zadowolenie naszych klientów
– mieszkańców i gości.
Zgodnie z podjętą przez Radę Powiatu uchwałą raport składa się z pięciu części.
W części I zatytułowanej „Ogólne podsumowanie działalności Zarządu Powiatu” opisana
została działalność Zarządu Powiatu Przemyskiego, który pracował, zmagając się
z trudnościami i przeszkodami, kontynuując w 2021 roku politykę prorozwojową Powiatu.
W II części pt. „Realizacja polityk, programów i strategii” opisane zostało
funkcjonowanie Starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
Zapewnienie optymalnych warunków pracy i możliwości samodzielnego, kreatywnego
działania kierownikom poszczególnych jednostek dało dobre efekty. Wszyscy wykazywali
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dużą aktywność w kreowaniu i realizacji – inspirowanych przez Zarząd - polityk, programów
i strategii.
Część III „Wykonanie uchwał Rady Powiatu” zawiera opis realizacji uchwał Rady Powiatu.
Wszystkie uchwały realizowane były na bieżąco przez określone w tych uchwałach, podmioty.
Nie stwierdzono przypadków unikania wykonania uchwał. W sumie Rada w 2021 roku podjęła
91 uchwał, o 4 mniej niż w 2020 roku, z których niemal wszystkie zostały zrealizowane.
Jedynie realizacja kilku uchwał zgodnie z ich treścią dokończona zostanie w roku 2022.
Ponadto rada podjęła 4 petycje dotyczące istotnych spraw naszego Powiatu.
Część IV „Podsumowanie działalności jednostek podległych Zarządowi Powiatu” to bardzo
szeroki opis działalności jednostek podległych Zarządowi. Działają one sprawnie, realizując
zadania wynikające ze stosownych ustaw, a ponadto podejmują szereg indywidualnych
inicjatyw wzmacniających pozycję Powiatu na samorządowej mapie. Przykład - dobra sytuacja
w powiatowym drogownictwie jest konsekwencją skutecznych starań o pozyskiwanie funduszy
pozabudżetowych. Zarząd wspiera wszelkie inicjatywy usprawniające działalność tych
jednostek.
Część V „Współpraca międzynarodowa”. Z racji transgranicznego położenia Powiat
predysponowany jest do nawiązywania międzynarodowych kontaktów, zwłaszcza z Ukrainą.
W minionym roku kontakty te realizowane były ze względu na pandemie koronawirusa jedynie
korespondencyjnie i za pomocą komunikatorów internetowych w formie telekonferencji.
W poprzednich latach nawiązano kontakty z samorządami z Węgier i Słowacji. Jednak
z powodu zmian administracyjnych i braku zainteresowania ich kontynuacją w roku 2021 nie
były realizowane.
Intensywne kontakty między niemieckim samorządem z Kraju Saary i Powiatem Przemyskim
realizowane, w latach wcześniejszych, ze względu na pandemię w roku 2021 zostały bardzo
ograniczone, głównie do kontaktów telefonicznych i internetowych.
Zawarte w raporcie informacje, analizy i obecna sytuacja Powiatu pokazują, że pomimo
trudności wynikających z pandemii koronawirusa Powiat dobrze poradził sobie z tymi
trudnościami, co daje nadzieję na dobrą przyszłość i dalszy rozwój.
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